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บทที่ 3
การวิเคราะห์ ศักยภาพการพัฒนาท้ องถิ่น
3.1 หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิ่น
3.1.1 การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล
หลักการและแนวคิด
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่ กาํ หนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งแสดงถึ งวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และจุ ดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด /
กลุ่มจังหวัดนโยบายของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
- นโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาลต้องการที่จะสร้างความเชื่อมัน่ และกระตุน้ เศรษฐกิจในภาพรวม
เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ แก่ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริ โภคการรักษาและเพิ่มรายได้
ของประชาชน การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน จัดตั้งคณะรัฐมนตรี เศรษฐกิจ และคณะกรรมการ
ร่ วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) เพื่อเร่ งรัดติดตามแก้ไขปั ญหา ลดขั้นตอนใน
การปฏิบตั ิ และกําหนดมาตรการและโครงการเพือ่ ฟื้ นฟูเศรษฐกิจในภาวะเร่ งด่วน
- นโยบายของรัฐบาลที่จะดําเนินการภายใน 4 ปี คือ นโยบายความมัน่ คงของรัฐ นโยบายสังคม
และคุณภาพชีวิต นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม นโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม นโยบายต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และนโยบายการ
บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- การวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา มีความสําคัญต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นอย่างยิง่
ทั้งนี้เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็ นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่ สภาพการณ์ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในอนาคต
3.1.2 การพัฒนาตามนโยบายขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์
หลักการและแนวคิด
ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์ ได้ตระหนักถึงภารกิจขององค์การบริ หารส่ วน
จัง หวัด ว่ า เป็ นองค์ก รที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ประชาชนอย่า งแท้จ ริ ง เพราะเป็ นรู ป แบบการปกครองที่
ฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ดังนั้นการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจึงต้องอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างรอบด้านและเป็ นระบบทั้งนี้ เพื่อ
แก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง ทั้งในด้านการพัฒนาเกษตร
อิ นทรี ย ์ ด้านการเพิ่มศักยภาพการแข่ งขันด้านเศรษฐกิ จ ด้านการบริ หารจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และ
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สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน ด้านความมัน่ คงชายแดน ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และด้านการพัฒนาองค์กร
แนวนโยบายการพัฒนาขององค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์
เพื่อให้การบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์ เป็ นไปตามระเบี ยบบริ หารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.2550 มาตรา ๕๒/๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของจังหวัดตามวรรคหนึ่ ง
ให้เป็ นหน้าที่ของส่ วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ประจําอยูใ่ นเขตจังหวัดที่จะต้องปฏิบตั ิให้สอดคล้อง
เป็ นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ ตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด
1.นโยบายด้ านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
1.1 พืน้ ที่เกษตรอินทรี ย์และกลุ่มเกษตรกรมีการขยายตัว เพิ่มขึ้น ส่ งเสริ มพัฒนาเกษตรให้มีความ
พร้อมในการผลิตสิ นค้าเกษตรเพื่อเข้าสู่ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์
1.2 การเพิ่มขีดความสามารถการผลิตด้ านเกษตรกรรมให้ ได้ มาตรฐาน ส่ งเสริ มการปรับปรุ งดินด้วย
อินทรี ยวัตถุ พัฒนาศักยภาพด้านปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรี ย ์ และพัฒนาองค์ความรู ้ ส่ งเสริ ม และถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตเกษตรอินทรี ย ์
1.3 ส่ งเสริมและเพิ่มศักยภาพการแข่ งขันขันการตลาดทั้งในและต่ างประเทศ ส่ งเสริ มการตลาดสิ นค้า
เกษตรอินทรี ยท์ ุกระดับ ส่ งเสริ มการแปรรู ปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรี ย ์
1.4 การพัฒนาแหล่ งนํา้ และบริหารจัดการนํา้ อย่ างเป็ นระบบ ส่ งเสริ มการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กใน
ไร่ นาเกษตรอินทรี ยแ์ ละการพัฒนาปรับปรุ งแหล่งนํ้าในพื้นที่เกษตรอินทรี ย ์
1.5 ผู้ผลิตและผู้บริ โภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวติ ดีขึน้ ส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นเกษตรอินทรี ยแ์ ก่ผบู ้ ริ โภค
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2.นโยบายด้ านการเพิม่ ศักยภาพการแข่ งขันด้ านเศรษฐกิจ
2.1 การพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเชิงนิเวศน์ และเกษตรภายใต้ การมีส่วนร่ วม
ของชุ มชน ส่ งเสริ มการฟื้ นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม และส่ งเสริ มแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศกั ยภาพให้ได้
มาตรฐานและยัง่ ยืน ส่ งเสริ มการตลาดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ส่ งเสริ มและพัฒนา
ศักยภาพผูป้ ระกอบการ บุคลากรทุกภาคส่ วน เครื อข่ายชุมชนด้านการท่องเที่ยว การประชาชนสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว และจัดการช้างและพัฒนาหมู่บา้ นช้างสุ รินทร์เพื่อการท่องเที่ยว
2.2 การส่ งเสริมการผลิตสิ นค้ าผ้ าไหมและสิ นค้าชุมชนและสิ นค้ าท้ องถิ่นให้ คุณภาพและมาตรฐานตรง
กับความต้ องการ ส่ งเสริ มการเพิ่มศักยภาพการผลิตสิ นค้าผ้าไหมและสิ นค้าชุมชนและท้อง ให้มีคุณภาพและ
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มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ เหมาะสม และเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการบริ หารจัดการสิ นค้า ด้ว ยกระบวนการ
เครื อข่ายองค์ความรู ้
2.3 การพัฒนาสิ นค้ าเกษตรที่มีศักยภาพให้ ได้ มาตรฐานสอดคล้ องกับความต้ องการของตลาด ภายให้
ความร่ วมมือทุกภาคส่ วน ส่ งเสริ มการเพิ่มศักยภาพการผลิ ตสิ นค้าเกษตรที่มีศกั ยภาพ ให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน
2.4 การส่ งเสริ มธุรกิจการค้ า การลงทุนและบริ การ ภายใต้ ความร่ วมมือระหว่ างภาครั ฐ เอกชนและ
ท้ องถิ่น ส่ งเสริ มขีดความสามารถขององค์กรและผูป้ ระกอบการผ่านกระบวนการพัฒนาคลัสเตอร์ และการ
พัฒนาระบบการบริ หารจัดการเพื่อสนับสนุนธุรกิจค้าและบริ การ
2.5 การส่ งเสริ มการตลาด สิ นค้ าและบริ การที่มีศักยภาพทั้งในและต่ างประเทศ ส่ งเสริ มการพัฒนา
ตลาดเดิม และเพิ่มตลาดใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ และงานการประชาสัมพันธ์
3.นโยบายด้ านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมอย่ างยัง่ ยืน
3.1 การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ นฟู ทรั พ ยากรธรรมชาติ ส่ ง เสริ ม งานอนุ รั กษ์ ฟื้ นฟูท รั พ ยากรดิ น และส่ ง เสริ ม
สนับสนุน เพิม่ พื้นที่สีเขียว
3.2 การเสริ มสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ดี ส่ งเสริ มงานปรับภูมิทศั น์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว และงานจัดการ
ขยะและนํ้าเสี ย
3.3 ส่ งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนในการบริ หาร จัดการ ทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อม ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม งานสร้างและพัฒนา
เครื อข่ายเพื่อการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และงานวิเคราะห์ วิจยั พัฒนาเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3.4 ส่ งเสริมการใช้ พลังงานทดแทนอย่ างยัง่ ยืน ส่ งเสริ มพลังงานทดแทนที่เหมาะสม และงานส่ งเสริ ม
ให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิ ทธิภาพ
4.นโยบายด้ านการพัฒนาสั งคมอย่ างยัง่ ยืน
4.1 ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต ส่ งเสริ มงานพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู ้ งานส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ ของชุ มชน งานสนับสนุ นผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึ กษา งานพัฒนาบุ คลากรทางศึ กษา และส่ งเสริ ม
การศึกษา
4.2 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้ างอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดงี าม ส่ งเสริ มคุณค่า
และอนุ รักษ์สืบทอดศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตที่ดีงาม งานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณธรรม
จริ ยภาพแก่ประชาชน
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4.3 การเสริ มสร้ างสุ ขภาพแบบองค์ รวม เสริ มสร้างความรู ้ การดูสุขภาพกาย จิ ตที่ เข้มแข็งและการ
นํามาปฏิบตั ิ งานการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขที่ดี งานการพัฒนาบทบาทเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
และงานการป้ องและเฝ้ าระวังโรค
4.4 การเสริ มสร้ างความมั่นคงของชีวิตและสั งคมภายใต้ ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริ มสร้างความ
มัน่ คงที่อยูอ่ าศัยและโครงสร้างพื้นฐาน ส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชนภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ตามแนวพระราชดําริ ส่ งเสริ มครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง การจัดสวัสดิการสังคม และเสริ มสร้างและพัฒนา
เครื อข่ายด้านการพัฒนาสังคม
4.5 ส่ งเสริ มกีฬาและนั นทนาการ ส่ ง เสริ มงานการพัฒ นาปั จจัยพื้ นฐานการกี ฬาและนันทนาการ
ส่ งเสริ มการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการมวลชน งานเสริ มสร้างกีฬาพื้นฐานสู่ ความเป็ นเลิศและอาชีพ
งานจัดการแข่งขันกีฬา งานส่ งเสริ มกิจกรรมนันทนาการ
4.6 การเสริมสร้ างโอกาสให้ ประชาชนมีงานทํา มีรายได้ และได้ รับการพิทักษ์ คุ้มครองสิ ทธิ์ เสริ มสร้าง
การมีงานทํา มีรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
4.7 การมีส่วนร่ วมทางการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ น
ประมุข ส่ งเสริ มการบริ หารงานและการให้บริ การตามหลักธรรมาภิ บาล และการพัฒนาองค์ความรู ้ ด้าน
การเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย
4.8 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน ส่ งเสริ มงานการป้ องกันปั ญหาอาชญากรรมและภัย
สังคม งานการแก้ไข ฟื้ นฟู สงเคราะห์ผกู ้ ระทําความผิด งานป้ องกันยาเสพติด และงานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย
5.นโยบายด้ านความมั่นคงชายแดน
5.1 การพัฒนาศั กยภาพคน ชุ มชน เครื อข่ ายทุกภาคส่ วนบริ เวณพื้นที่ชายแดนให้ มีความเข้ มแข็ง
ส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานส่ งเสริ มและพัฒนาอาชี พ และงานส่ งเสริ มการดําเนิ นชี วิต
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 การจัดการระบบรั กษาความสงบเรี ยบร้ อยและความปลอดภัยพื้นที่ชายแดน ส่ งเสริ มกิ จกรรม
มวลชนทุกภาคส่ วนและงานพัฒนาระบบคมนาคม สาธารณูปโภค การสื่ อสาร
6. นโยบายด้ านการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
6.1 การก่ อสร้ างและบํารุ งรักษาถนน ส่ งเสริ มงานก่อสร้างถนน สะพาน คลส.และงานการบํารุ งรักษาถนน
6.2 การบํารุ งรักษาระบบบนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ส่ งเสริ มบํารุ งระบบนํ้าเพื่อการ
อุปโภค บริ โภค และการเกษตร และงานขุดลอก
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6.3 การจัดให้ มีหรื อรักษาไฟฟ้าและความสว่ าง ส่ งเสริ มการจัดให้มีไฟฟ้ าและความส่ องสว่างบริ เวณ
สนามกีฬา งานตรวจสอบสภาพหรื อซ่ อมบํารุ งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการจัดให้มีไฟฟ้ าและความส่ องสว่างและ
งานการจัดให้มีไฟฟ้ าและความส่ องสว่างบริ เวณสวนสาธารณะหรื อสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
6.4 งานวิ ศ วกรรมจราจร ส่ ง เสริ ม งานการจัด ทํา ป้ ายบอกเส้ น ทาง ไฟจราจร ป้ ายจราจร และ
เครื่ องหมายจราจรบนพื้นทาง และงานการซ่ อมบํารุ ง ปรับปรุ ง ป้ ายบอกเส้นทาง ไฟจราจร และเครื่ องหมาย
จราจรบนพื้นทาง
7. นโยบายด้ านการพัฒนาองค์ กร
7.1 พัฒนาบุคลากร ส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
7.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ส่ งเสริ มและสนับสนุนพัฒนาระบบบริ หารจัดการ
7.3 พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่ องใช้ และสถานที่ ปฏิบัติราชการ ส่ งเสริ มและสนับสนุนพัฒนา
วัสดุ อุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และสถานที่ปฏิบตั ิราชการ
7.4 การเพิม่ รายได้ ขององค์กร ส่ งเสริ มและสนับสนุนการเพิ่มรายได้ขององค์กร
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3.1.3 การพัฒนาตามนโยบายการพัฒนากลุ่มจังหวัด
- ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด (ชัยภูมิ นครราชสี มา บุรีรัมย์ สุ รินทร์)
จังหวัดสุ รินทร์ อยูใ่ นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง 2 โดยจังหวัดที่อยูใ่ นกลุ่มนี้ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสี มา บุรีรัมย์ สุ รินทร์
ซึ่งมีการ จัดทําวิสยั ทัศน์ และยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
ประตูอีสานสู่ สากล(Northeast gateway to Golbal Communities)
ยุทธศาสตร์
ตารางที่ 3.1.3 - 1 สรุปประเด็นแผนยุทธศาสตร์ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
สรุปประเด็นแผนยุทธศาสตร์ ของกลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
(Goals)
(Strategic Issues)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและแปรรู ป
1.1 เพิ่มขีดความสามารถในการ ผลิตให้แก่
สิ นค้าเกษตรส่งออก
เกษตรกร

1.2 เพิม่ ขีดความสามารถในการแปรรู ปให้แก่
ผูป้ ระกอบการ

- 53 -

กลยุทธ์
(Strategies)

1.1 ส่ งเสริ มและพัฒนาให้ผลผลิตมีคุณภาพได้
มาตรฐาน
1.2 เพิม่ ความ สามารถในการแปรรู ปและส่ งออก
สิ นค้าเกษตรประเภทข้าวหอมมะลิอินทรี ยแ์ ละ
แป้ งมันสําปะหลัง
1.3 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรมี
ความเข้มแข็ง
1.4 ส่ งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อมในการผลิตสิ นค้าการเกษตร
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ตารางที่ 3.1.3- 1 (ต่ อ) สรุปประเด็นแผนยุทธศาสตร์ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง 2
ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์
(Goals)

2.1 ส่ งเสริ มการตลาดนําการผลิต
2.2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม
2.3 ส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยงั่ ยืน
3.1 เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
3.2 พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
3.3 เพิ่มศักยภาพสิ นค้าและบริ การ
3.4 พัฒนาและปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ ง
อํานวยความสะดวก
3.5 พัฒนาผูม้ ีส่วนร่ วมด้านการท่องเที่ยว
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กลยุทธ์
(Strategies)

2.1 ส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการไหมรายใหม่
2.2 ฝึ กอบรมสมาชิกกลุ่มประกอบการให้ม◌คี ุณภาพได้
มาตรฐาน

3.1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
3.2 พัฒนาสิ นค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว
3.3 พัฒนาระบบบริ หารจัดการแบบบูรณาการ
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3.1.4 การพัฒนาตามนโยบายและแนวคิดการพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดสุ รินทร์
วิสัยทัศน์ (Vision)
เกษตรอินทรี ยเ์ ป็ นเลิศ เปิ ดประตูสู่สากล
ยุทธศาสตร์
ตารางที่ 3.1.4 - 1 สรุปประเด็นแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดสุ รินทร์
ลําดับ
1

ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)
ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรี ย ์

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดสุ รินทร์
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์
(Goals)
(Strategies)
- เพิ่มผลผลิตด้านเกษตรกรรมให้ได้รับรอง
1.1 พื้นที่เกษตรอินทรี ยแ์ ละกลุ่มเกษตรกรมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
มาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ ละมีตลาด
1.2 การเพิ่มขีดความสามารถการผลิตด้านการเกษตรกรรมให้ได้มาตรฐาน
รองรับภายใต้การบริ หารจัดการที่ดี และ
1.3 การเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรและผูป้ ระกอบการ
เป็ นแหล่งผลิตสิ นค้าเกษตรอินทรี ยท์ ี่
1.4 การส่งเสริ มและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
สําคัญของประเทศ
1.5 การบริ หารจัดการพัฒนาเกษตรอินทรี ยแ์ ละการตรวจสอบย้อนกลับ
1.6 การพัฒนาแหล่งนํ้าและการบริ หารจัดการนํ้าอย่างเป็ นระบบ
1.7 ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีข้ ึน
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ตารางที่ 3.1.4 - 1 (ต่ อ) สรุปประเด็นแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดสุ รินทร์
ลําดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์
(Goals)
(Strategic Issues)
2 ด้านการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้าน - เพิ่มรายได้โดยการเพิ่มผลิตภาพของสิ นค้า
เศรษฐกิจ
และบริ การบนฐานความรู้และความเป็ น
ธรรม

3

ด้านการบริ หารจัดการ
- มีทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ที่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สมดุล สภาพแวดล้อมที่ดีอยูใ่ นระดับ
อย่างยัง่ ยืน
มาตรฐาน
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กลยุทธ์
(Strategies)
2.1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเชิงนิเวศและเกษตร ภายใต้
การมีส่วนร่ วมของชุมชน
2.2 ส่งเสริ มการผลิตสิ นค้าผ้าไหมและสิ นค้าชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดด้วยกระบวนการเครื อข่ายองค์ความรู ้
2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ Logistics ด้วยการบูรณาการ
2.4 การพัฒนาสิ นค้าเกษตรที่มีศกั ยภาพให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดภายใต้ความร่ วมมือทุกภาคส่วน
2.5 การส่งเสริ มธุรกิจการค้า การลงทุนและบริ การ ภายใต้ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ
เอกชนและท้องถิ่น
2.6 การส่งเสริ มการตลาด สิ นค้าและบริ การ ที่มีศกั ยภาพทั้งในและต่างประเทศ
3.1 การอนุรักษ์ ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
3.2 เสริ มสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
3.3 ส่งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนในการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3.4 ส่งเสริ มการใช้พลังงานทดแทนอย่างยัง่ ยืน
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ตารางที่ 3.1.4 - 1 (ต่ อ) สรุปประเด็นแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดสุ รินทร์
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดสุ รินทร์
ลําดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)
(Goals)
4 ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน
- ประชาชนมีคุณธรรมจริ ยธรรม มีคุณภาพ มีความรู้ มี
สุ ขภาพกายและจิตดี และอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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กลยุทธ์
(Strategies)
4.1 การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
4.2 การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมและเสริ มสร้าง
อนุรักษ์วฒั นธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่ดีงาม 4.3
การเสริ มสร้างสุ ขภาพแบบองค์รวม
4.4 การเสริ มสร้างความมัน่ คงของชีวิตและสังคม
ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.5 การส่งเสริ มกีฬาและนันทนาการ
4.6 การเสริ มสร้างโอกาสให้ประชาชนมีรายได้และ
ได้รับการพิทกั ษ์คุม้ ครองสิ ทธิ์
4.7 การมีส่วนร่ วมทางการเมือง การปกครอง ใน
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข
4.8 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- 58 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ.2554 – 2558) ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดสุ รินทร์

ตารางที่ 3.1.4 - 1 (ต่ อ) สรุปประเด็นแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดสุ รินทร์
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดสุ รินทร์
กลยุทธ์
ลําดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์
(Goals)
(Strategies)
(Strategic Issues)
5 ความมัน่ คงชายแดน
- ชุมชนชายแดนมีความเข้มแข็ง อยูด่ ีมีสุขและมี
5.1 การพัฒนาศักยภาพคน ชุมชน เครื อข่ายทุกภาคส่วน
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประเทศเพื่อนบ้าน
บริ เวณพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มแข็ง
5.2 การจัดระบบรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความ
ปลอดภัยพื้นที่ชายแดน
5.3 การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่ วมมือระหว่าง
จังหวัดสุรินทร์กบั ประเทศเพื่อนบ้านแดน
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- 59 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2554 – 2558) ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดสุ รินทร์

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์ การเปลีย่ นแปลงทีม่ ีผลต่ อการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์ ได้กาํ หนดระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาไว้ โดยมีระยะเวลาปี สุ ดท้ายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ปี 2556 แต่เนื่องจาก
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์ มีจาํ เป็ นต้องทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบจ.สุ รินทร์ ให้มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด 75
จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ที่ผา่ นการทบทวนจากคณะกรรมการบริ หารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการและคณะกรรมการบริ หารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จึงได้จดั ทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์ (พ.ศ.2554-2558) ขึ้น
3.2.1 ผลการวิเคราะห์ ปัญหาและความต้ องการของประชาชนในท้ องถิ่น ตามประเด็นการพัฒนาท้ องถิ่น
ประกอบด้ วย ขอบข่ ายและปริมาณของปัญหา พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายและการคาดการณ์ แนวโน้ มในอนาคต
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดสุ รินทร์
ที่
1.

การคาดการณ์
ขอบข่ ายการพัฒนา
ปริมาณของปัญหา
แนวโน้ ม
ในอนาคต
พื้นที่ดา้ นการ
พื้นที่ท้ งั
การพัฒนาเกษตร - พื้นที่เกษตรอินทรี ย ์ 1. ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจในวิธีวิธีการ จังหวัดจํานวน เกษตรกรรมที่ได้รับ
อินทรี ย ์
และกลุ่มเกษตรกรมี
ตามเกษตรอินทรี ยจ์ าํ นวน 17 อําเภอ การรับรองมาตรฐาน
การขยายตัว เพิ่มขึ้น
ผูด้ าํ เนินการน้อยลง
- การเพิ่มขีด
เกษตรอินทรี ยแ์ ละ
ความสามารถการผลิต 2. ปัญหาด้านการผลิต
เพิ่มศักยภาพเกษตรกร
ด้านเกษตรกรรมให้ได้ ต้นทุนการผลิตสูง
และสถาบันเกษตรกร
คุณภาพการผลิตตํ่าต้นทุน
มาตรฐาน
ด้านเกษตรอินทรี ย ์
การแปรรู ปและ
- ส่งเสริ มและเพิ่ม
เกี่ยวกับแหล่งผลิต
การเกษตรสูง
ศักยภาพการแข่งขัน
สิ นค้าเกษตรอินทรี ยท์ ี่
การตลาดทั้งในและ
สําคัญของประเทศ
3. แหล่งนํ้าตื้นเขินไม่
ต่างประเทศ
และมีตลาดรองรับ
สามารถกักเก็บนํ้าได้
- การพัฒนาแหล่งนํ้า ตลอดทั้งปี การไม่มี
ภายใต้การบริ หาร
และบริ หารจัดการนํ้า ระบบบริ หารจัดการที่ดี
จัดการที่ดี
อย่างเป็ นระบบ
4. ปริ มาณสารตกค้างใน
- ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคมี ผลผลิตเกษตรอินทรี ย ์
เพิ่มมากขึ้น
สุ ขภาพและคุณภาพ
ชีวิตดีข้ ึน
ประเด็น
การพัฒนา

พืน้ ที่ /
กลุ่มเป้าหมาย
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- 60 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2554 – 2558) ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดสุ รินทร์

ที่

ประเด็น
การพัฒนา

2. การเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขันด้าน
เศรษฐกิจ

การคาดการณ์
ขอบข่ ายการพัฒนา
ปริมาณของปัญหา
แนวโน้ ม
ในอนาคต
1. แหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่ง พื้นที่ท้ งั จังหวัด มีการเพิ่มรายได้
- การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวใหม่ ขาดการพัฒนาให้
จํานวน17
โดยการเพิ่มผลผลิต
ท่องเที่ยวเชิง
มีศกั ยภาพและได้มาตรฐานทั้ง
อําเภอ
สิ นค้าบนฐาน
ประวัติศาสตร์
ด้านการตลาดและการท่องเที่ยว
ความรู ้และความ
วัฒนธรรมเชิง
2. ราคาผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมและ
เป็ นธรรมและเพิ่ม
นิเวศน์และเกษตร
สิ นค้าชุมชนท้องถิ่นไม่แน่นอน
รายได้โดยการ
ภายใต้การมีส่วน
ขาดการประชาสัมพันธ์และ
เพิ่มผลิตภาพการ
ร่ วมของชุมชน
งบประมาณการสนับสนุน
บริ การ
- การส่งเสริ มการ
3. ขาดการส่งเสริ มสนับสนุน
ผลิตสิ นค้าผ้าไหม
และสิ นค้าชุมชนและ ศักยภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร
สิ นค้าท้องถิ่นให้มี และขีดความสามารถของ
ผูป้ ระกอบการ
คุณภาพและ
4. ขาดการส่งเสริ มสนับสนุน
มาตรฐานตรงกับ
การพัฒนาตลาดเดิมและเพิ่ม
ความต้องการ
ตลาดใหม่ ทั้งในประเทศและ
- การพัฒนาสิ นค้า
เกษตรที่มีศกั ยภาพ ต่างประเทศ
ให้ได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด
ภายใต้ความร่ วมมือ
ทุกภาคส่วน
- การส่งเสริ มธุรกิจ
การค้า การลงทุน
และบริ การ ภายใต้
ความร่ วมมือระหว่าง
ภาครัฐ เอกชนและ
ท้องถิ่น
พืน้ ที่ /
กลุ่มเป้ าหมาย
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- 61 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2554 – 2558) ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดสุ รินทร์

ที่

ประเด็น
การพัฒนา

ขอบข่ ายการพัฒนา

การเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจ
(ต่ อ)
3 การบริ หารจัดการ
. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
อย่างยัง่ ยืน

- การส่งเสริ มการตลาด
สิ นค้าและบริ การที่มี
ศักยภาพทั้งในและ
ต่างประเทศ
- การอนุรักษ์ฟ้ื นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
- การเสริ มสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดี
- ส่งเสริ มกระบวนการมี
ส่วนร่ วมของทุกภาค
ส่วนในการบริ หาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
- ส่งเสริ มการใช้พลังงาน
ทดแทนอย่างยัง่ ยืน

4
.

- ส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต
- การพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรมและเสริ มสร้าง
อนุรักษ์ วัฒนธรรม
ประเพณี ที่ดีงาม
- การเสริ มสร้างสุ ขภาพ
แบบองค์รวม

2
.

การพัฒนาสังคม
อย่างยัง่ ยืน

ปริมาณของปัญหา

พืน้ ที่ /
กลุ่มเป้าหมาย

1. ประชาชนขาดความรู ้ความ พื้นที่ท้ งั จังหวัด
เข้าใจ ในการอนุรักษ์และฟื้ นฟู จํานวน 17
อําเภอ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. ขาดการส่งเสริ มในการปรับ
ภูมิทศั น์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ตลอดจนการจัดการขยะ นํ้าเสี ย
อย่างเป็ นระบบ
3. ขาดการส่งเสริ มสนับสนุน
ให้มีการใช้พลังงานทดแทนที่
เหมาะสมและประหยัด
4. การแก้ไขปัญหาด้าน
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมไม่
ทัว่ ถึงและต่อเนื่อง
1. ขาดการส่งเสริ มกิจกรรม
สร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน
2. ขาดการรวมกลุ่มเพื่อการ
เรี ยนรู ้ในทุกสาขาอาชีพเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของชุมชน
3. ไม่มีกิจกรรมส่งเสริ มให้
เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์
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การคาดการณ์
แนวโน้ ม
ในอนาคต

ทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศน์ที่
สมดุล
สภาพแวดล้อมที่ดี
และเหมาะสม

พื้นที่ท้ งั จังหวัด ประชาชนมี
จํานวน 17
คุณธรรม จริ ยธรรม
อําเภอ
มีความรู้ มีสุขภาพ
กายและจิตดีและ
การพัฒนาสังคมอยู่
ดีมีสุขภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและตาม
แนวพระราชดําริ

- 62 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2554 – 2558) ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดสุ รินทร์

ที่

ประเด็นการพัฒนา

4. การพัฒนาสังคม
อย่างยัง่ ยืน(ต่อ)

ขอบข่ ายการพัฒนา

ปริมาณของปัญหา

- การเสริ มสร้าง
ความมัน่ คงของชีวิต
และสังคมภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ส่งเสริ มกีฬาและ
นันทนาการ
- การเสริ มสร้าง
โอกาสให้ประชาชน
มีงานทํา มีรายได้
และได้รับการพิทกั ษ์
คุม้ ครองสิ ทธิ์
- การมีส่วนร่ วม
ทางการเมือง การ
ปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริ ย ์
- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

4. ขาดการอนุรักษ์
ฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่าง
จริ งจัง
5. ขาดความต่อเนื่อง
ของโครงการตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
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พืน้ ที่ /
กลุ่มเป้าหมาย

การคาดการณ์
แนวโน้ ม
ในอนาคต

- 63 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2554 – 2558) ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดสุ รินทร์

ที่

ประเด็นการพัฒนา

5 ด้านความมัน่ คง
ชายแดน

6. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

ขอบข่ ายการพัฒนา

ปริมาณของปัญหา

พืน้ ที่ /
กลุ่มเป้าหมาย

การคาดการณ์
แนวโน้ ม
ในอนาคต
หมู่บา้ นเป้ าหมาย หมู่บา้ นและชุมชน
- การพัฒนาศักยภาพ - ขาดการพัฒนา
ชายแดนมีความ
บริ เวณพื้นที่
คน ชุมชน เครื อข่าย ศักยภาพคน ชุมชน
ทุกภาคส่วน บริ เวณ บริ เวณพื้นที่ชายแดน ชายแดนในจังหวัด เข้มแข็งอยูด่ ีมีสุขและ
มีการรักษาความสงบ
สุ รินทร์
พื้นที่ชายแดนให้มี
ให้มีความเข้มแข็งและ
เรี ยบร้อยและ
ความเข้มแข็ง
มีความปลอดภัยใน
ความปลอดภัยและมี
- การจัดการระบบ
ชีวิตและทรัพย์สิน
การจัดกิจกรรมเพื่อ
รักษาความสงบ
เสริ มสร้าง
เรี ยบร้อยและความ
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั
ปลอดภัยพื้นที่
ชายแดน
ประเทศเพื่อนบ้าน
พื้นที่ท้ งั จังหวัด มีการคมนาคมที่
- การก่อสร้างและ
-เส้นทางคมนาคม
จํานวน17 อําเภอ สะดวกและได้รับการ
บํารุ งรักษาถนน
ไม่ได้สะดวกไม่ได้
บริ การด้าน
- การบํารุ งรักษา
มาตรฐาน
สาธารณูปโภค
ระบบนํ้าเพื่อการ
-ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการอย่าง
อุปโภค บริ โภค และ สาธารณูปการขั้น
ทัว่ ถึงเพียงพอ
การเกษตร
พื้นฐานไม่มีการ
-การจัดให้มีหรื อ
บํารุ งรักษา
รักษาไฟฟ้ าและความ
สว่าง
-งานวิศวกรรมจราจร
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ที่

ประเด็นการพัฒนา

7. การพัฒนาองค์กร

ขอบข่ ายการพัฒนา

- การพัฒนาบุคลากร
- การพัฒนาระบบ
บริ หารจัดการ
- การพัฒนาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้และสถานที่
ปฏิบตั ิราชการ

ปริมาณของปัญหา

-บุคลากรได้รับ
การฝึ กอบรม/
สัมมนาไม่ทวั่ ถึง
-บุคลากรขาด
ความชํานาญ
เฉพาะทาง
เนื่องจากไม่ได้
สรรหาตาม
กรอบอัตรากําลัง
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พืน้ ที่ /
กลุ่มเป้าหมาย

การคาดการณ์
แนวโน้ ม
ในอนาคต
ข้าราชการและส่วน มีการพัฒนาบุคลากร
ราชการ
การบริ หารจัดการที่ดี
ในสังกัด อบจ.สร. ขององค์กร เพื่อ
พื้นที่ จ.สุ รินทร์ ตอบสนองความ
17 อําเภอ
ต้องการของท้องถิ่น
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิ ผล
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3.2.2 ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพเพือ่ ประเมินสถานการณ์ การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และ
อุปสรรค)
สภาพแวดล้อมภายใน

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

จุดแข็ง(Strengthen)
เป็ นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรี ยท์ ี่สาํ คัญและ
มีชื่อเสี ยงของประเทศ
แหล่งหัตถกรรมผ้าไหมและเครื่ องเงินที่มี
ชื่อเสี ยงและคุณภาพเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
มีพ้นื ที่มากและมีความเหมาะสมกับการทํา
เกษตรกรรม
มีหมู่บา้ นวัฒนธรรมคนกับช้างและหมู่บา้ นช้าง
เลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก
มีอารยธรรมขอมโบราณ ธรรมชาติและ
วัฒนธรรมโดดเด่นสามารถพัฒนาเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
มีประเพณี วฒั นธรรม วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น
เขมร ลาว กูย ที่ประสานกลมกลืนและโดดเด่น
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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จุดอ่ อน (Weakness)
ขาดการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เด่นและ
บริ การสู่ สากล
ขาดการบริ หารจัดการนํ้าอย่างเป็ นระบบและ
มีประสิ ทธิภาพ
ประชาชนยากจน มีหนี้สิน รายได้ต่าํ และ
ว่างงาน
ไม่สามารถผลักดันจุดแข็งเป็ นยุทธศาสตร์
จังหวัด
ผลผลิตข้าวหอมมะลิตกตํ่า
มีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมตามแนวชายแดน
แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ ยังไม่มีคุณภาพ
มีการใช้สารเคมี ยาปราบศัตรู พืชอยูใ่ น
ระดับสู ง
ค่านิยมรื่ นเริ ง ฟุ่ มเฟื อย
ขาดวินยั และย่อหย่อนต่อการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย
ขาดระบบฐานข้อมูล นํามาใช้บริ หารจังหวัด
ที่มีประสิ ทธิภาพ
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สภาพแวดล้อมภายนอก

1.

2.
3.

4.

โอกาส (Opportunity)
นโยบายรัฐบาลให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเกษตร
อินทรี ยแ์ ละการท่องเที่ยวและการสร้างชุมชน
เข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิกฤติอาหารโลก ทําให้มูลค่าสิ นค้าเกษตร(ข้าว)มี
มูลค่าเพิม่ มากขึ้น
ความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นช่องทาง
เผยแพร่ และให้บริ การสิ นค้าสู่ สากลมากขึ้น IT
ข้อมูลข่าวสารสะดวก รวดเร็ ว
อาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเพิม่ มูลค่า
สิ นค้าและบริ การ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ข้ อจํากัด (Threat)
ปั จจัยและต้นทุนการผลิตสิ นค้าของ
จังหวัดสู ง
กระแสบริ โภคและวัตถุนิยมและสื่ อที่ไม่
เหมาะสม เข้าสู่ สงั คมสุ รินทร์รุนแรง
เศรษฐกิจโลกตกตํ่า กระทบต่อมูลค่าสิ นค้า
เกษตรของจังหวัด
การเมืองขาดเสถียรภาพ ทําให้นโยบาย
การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง
การระบาดยาเสพติดจากภายนอกสู่ จงั หวัด
มากขึ้น
ความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านชายแดน
ภาวะโลกร้อน กระทบการผลิตด้าน
เกษตรกรรมของจังหวัด
โรคระบาดกระทบต่อการดําเนินชีวิตของ
ประชาชน

