
 
 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
   ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว 

 
ภาพที่......... แสดงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 
ภาพที่........แสดงกรอบวิสัยทัศน์และเปูาหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

 วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้
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ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ
ยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) คือ ประเทศไทยเป็นประเทศ
รายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็น
ชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว          

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท และ 301,199 บาท        
ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาพรัฐไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอ้ือยต่อการพัฒนาคน 

3. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัตรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
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4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ  
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

  
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ.2558 – 2563  
 รัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายการขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่นคั่งและยั่งยืน 
 มั่นคง การที่ประเทศไทยมีความสงบสุข ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ใช้ความรุนแรง
หรือวิถีนอกกฎหมาย 
 มั่งคั่ง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะ เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับตลาดโลกโดยเฉพาะ
ประเทศเพ่ือนบ้านให้มากข้ึน มีการบริหารจัดการภายในประเทศอย่างบูรณาการ 
 ยั่งยืน การค านึงถึงความเหมาะสม คุ้มค่า ในการปฏิบัติงาน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกันตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  
 นโยบายรัฐบาลและแผนการบริหาราชการแผ่นดิน (นายประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี) 
 รัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. การปกปูองและเชิดชูดสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในกประชาคมอาเซียน 
8. การพัฒนาและส่งเสริมใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 
 
 ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้น้อมน าแนวความคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือใช้เป็นหลักในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศ ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ประกอบด้วย 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ คือ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 กรอบทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าแนวทางการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพ่ือให้ส่วนราชการต่างๆ น าไปประกอบการพิจารณาจัดท า
แผนพัฒนาให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน โดยสาระส าคัญของแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี...............แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แนวทางการพัฒนาหลัก แนวทางการพัฒนารอง 
1. เ พ่ิมศั กยภาพการผลิตสินค้ า เกษตรไปสู่

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
1. พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

คุณภาพสูง 
2. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ ตาม

ศักยภาพของพ้ืนที่โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้และไม้
ดอก รวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงและโคนม 

3. สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พ่ึงตนเองได้ 
2. พัฒนา อุตสาหกรรม เกษตรแปรรู ป ไปสู่

ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
1. พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูป

และอาหารแบบครบวงจร 
2. ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝูาย ผ้าย้อมคราม

และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลาง
แฟชั่นในระดับภูมิภาค 

3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม ผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค 
ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียบเศรษฐกิจด้านตะวันออก-ตะวันตก 

4. เพ่ิมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน 
3. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม 

อารยธรรมขอม  ยุ คก่ อนประวั ติ ศาสตร์ 
ธรรมชาติและกีฬาสู่นานาชาติ 

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- เชิงประเพรีวัฒนธรรม 
- อารยธรรมขอม 
- วัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงและสุขภาพ 
- ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
- เชิงกีฬา 
- ธรรมชาติ 

2. พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือน
บ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างเชื่อม สปป.ลาว 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือ 1. พัฒนาแหล่ งน้ าดิบและแหล่ งน้ า ธรรมชาติ เ พ่ือ เ พ่ิม
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การเกษตรที่ยั่งยืน ประสิทธิภาพการกักเก็บ 
2. พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูลและสร้างแหล่ง

กักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กใน
พ้ืนที่ที่เหมาะสมในพื้นท่ีการเกษตร 

5. ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์
และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่
ต้นน้ า 

 

  
แนวทางการพัฒนาหลัก แนวทางการพัฒนารอง 

6. การพัฒนาเมืองส าคัญ 1. พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน การ
บริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา 

2. พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง ระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่
ส าคัญ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

7. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 1. ส่เงสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

2. สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

3. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เข้า
มามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม 

 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาการท่องเที่ยงเชิงบูรณาการ 

 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีตัวอย่าง
แนวคิดโครงการส าหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการส าคัญของภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

 โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม 

 โครงการจัดสรรที่ดินท ากินให้ชุมชน 
 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนการออม ชุมชนเพ่ือ

สวัสดิการของผู้สูงอายุ 
 โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
 โครงการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่เสี่ยง 
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 โครงการส่เงสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่
พ่อแม่เด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ
ภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพสูง
ในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 

 โครงการพัฒนาผ้าไหมอีสานสู่การเป็นศูนย์กลาง
แฟชั่น 

 โครงการปูองกัน ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 
 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เป็นเมืองน่า

อยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยงเชิงบูรณาการ  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
อ านาจเจริญ) 
 
 วิสัยทัศน์  
 อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า 
 การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล 
 ค านิยาม 

วิสัยทัศน์ ความหมาย 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์
เพ่ิมมูลค่า 

การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปผลิตการเกษตรใน
ระดับอุตสาหกรรมด้วยความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการท า
เกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ พัฒนาการท่องเที่ยว ส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพทั้ง
กลุ่มระดับกลาง – บน กลุ่มความสนใจพิเศษ โดยน าเสนอสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
ทางการท่องเที่ยว และสร้างการเดินทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
กับกลุ่มประเทศอาเซียน 

การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล การมีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกตามระบบ
และมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ กฎหมาย ระเบียบ และข้อ
ปฏิบัติมีความชัดเจนอและเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและ
การท างานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระบบและมาตรฐาน
การค้าระหว่างประเทศรวมทั้งผู้ประกอบการมีศักยภาพในการ
แข่งขันเพ่ือการท าธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
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 ล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไว้ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมงด้วย
อุตสาหกรรมแปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการ
ลงทุนสู่สากล 
 

 
 

ภาพที่........แสดงจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดและรายจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 
 แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 
 วิสัยทัศน์ : ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. การบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
      วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าการท่องเที่ยว เป็นเลิศด้านการศึกษา
และกีฬา น าสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐานสากล” วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะ
เกษ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังต่อไปนี้ 
      1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 
      2) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือพัฒนาสังคมให้เกิดความ
สมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความพึงพอใจในการรับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
      3) การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพ่ิมข้ึน และมีการพัฒนาศักยภาพผลผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้นและได้มาตรฐาน 
     เป้าหมาย เพ่ือชุมชนและสังคมมีความเป็นระเบียบ และมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการใช้เส้นทางคมนาคม และมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง มูลค่าการค้าการลงทุน และ
รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานเพ่ือไม่ให้สูญหายไป 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพ่ิมสูงขึ้น และผลผลิตด้านการเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 
 
  2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   2.1 วิสัยทัศน์  
     บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  
2) การพัฒนาด้านการเกษตรที่ยั่งยืน  
3) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
4) การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5) การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลและธรรมาภิบาล  

2.3 เป้าประสงค์ 
1) เพ่ือให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือประโยชน์ต่อการ

ด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 
2) เพ่ือประชาชนมีระบบการท าเกษตรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยกระดับความเป็นอยู่ของ

ครอบครัวเกษตรกรทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
3) เพ่ือพัฒนาสังคมให้เกิดความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข  เด็กและเยาวชนได้รับ

การศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองไดต้ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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4) เพ่ือประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5)  เพ่ือประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

 
  2.4 ตัวช้ีวัด/ ค่าเป้าหมาย 
    ๑)ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
    ๒)ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในระบบการท าเกษตรกรรม 
    ๓)ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจด้านการพัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
    ๔)ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน 
    ๕)ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในด้านการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 
   2.5 กลยุทธ์ 

1) ให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 

2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3) ส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
5) ส่งเสริมผู้สูงอายุ พัฒนาคนพิการผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พ่ึง 
6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
7) ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและการออกก าลังกาย 
8) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
9) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี งานในวันส าคัญต่างๆ 
10) สนับสนุนด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
11) จัดให้มีการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
   2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในทุกมิติเป็นองค์กรวมพัฒนา
อย่างสมดุลสร้างระบบบริหารจัดการภายในที่ดีในทุกระดับ ให้เกิดการพัฒนาที่ ยั่งยืนปรับเปลี่ยนขบวนการคิด 
ทัศนคติและกระบวนการท างานโดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้สังคมมี
ความเข้มแข็งมีดุลยภาพสู่สังคมคุณภาพแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สังคมสมานฉันท์มีความมุ่งหมายให้พ่ีน้อง
ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาต าบลทุ่งใหญ่ จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ดังนี้ 
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      “ประชาชนต าบลทุ่งใหญ่มีความสุข” 
   2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  
 จุดแข็ง (Strengths) 

1. เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพด ยางพารา มันส าปะหลัง ฯลฯ 
2. ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพด ยางพารา มัน

ส าปะหลัง ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

Dยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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 จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการร่วมกันก าหนดทิศทาง  ประเด็นปัญหาการพัฒนา  จึงท าให้ไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ตรงความต้องการ 

2. ขาดความสามัคคี 
3. ประชาชนมีปัญหาหนี้สินนอกระบบ 
4. การมีส่วนร่วมภาคประชาชนยังอยู่ในระดับต่ า 
5. รายจ่ายในครัวเรือนมีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
6. รายได้ที่จัดเก็บเอง ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
7. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ยังไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร 
8. ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ 

 
  โอกาส (Opportunities) 

1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใน
ท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอ านาจ 6 ด้าน ท าให้ อบต. มีโอกาสได้รับการจัดสรรทั้งงบประมาณ การ
ฝึกอบรมความรู้ ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล ปูองกันและแก้ไขเพ่ิมมากขึ้น ท าให้
สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่
ประชาชน  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น 

3. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส เปิดโอกาส
ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์ 

4. ท าเลที่ตั้ง ห่างจากตัวอ าเภอกันทรลักษ์ 8 กิโลเมตรโดยประมาณ ท าให้สะดวกในการเดินทาง 
และสะดวกในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

5. มีการสื่อสารที่หลากหลาย ได้แก่ สัญญาณโทรศัพท์คลอบคลุมทุกพ้ืนที่  และมีเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงพ้ืนที่ ท าให้สะดวกในการติดต่อสื่อสาร 

6. องค์การบริหารส่วนต าบล มีอิสระในการบริหารงบประมาณ ท าให้เกิดการคล่องตัว และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้ทันท่วงที 

 
 อุปสรรค์ (Threats) 

1. สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การรับค่านิยมตะวันตกท าให้เกิดการบริโภคนิยมมากขึ้น เกิดหนี้สิน ประชาชนมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ 
3. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า 
4. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาให้ครอบคลุมและทั่วถึงได้ 
5. ระเบียบ กฎหมาย ไม่รองรับตามความต้องการของประชาชน 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

ด้าน สภาพแวดล้อม ความต้องการ 
1) ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

  

- การคมนาคม  
 

- ถนนยังไม่ทั่วถึง 
- พ้ืนผิวจราจรช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 
- ถนนไม่ได้มาตรฐานอยู่ในสภาพช ารุด

ทรุดโทรม 
 

- ก่อสร้างถนนให้คลอบคลุม เพ่ือการสัญจร
ไปมา สะดวก และคล่องตัว 

- ปรับสภาพถนน ผิวจราจรให้มีมาตรฐาน 
เพ่ือการสัญจรไป - มาสะดวก คล่องตัว 

- ขยายถนนทางเข้าหมู่บ้าน ซอย ให้กว้าง
กว่าเดิม 

- ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ด ีตลอดเส้นทาง 

ด้าน สภาพแวดล้อม ความต้องการ 
- น้ าประปา - ประชาชนบางหมู่บ้านยังไม่มี

น้ าประปาใช้ 
- น้ าอุปโภคบริโภค ไม่สะอาด 
- การบริการน้ าประปาไม่ทั่วถึง 

- ก่อสร้างระบบประปาส าหรับหมู่บ้านที่ยังไม่
มีน้ าประปาใช้ 

- ปรับปรุงท่อและกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย 
มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ าประปาดื่มได้ 

- ตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนจ่ายสู่ผู้รับบริการ
น้ าประปา 

- ขยายพ้ืนที่การให้บริการน้ าประปาอย่าง
ทั่วถึง 

- ไฟฟูา/แสงสว่าง - ไฟฟูา/แสงสว่างไม่ทั่วถึง ไม่สว่าง
เท่าท่ีควร อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ระหว่างการสัญจรไปมา (เส้นทางหลัก 
และตามแยกต่างๆ) 

- ไฟฟูาเพ่ือการเกษตรยังไม่เพียงพอ 
และไม่ทั่วถึง 

- ขยายเขตไฟฟูา เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างให้ทั่วถึง 
- ตรวจสอบไฟฟูา/แสงสว่างให้อยู่ในสภาพใช้

งานได้อยู่เสมอ 
- ขยายเขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ

และท่ัวถึง 

- ระบบระบายน้ า 
(รางระบายน้ า/ท่อ
ระบายน้ า) 

- รางระบายน้ าช ารุด ไม่ได้มาตรฐาน 
และไม่ได้ระดับ 

- รางระบายน้ าอุดตัน น้ าไหลไม่สะดวก 
ส่งกลิ่นเหม็น เนื่องจากน้ าเน่าขัง 

- ไม่มีรางระบายน้ า ท าให้น้ าท่วมขัง
บ้านเรือนประชาชน 

- ปรับปรุงรางระบายน้ าในพ้ืนที่ทั้งหมด 
- ปรับปรุงรางระบายน้ าให้เหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนที่ (ความลาดชัน) 
- ท าความสะอาดรางระบายน้ า 
- ก่อสร้างรางระบายน้ าให้มีมาตรฐาน  

 2)ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- ขาดการบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดี  

- ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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- คูระบายน้ า - ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของ
ทรัพยากรที่มีอยู่   

- ส่งเสริม/สนับสนุนการสร้าง
ทรัพยากรธรรมชาติทดแทน 

- แหล่งน้ าธรรมชาติ/
แม่น้ า 

- คลองน้ าในเขตพ้ืนที่ต าบลทุ่งใหญ่ตื้น
เขิน กักเก็บน้ าไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ  

 

- ขุดลอกคลองให้ลึกขึ้น  
- จัดหาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค และ

เพ่ือการเกษตร 

3) สังคม 
- ขบวนการกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 

 
- ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนมี

น้อย 
- ไม่มีสถานที่ เวที วัสดุอุปกรณ์ ส าหรับ

การจัดกิจกรรม/ติดต่อประสานงาน/
การประชุม 

- ขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
ระหว่างรัฐกับประชาชน 

- ประชาชนในหมู่บ้านไม่เห็น
ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 

 
- ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีความเสียสละ

ให้สามารถเข้ามาร่วมท างานกับชุมชนได้ 
-  สถานที่ส าหรับการประชุม พบปะ  
- อาคารสถานที่เพ่ือเก็บรักษาทรัพย์สิน และ

การประชุมการด าเนินงานต่าง ๆ 
- วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 

- สภาพสังคม - แหล่งอบายมุขในหมู่บ้าน ได้แก่ การ
พนัน ยาเสพติด 

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักท่ีถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

- การกีฬาและ
นันทนาการ 
 

- สถานที่และอุปกรณ์ส าหรับการออก
ก าลังกายไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม 

 

- จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนหย่อม สวน
สุขภาพเพ่ือออกก าลังกาย  

- การส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท และให้มี
สนามกีฬาประเภทต่างๆ อย่างครบครัน 
เพ่ือรองรับการเล่นกีฬา เช่น สนามตระกร้อ 
สนามวอลเล่ย์บอล สนาม สนามแบดมินตัน 
วอลเลย์บอล เป็นต้น 
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ด้าน สภาพแวดล้อม ความต้องการ 
- การศึกษา - สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ

เรียนการสอนยังไม่เพียงพอ และยัง
ไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร 

- พัฒนาให้โรงเรียนจัดสอนความรู้ด้าน
เทคโนโลยีให้เพียงพอเหมาะสมกับความ
ต้องการ 

- ส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
- สาธารณสุข 
 

- มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและสัตว์
พาหะน าโรคต่างๆ 

- ประชาชนยังขาดความสนใจในการ
รักษาสุขภาพ และปัญหาด้าน
สุขอนามัย ขาดความตระหนัก และ
การสนใจในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและคนในครอบครัว 

- ท าความสะอาดรางระบายน้ าและสถานที่
ต่างๆ ให้มีความสะอาด 

- ส่งเสริม/สนับสนุนให้ประชาชนตระหนักถึง
การรักษาสุขภาพ และการออกก าลังกาย 

 

- การศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี 

- การประสานงานระหว่างรัฐกับ
ประชาชน 

- ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการไม่
ตรงตามความต้องการของประชาชน 

- นอกเหนืออ านาจหน้าที่ของ อบต. 

- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
- รัฐและประชาชน ประสานงานต่อกัน 
 

4) เศรษฐกิจ 
- สถานที่ประกอบ
อาชีพ /การ
ประกอบอาชีพ/
ผลผลิตภาคเกษตร 
และอ่ืนๆ 

 
- รายได้ต่ า ราคาผลผลิตตกต่ า ไม่

แน่นอน 
- ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ 
- ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ ไม่มีการ

ประสานงาน หรือร่วมมือที่ดีในด้าน
การส่งเสริมอาชีพ 

- รายได้น้อย และอาชีพไม่ม่ันคง 

 
- พัฒนาอาชีพ และรายได้เสริม เพื่อใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์  
- ส่งเสริม/สนับสนุนให้ประชาชนน าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพทุกรูปแบบ 

5) ด้านการจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล 
- สถานท่ี - องค์การบริหารส่วนต าบลมสีถานที่ในการ

ให้บริการประชาชนยังไม่เพียงพอและมี
มาตรฐานเท่าที่ควร 

- จัดสร้างสถานท่ีในการให้บริการประชาชนให้
เพียงพอ และมีมาตรฐาน 

- เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ประชาชน 

- ประชาชน - ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการมีส่วน
ร่วม 

- เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ และความส าคญัของ
การมีส่วนร่วม 

- บุคลากร - การเปลีย่นแปลงภายในและภายนอก เช่น 
ระเบียบ กฎหมาย เทคโนโลย ี

- เสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย 
และเทคโนโลย ี

          
 

 


