
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

   “เมืองแห่งความสุข” 

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ   

1. ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม 

2. ประชาชนดำรงชีวติอย่างมีคุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ประชาชนมคีวามมั่นคง ปลอดภัย ในชีวติและทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง 



เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต  สามารถนำมาซึ่ง

การตรวจสอบแผนประจำปีได้ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเพียงใด หรือมีจุด

พัฒนาเนน้ไปทางใด จงึกำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาขึน้ 

2.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา 

จากข้อมูลสภาพทั่วไป เทศบาลตำบลทุ่งทองประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพข้อ

ได้เปรียบที่มีทรัพยากรน้ำ จากแม่น้ำชี และลำห้วยต่าง ๆ  เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อทำการเกษตร แต่ยังมี

ปัญหาเรื่องที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของตำบลซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตั้งรับกับพายุโซนร้อนและลมมรสุมทำให้เกิดปัญหา

ภัยทางธรรมชาติ และอุทกภัย  อีกทั้งประชากรในวัยทำงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคเกษตรกรรมซึ่ง

บางส่วนยังประสบปัญหาความยากจน ทำให้ประชาชนในเขตพืน้ที่ได้มกีารเลีย้งไหมเป็นอาชีพรอง จึงมีการ

พัฒนาในด้าน  อุตสาหกรรมสิ่งทอ  เช่น  ทอผ้าไหม  ผ้าลายขิด  ผ้าขาวม้า  เป็นต้นจากผลการวิเคราะห์

ข้อมูลสภาพทั่วไปในปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของประชาชน ตลอดจนโอกาสในการพัฒนาใน

อนาคตของจังหวัด การวิเคราะห์ดังกล่าว เมื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับประเด็นการพัฒนานโยบายของ

รัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ตลอดจนการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตำบล

ทุ่งทอง  ผู ้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop)   ได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง ,จุดอ่อน ,โอกาสและ

อุปสรรค จากผลการประเมินศักยภาพการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งทอง ให้สอดคล้องกับนโยบายของ

รัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแล้ว  สามารถสรุปผลการ

วิเคราะห์จัดทำวสิัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งทอง (พ.ศ.2561-2565)  ได้ดังนี ้

“เกษตรก้าวหน้า  แหล่งน้ำเพื่อประชา  นำพาสังคมมีสุข” 

2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งทอง 

 จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ร่วมกับการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม

ตำบล ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งทอง (พ.ศ.2561-

2565) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน และการวิเคราะห์ จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ดังกล่าว เทศบาลตำบลทุ่งทอง   ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

โดยการพิจารณาถึงเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และประเมินศักยภาพสามารถกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งทองได้ 7ยุทธศาสตร์โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ,

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สามารถสรุปได้ ดังนี้ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร  

แนวทางการพัฒนา 

1.1 พัฒนาแหล่งนำ้เพื่อการเกษตร 

1.2 พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร การตลาดและเครือข่ายสินค้าการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปการ 



แนวทางการพัฒนา 

2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำของหมู่บ้านและ

เชื่อมโยงกับตำบลอื่น 

2.2 ขยายเขตระบบประปา 

2.3 ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาอุตสาหกรรม 

แนวทางการพัฒนา 

3.1 พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และพัฒนาอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน 

ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา  

4.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 

แนวทางการพัฒนา 

5.1  ส่งเสริมคุณภาพชวีิต เด็ก เยาวชน สตรี 

5.2  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การศกึษาทุกระดับ 

5.3  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาดา้นสาธารณสุขมูลฐาน 

5.4  พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

และผูด้้อยโอกาสทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่  6พัฒนาการบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางการพัฒนา 

6.1 การบริหารจัดการพัฒนาเทศบาลตามหลักธรรมมาภบิาล 

6.2  การบริหารจัดการเทศบาลตำบลทุ่งทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

6.3  สรา้งความมั่นคง ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

6.4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

6.5  พัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  7เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง 

แนวทางการพัฒนา 

7.1  ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรูแ้ละเสริมสรา้งทักษะด้านอาชีพของชุมชน 

  

 

 

 

 2.3  เป้าประสงค์ 



  1.  ประชาชนมผีลผลิตของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 

  2.  ประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

  3.  เด็ก เยาวชน ได้รับการศกึษาที่มคีุณภาพ สามารถพัฒนาเข้าสู่อาเซี่ยน 

  4.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา และดูแล 

  5.  ศลิปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น ได้รับการสบืสานถึงเยาวชน คนรุ่นหลัง 

  6.  ประชาชนมสี่วนร่วม ในการพัฒนาบ้านเกิด เกิดจติสำนึกรักบ้านเกิด 

  7.  ประชาชนมคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 2.4   ตัวชี้วัด 

  1.  ร้อยละของประชาชนมอีาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าภาคการเกษตร 

  2.  จำนวนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้รับการพัฒนา

ทั่วถึง 

3.  ร้อยละของสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ไม่เป็นพิษ 

4.  จำนวนช่องทางในการรับรู้  ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลทางการศึกษาที่ทันสมัยของ

ประชาชนเพิ่มขึน้ 

  5. ร้อยละของทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผนพัฒนา มีการบริหารจัดการ

ที่เพิ่มขึ้น  

2.5  ค่าเป้าหมาย 

 1.  จำนวนประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

 2. จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 

 3.  จำนวนถนน ทางระบายน้ำ เพิ่มขึน้ 

 4.  จำนวนเยาวชนได้รับการศกึษาเพิ่มขึน้ 

 5.  รอ้ยละของจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น 

 6.  ร้อยละของประชาชนที่มีหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง 

 7.  ร้อยละของประชาชนที่มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

2.6  กลยุทธ์ 

 1. ดำเนินการดูแล รักษาจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้ภาคการเกษตรได้รับการ

พัฒนา ใหม้ีความเข้มแข็งและมีศักยภาพทางการผลิตเพิ่มขึน้ 

 2. ดำเนินการจัดให้มีถนน ไฟฟ้า ประปา ทางระบายน้ำ เน้นการจัดการด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานใหม้ีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

 3. ส่งเสริม/สนับสนุนการศกึษา เพื่อสร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษารวมถึง

พัฒนาระบบบริหารจัดการความรูมุ้่งสู่อาเซี่ยน 

 4. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น มีการปลูกฝังร่วมกับสถาบันการศึกษา 

 5.  เพิ่มประสทิธิภาพการดูแลสุขภาพของประชาชน รวมทั้งเฝา้ระวัง ป้องกัน ไม่ใหเ้กิดโรค

ในชุมชน 



 6. จัดให้มีการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ 

ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค 

 7.  ส่งเสริม การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและแก้ไข

ปัญหาของชุมชนรวมถึงความสงบเรียบร้อย เฝา้ระวังปัญหายาเสพติด ไม่ใหเ้กิดขึ้นในชุมชน 

 8.  ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาอาชีพ โดยการสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชนตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง จากการวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน และ

ศักยภาพของเทศบาลตำบลทุ่งทองจึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) เทศบาลไว้ใน 5 ประเด็น 

คือ 

1. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนในพื้นที่มนี้ำใช้การเกษตรอย่างทั่วถึง   

2. การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานใหท้ั่วถึง ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและได้มาตรฐาน 

3. สร้างชุมชนเข้มแข้งและเป็นสุข ปราศจากโรค มีสุขภาพอนามัยที่ดี 

4. เด็ก เยาวชน ได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีคุณภาพ 

5. สังคม ชุมชน มีความเข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นสุข 

 

2.8  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อปท.ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

เทศบาลตำบลทุ่งทอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการ

สร้างความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การสรา้งความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจฐานรากและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาศักยภาพและ

ขีดความสามารถด้าน

การเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาศักยภาพและขีด

ความสามารถด้าน

การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  2 

ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการ

สร้างความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวติให้มั่นคงตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาศักยภาพและ

ขีดความสามารถด้าน

การเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

สาธารณูปการ 



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2 

ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการ

สร้างความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การสรา้งความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจฐานรากและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาคุณภาพชวีิต

และความเป็นอยู่ของ

ประชาชนให้เข้มแข็งและ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาอุสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการ

สร้างความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การสรา้งความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจฐานรากและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาศักยภาพ 

การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  4 

พัฒนาการท่องเที่ยว 

 

 

 

-  ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการ

พัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย์ 

- ยุทธศาสตร์ที่  4 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ

สร้างโอกาสและความเสมอ

ภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์

ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวติให้มั่นคงตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาคนและสังคมที่

มีคุณภาพ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาคุณภาพชวีิต

และความเป็นอยู่ของ

ประชาชนให้เข้มแข็งและ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาสังคมและคุณภาพ

ชีวติ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ

มั่นคง 

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 

 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การสรา้งความมั่นคงเพื่อ

การพัฒนาจังหวัดสู่ความ

มั่นคงและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  

การบริหารจัดการ

บ้านเมือง 

ที่ดทีี่มปีระสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การบริหารกิจการ

บ้านเมือง 

ที่ด ี



ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งทอง 

 

3.การวเิคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

 3.1  การวเิคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง 

เพื่อให้วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งทอง (2561-2565) ที่วางไว้บรรลุตามเป้าประสงค์การ

พัฒนา จึงได้ทำการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ต่อการพัฒนา

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้ดังนี้ 

  จุดแข็ง  (Strengh ) 

เทศบาลตำบลทุ่งทองเป็นพืน้ที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำคือแม่น้ำชไีหลผ่าน ทำให้ได้รับประโยชน์ต่อการใช้

น้ำทำการเกษตรภายในเขตพืน้ที่ของเทศบาลตำบลทุ่งทองมีสถานีบริการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า 3 สถานี 

ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้ในการทำการเกษตรประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่เป็นผู ้มีความรู ้ มี

การศึกษาที่ดี นำมาซึ่งการพัฒนาผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการ

พัฒนาการมสี่วนร่วมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนามี

ความเข้มแข็งขึน้ 

 จุดอ่อน (  Weakness  ) 

 จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่ของเขตเทศบาลตำบลทุ่งทองเป็นหมู่บ้านที่อยู่กระจายไม่รวมตัวกันจึงทำให้

เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพขาดการพัฒนาด้านคุณภาพและรูปแบบที่

ทันสมัยผลติภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพเป็นการผลิตที่ขาดตลาดรองรับการจัดตั้งกลุ่มอาชีพไม่มีความเข้มแข็งใน

ศักยภาพทางการผลิต ถือว่าเศรษฐกิจในชุมชนไม่ดีเท่าที่ควร 

 โอกาส ( Opportunity ) 

 รัฐส่งเสริมและใหค้วามสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา รัฐบาลใหค้วามสำคัญ

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต กับผู้ด้อยโอกาส สตรี ผู้พิการ คนชรา รัฐบาลเน้นให้มีการปฏิรูปการศึกษาที่ดี

ขึน้ และให้บริการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นทำให้คนในตำบลมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชวีิตในทางที่ดีขึ้น 

 อุปสรรค ( Threat ) 

 แรงงานที่มีการศึกษาสูง มีทักษะ และมีความรู้ ความสามารถนิยมไปทำงานในตัวจังหวัดและ

จังหวัดอื่น จึงทำให้บางพื้นที่เกิดภาวะสมองไหลมีสถานประกอบการที่เป็นแหล่งจ้างแรงงานไม่มากทำให้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

อปท.ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลตำบลทุ่งทอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการ

สร้างความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การสรา้งความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจฐานรากและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาคุณภาพชวีิต

และความเป็นอยู่ของ

ประชาชนให้เข้มแข็งและ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน

เข้มแข็ง 



เกิดแรงงานอพยพ รัฐบาลมีข้อจำกัดในการทำงานตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจฯ มากขึ้นแต่งบประมาณใน

การพัฒนาได้อุดหนุนให้กับเทศบาลตำบลทุ่งทองลดลงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง

เมื่อพจิารณาประกอบกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยในด้านทำเลที่ตั้ง พบว่าได้รับผลกระทบจาก

พายุดีเปรสชั่นบ้าง และช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ได้รับผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่นที่ผ่านเข้ามา

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน ทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยและภัยทางธรรมชาติ 

 

 3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

  1.  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การขาดงบประมาณ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบใน

การพัฒนา เนื่องจากงบประมาณอุดหนุนที่ลดลง แต่รายจ่ายประจำที่มยีอดสูงขึ้น  

  2. สภาพแวดล้อมทางสังคม ระดับการศึกษาของประชาชนที่มีความรู้ ทำให้เกิดการย้าย

ถิ่นฐานและอพยพแรงงาน 

  3. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งพื้นที่ในเขตจะเป็นพื้นที่ติดลำน้ำชี ทำให้เกิดอุทกภัย

เป็นประจำ   

 

*********************************** 

 


