ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
ในการที่ จ ะบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น และท าให้ ป ระเทศไทยพั ฒ นาไปสู อ นาคตที่ พึ ง ประสงค นั้ น
จาเปนจะตองมีการวางแผน และกาหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนา
ของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึง จาเปนจะตองกาหนดยุทธศาสตร์ ชาติในระยะยาว
เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความ
เขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชนเอกชน
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสราง และรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง”
หรือคติพจนประจาชาติ“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถ ในการแขงขันมีรายไดสูงอยู
ในกลุประเทศพัฒนาแลวคนไทยมีความสุขอยู ดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาค และเปนธรรมซึ่งยุทธศาสตร์
ชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ปตอจากนี้ไปจะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร์ ไดแก
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร
ประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
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(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเปนหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเปนรูปธรรม ดังนั้น ทิศทาง
การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย
ให้เปนประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
เปนกรอบที่แผนพัฒนาฯ ๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่กาหนดภายใต้ระยะเวลา ๕
ปีต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อน
ให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ทั้งนี้โดยได้
คานึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศ
ในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ จึงกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเปนคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเปนคนเก่ง
ทีม่ ีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๑.๒ เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเปนธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
๑.๓ เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
๑.๔ เพื่อรั ก ษาและฟื้ นฟูท รัพยากรธรรมชาติและคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมให้ ส ามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๑.๕ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
๑.๖ เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภ าค โดยการพัฒ นาภาคและเมือง
เพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
๑.๗ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทย
มีบทบาทนาและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
๒. เป้าหมายรวม
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ์
2.2 ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า

30
2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนกลุ่มพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
“เปนองค์กรหลักในการพัฒ นาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพ
ของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”
พันธกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามกฎหมายบัญญัติ
3. ส่งเสริมบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่เหมาะสมกับชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
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6. ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเปนระเบียบเรียบร้อย
ในชุมชน
7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
วิสัยทัศน์
“นครแห่ ง ชี วิ ต และความมั่ ง คั่ ง บนฐานของความสง่ า งามทางวั ฒ นธรรม และศู น ย์ ก ลาง
การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระดับสากล”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เปนเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว และบริการระดับสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เปนเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่ง
ในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เปนเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เปนเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เปนเมืองน่าอยู่บนพื้นฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเปนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเปนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอ
วิสัยทัศน์อาเภอสันทราย
“สันทรายเมืองนาอยู ศูนยกลางการเรียนรู เชิดชูวัฒนธรรม เลิศล้าการเกษตร เขตเศรษฐกิจดี
บนวิถีชีวิตพอเพียง”
พันธกิจ
1. ด้านสังคม

2. ด้านเศรษฐกิจ 3. ด้านความมั่นคง 4. ด้านบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
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นโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลสันทรายหลวง
1. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลฯ ให้ความสาคัญต่อการ
ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภาคราชการ เอกชน องค์กรชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน
ผู้ สู ง อายุ สตรี แ ม่ บ้ า น เยาวชน อสม. อปพร. ให้ เ ข้า มามี ส่ ว นร่ ว มทั้ ง การวางแผนด าเนิ น งาน ติ ด ตามผล
ดาเนินการอย่างเปนรูปธรรมและต่อเนื่อง
2. ส่ ง เสริ ม การสร้ า งค่ า นิ ย มใหม่ ใ นการใช้ ดู แ ล และร่ ว มรั ก ษาสิ่ ง สาธารณประโยชน์
สวนสาธารณะ การเคารพสิ ท ธิ ชุ ม ชน ภายใต้ ก ารปฏิ บั ติ ต ามแนวด าเนิ น การที่ ชุ ม ชนร่ ว มกั น ก าหนด
การออกเทศบัญญัติเพื่อดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมือง รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เปนธรรม
กับทุก ๆ ฝ่าย
3. เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของเทศบาลฯ ทั้งการพัฒนาบุคลากรในทุกรูปแบบ การนา
เทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการดาเนินงานเพื่อยกระดับการให้การบริการประชาชนที่ดียิ่งขึ้นให้มีความสะดวก
รวดเร็ว ถูกต้องและสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเปนอยู่ที่ปลอดภัย การเพิ่มระบบแสงสว่างของถนนหนทาง
การจัดตั้งป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจรให้เหมาะสม รวมไปถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดล่อแหลมแล ะ
เสี่ยงภัยของชุมชน
5. สนับสนุนบทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ในด้านการจัดตั้งสาย
ตรวจในชุมชน การดาเนินการของ อปพร. อย่างจริงจังและเปนรูปธรรมทั้งการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ
การอบรมพัฒนาศักยภาพทั้งในและนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง
6. สนั บ สนุ น การจั ดสร้ างศู นย์ส่ งเสริมสุ ขภาพ พิทั กษ์ รักษาประชาชน เพื่อให้ การดูแ ล
สุขภาพของประชาชนในทุกกลุ่มทุกวัยเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการประสานการดาเนินงานร่วมกับ
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั้ง 3 แห่ง การพัฒนาศักยภาพของ อสม. ในทุก ๆ ด้านการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ของประชาชน โดยการด าเนิ นงานจากกองทุน สปสช.เทศบาลฯ ยกระดั บมาตรฐานการพั ฒ นา
หน่วยกู้ภัย กู้ชีพฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพในการรองรับการให้บริการประชาชน
7. การบริ ห ารจั ดการมลพิษในชุมชนด้ว ยการกากับให้ กิจการที่เปนอันตรายต่อ สุ ขภาพ
ปฏิบั ติตามกฎระเบี ย บอย่ างเคร่ งครั ด เพื่ อควบคุมการปล่ อยมลพิษทั้งการปล่ อยน้าเสี ย ควันพิ ษ เสี ยงดั ง
การปรับเปลี่ยนกาหนดการตัดตกแต่งกิ่งไม้ในชุมชนให้เร็วขึ้น โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของทุก
ๆ ปี ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะอย่างเปนรูปธรรมทั้งการใช้มาตรการจูงใจและมาตรการทางกฎหมาย
กากับ
8. ส่งเสริมดูแลสภาพแวดล้อมของเมืองให้สวยงาม ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามถนนหนทาง
ที่สาธารณะ สะพาน สวนสาธารณะ วัด สถานที่ราชการ รวมทั้งการส่งเสริ มให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อม
ของบ้านและพื้นที่โล่งรอบบ้านให้สวยงามเช่นกัน
9. ส่งเสริมการออกกาลังกายของประชาชน การบริหารจัดการสวนสาธารณะ สนามกีฬา
ด้วยการจัดอุปกรณ์ จัดสถานที่ให้เหมาะสม มีความปลอดภัยรองรับการให้บริการประชาชน รวมไปถึงการ
สนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มหนุ่มสาว ,เยาวชน กลุ่มจักรยานวันอาทิตย์ ชมรมเปตอง ฯลฯ ให้มีการแข่งขัน
กันเพื่อพัฒนาศักยภาพและความแข็งแรงของร่างกาย การแข่งขันกีฬาประชาชน เปนต้น
10. สร้างระเบียบให้ชุมชนด้วยการควบคุมการขนส่งวัสดุ หิน ดิน ทราย การป้องกันการตก
หล่น จัดระเบียบการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะ ด้วยการออกเทศบัญญัติกากับและการใช้มาตรการทางกฎหมาย
ที่มีอยู่แล้วอย่างจริงจัง
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11. การป้องกันน้าท่วมในชุมชน ทั้งการปรับปรุงสภาพลาน้าเหมืองดู่ ลาน้าแม่แก๊ด ลาน้าโจ้
ตลอดจนลาเหมืองสาขาต่าง ๆ ให้สามารถเก็บกักน้าได้ในฤดูแล้งและสามารถระบายน้าได้อย่างรวดเร็วในฤดูน้า
หลาก และในบางชุมชนที่เปนที่ลุ่มต่าต้องบริหารจัดการระบบสูบน้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังควบคู่ เปนต้น
12. ส่งเสริมการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชุมชน โดยสนับสนุนบทบาท
ของวัด โบสถ์ สถานศึกษา สภาวัฒนธรรมชุมชน ในการจัดกิจกรรมที่สาคัญตามประเพณีดั้งเดิม และวัน
สาคัญของชาติและศาสนาที่ถูกต้องตามประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติมาในอดีต
13. ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชน โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สร้าง
ห้องสมุดชุมชนเพื่อเปนแหล่งเรียนรู้ของประชาชนทั้งคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ศูนย์ภาษา ศูนย์ศิลปะดนตรีชุมชน
และศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ประชาชนทั่วไปสามารถไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่จะนามาซึ่งการพัฒนาเรียนรู้อย่างครบวงจร
14. สนับสนุนบทบาทของเยาวชนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาศักยภาพให้กับ
เยาวชนทั้งการจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเสริมความรู้ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา คอมพิวเตอร์
เปนต้น
15. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของกลุ่มอาชีพดั้งเดิมของชุมชน เช่น การผลิตเครื่องเงินบ้านแม่
ย่ อ ย การผลิ ต ข้ า วแต๋ น บ้ า นสั น ทรายหลวง-ป่ า ตอง กลุ่ ม หั ต ถกรรมต่ า ง ๆ และกลุ่ ม อาชี พ ใหม่ ใ นชุ ม ชน
การพัฒนาฝีมือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยประสานความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 อย่างมีประสิทธิภาพ
16. การป้องกันการรุกล้าที่สาธารณะ ด้วยการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบชุมชนที่รุกล้า
ที่สาธารณะให้เหมาะสม
17. มุ่งมั่นที่จะพัฒนากลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารงานในเทศบาล
ทั้งกลุ่ม อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ในระดับเทศบาล โดยไม่แยกเปนตาบล
หนึ่งตาบลใดอย่างที่แล้วมา
18. ส่ งเสริมให้ ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ว มรับรู้ และมีส่วนร่ว มในการแสดงความคิดเห็ น
ข้อเสนอแนะร่วมกัน สาหรับกรณีโครงการของรัฐ เอกชน อันอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและชุมชน เช่น การประชุมประชาคม การจัดทาประชาพิจารณ์
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
“สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม”
พันธกิจ
1. ทาให้สันทรายเปนเมืองที่น่าอยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี
2. ทาให้สันทรายเปนสังคมที่สงบสุขและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง
4. ให้บริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน
5. ส่งเสริมการรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์ชุมชน
6. ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชน
7. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการ
บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเปนสาคัญ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
พันธกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค* สาธารณูปการ** ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชนตามศักยภาพของเทศบาลตาบลสันทรายหลวงควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
เป้าประสงค์ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ จานวนโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.

แนวทางการพัฒนา
พัฒนาระบบการวางผังเมืองและการใช้ที่ดิน
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพื้นฐาน ถนน ผิว
การจราจร ทางเท้า สะพาน ระบบการระบายน้า
พัฒนาระบบการจราจรและการขนส่ง
พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
พัฒนาระบบประปา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จ าน ว นถ นน สะพ าน ทาง เท้ า
ก า ร ร ะ บ า ย น้ า สิ่ ง ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
สาธารณู ป การ และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ระบบ
จราจร แหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
ระบบชลประทาน ที่ ได้ ก ารบ ารุ ง รัก ษา
และมีจานวนเพิ่มขึ้น

* หมายถึง บริการสาธารณะที่จัดทาเพื่ออานวยประโยชน์แก่ประชาชนในสิ่งอุปโภคที่จาเปน
ต่อการดาเนินชีวิต เช่น การไฟฟ้า การประปา
** หมายถึง กิจการเกี่ยวกับการสงเคราะห์บุคคลที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ เช่น คนชรา คน
พิการ เด็กกาพร้า การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ทางศาสนา เช่น งานด้านสาธารณูปการ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักปลัด / กองช่าง
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัน ธกิจ สร้ างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒ นาด้านอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ใช้หลั กปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
เป้าประสงค์ ประชาชนประกอบอาชีพ มีรายได้บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ จานวนประชาชนที่มีอาชีพ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการสร้างงานและพัฒนารายได้
2. ส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาสินค้าชุมชน
3. เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตร

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จานวนประชาชนที่มีอาชีพ รายได้
เพิ่มขึ้น
- จานวนครัวเรือนที่ใช้พลังงานทดแทน
- จานวนการรวมกลุ่มของประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักปลัด /กองสวัสดิการสังคม/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
พั น ธกิ จ
ส่ ง เสริ ม ด้ า นการศึ ก ษา ศาสนา วั ฒ นธรรม ประเพณี ท้ อ งถิ่ น ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
และพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
เป้าประสงค์ ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา เพียงพอและทั่วถึง ใช้หลักศาสนาสาหรับเปนที่ยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจ และขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ เปนสิ่งสร้างความเข้มแข็ง
ความสามัคคีให้กับชุมชน
ตัวชี้วัด ระดั บเป้าประสงค์ จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษา และจานวนกิจกรรมที่ได้รับการส่ งเสริม
เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานให้ได้
มาตรฐาน
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบ
ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
สนับสนุนการสงเคราะห์และสร้างสวัสดิการสังคม
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ฟื้นฟูอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเอกลักษณ์ท้องถิ่นและวันสาคัญต่าง
ๆ
ส่งเสริมการให้บริการทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
ควบคุมสุขาภิบาลร้านอาหาร ตลาด แผงลอยและสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ให้มีมาตรฐาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จานวนผู้ที่ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น
- จานวนกิจกรรมที่ได้การสนับสนุน ส่งเสริม
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักปลัด / กองสวัสดิการสังคม / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิ ปัญญาจิต
สาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข
และคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ ส่งเสริม บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ จานวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น และจานวนครัวเรือนที่มีการบริหารจัดการขยะ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว
- จานวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
สวนสาธารณะและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่าง ๆ
- จานวนครัวเรือนที่มีการบริหารจัดการ
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
ขยะ
3. พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักปลัด / กองช่าง / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเปนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
พันธกิจ พัฒนาองค์กรและสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์ องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ จานวนบุคลากรที่มีคุณภาพ
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.
2.
3.
4.

แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาสถานที่ แ ละเครื่ อ งมื อ เครื่อ งใช้ใ นการ - จานวนบุคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ปฏิบัติงาน
- จานวนประชาชนที่มีส่วนร่วมกับ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน บุคลากรและการ เทศบาลตาบลสันทรายหลวงเพิ่มมากขึ้น
ปฏิบัติงาน
เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ประชาสั มพัน ธ์ข่าวสารและส่ งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับเทศบาล

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กองสวัสดิการสังคม
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม การพัฒนาระบบการจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเปนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสพัฒนาในอนาคต
ของเทศบาลตาบลสันทรายหลวง เปนการประเมินถึงโอกาสและสภาวะคุกคามหรือข้อจากัดอันเปนสภาวะ
แวดล้ อมนอกที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุ ดแข็งและจุดอ่อน อันเปนสภาวะแวดล้ อมภายในเทศบาล
ตาบลสันทรายหลวง โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ( Internal Analysis )
จุดแข็ง (Strength)
1. หมู่บ้านมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เปนเอกลักษณ์
2. มีโครงสร้างและการบริหารงานที่ไม่ซับซ้อน ทาให้มีความคล่องตัวในการบริหารงาน และ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
3. สภาพพื้นที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย เนื่องจากไม่ห่างไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่
4. ไม่อยู่ในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม ที่เสี่ยงต่อปัญหามลภาวะเปนพิษ
5. มีงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นรองรับด้านสุขภาพ
6. มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงสู่อาเภอใกล้เคียงและจังหวัดอื่นได้สะดวก
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จุดอ่อน (Weakness)
1. โครงสร้างพื้นฐานยังมีไม่เพียงพอในการบริการประชาชน ทั้งถนน ไฟฟ้า และระบบประปา
2. การประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชนทั้ง ในพื้นที่ตาบล อาเภอ และจังหวั ด
ยังขาดประสิทธิภาพ
3. ประชาชนขาดการพึ่งพาตนเอง ไม่ขยันหมั่นเพียรขาดการรวมกลุ่ม รอคอยให้ภาครัฐแก้ไข
ปัญหา และให้ช่วยเหลือ
4. บางหมู่บ้านยังขาดความเข้มแข็ง ไม่สามัคคี
5. โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง มีงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สามารถดาเนิน
โครงการได้
6. เด็กและผู้สูงอายุทิ้งให้อยู่ลาพัง ขาดความดูแลเอาใจใส่ ขาดความอบอุ่น เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจ ทาให้บุคคลในหมู่บ้านเปนผู้ใช้แรงงานอพยพไปทางานในเมืองใหญ่
7. ประชาชนขาดจิตสานึกในการรักษาความสะอาดการทิ้งขยะตามริมถนน ที่สาธารณะ
8. บุ ค ลากรยั ง ขาดทั ก ษะและความช านาญในการปฏิ บั ติ ง านในด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ การขาดการศึกษาในเรื่องระเบียบ กฎหมาย นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
โอกาส (Opportunity)
1. กฎหมาย และนโยบายรัฐบาล ในการสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะ
เปนด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เปนต้น
2. พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท.
3. ไม่ มี พื้ น ที่ ที่ เ สี่ ย งต่ อ การมั่ ว สุ ม หรื อ สถานบั น เทิ ง ขนาดใหญ่ ที่ เ ป นแหล่ ง ในการก่ อ
ให้เกิดปัญหาในสังคม
อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threat)
1. ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของราคาสินค้า อุปโภค บริโภค เช่น น้ามัน ข้าวสาร
อาหารแห้ง ยารักษาโรค ฯลฯ
2. ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถป้องกันได้
3. สถานการณ์โรคระบาด เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัด ท้องร่วง โรคปากเท้าเปื่อย ฯลฯ
4. ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดแคลน
5. การแก้ไ ขปั ญหาทุกด้ าน ได้ แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้า นการศึก ษา การเกษตร
คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เปนงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะ
เกิดผลสัมฤทธิ์
6. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความ
ล่าช้าในการทางาน
7. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เปนงานที่ต้องอาศัยจิตสานึก เกี่ยวกับการใช้
ดุลพินิจส่วนบุคคลจึงเปนงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก

