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ส่วนที่ 2 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565) 
 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน“์ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจําเป็นต้องกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว ที่จะทําให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
มีภูมิคุม้กันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย ภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุก
ระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนากลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหม่ทีจ่ะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของ
ประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆได้ อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับ
การพัฒนาให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์
สามารถ “รู้รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึง บริการพ้ืนฐาน ระบบ
สวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกท้ิง ไว้ข้างหลัง  

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง 
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการ
พัฒนาดังนี้   

1.1.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง 
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน 
มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา
แบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ
เพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการ
ดําเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่
กําหนด  
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1.1.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา  

ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) 
“ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และ
จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ     
ในด้านอ่ืน ๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ 
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ 
อนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการ
ลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง 
และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  

1.1.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย 
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจติ
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติมีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ 
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

1.1.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย  
การพัฒนาที่ให้ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทํา          
เพ่ือส่วนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย 
ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง 
และทําประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ
และ สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  

1.1.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุด เท่าท่ีจะเป็นไปได้โดยเป็นการ
ดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต   
โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนําไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  

1.1.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ      
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน 
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท 
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 หน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ในการกํากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมี

สมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและ
เปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความ
มัธยัสถ์และสร้าง จิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายต้องมีความ ชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจําเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และนําไปสู่การลด ความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมาส่งผลให้ 

ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิต
และ บริการที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิ
ภาคีและพหุภาคี รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น 
ขยายโอกาสด้าน การค้าและการลงทุนของไทยเพ่ิมขึ้น ในขณะที่โครงสร้างพ้ืนฐานมีการพัฒนา
ครอบคลุมมากขึ้น และการบริการทางสังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ทำให้รายได้ประชาชน
สูงขึ้นปัญหาความยากจนลดลง และ คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจ
ไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น จึงทำให้ม ี ความอ่อนไหวและผันผวนตาม
ปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า เนื่องจากการยกระดับห่วงโซ่มูลค่า
การผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ยังดำเนินการได้น้อย ทำให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ ประกอบ
กับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน ที่สำคัญได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพ 
การศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ำสูง 
ก่อให้เกิดความ แตกแยก นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่าง
รวดเร็ว มีภาวะขยะล้นเมือง และการบริหารจัดการน้ำยังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์ ในขณะที่
ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนมีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้กฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบของสังคมที่เกี่ยวกับการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเข้มงวดมากขึ้น    
ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหาการจัดการภาครัฐที่ ขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการยังขาด
เอกภาพ และการปฏิรูปกฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศยังล่าช้า ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือ วางรากฐานของประเทศในระยะยาว
ให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องกัน ไปตลอด 
๒๐ ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕61-๒๕90)  
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคใต้ฝั่งอา่วไทย 
ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร ด้านการผลิต แปรรูป การตลาดและ การบริหาร

จัดการพืชเศรษฐกิจหลัก (ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าว ไม้ผล สมุนไพร) การประมง 
และปศุสัตว์ 

ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุน การบริหารจัดการ การตลาด ในสินค้า และ
บริการอย่างครบวงจร ที่เชื่อมโยงการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ  

ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๓ การพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ที่มีความหลากหลาย
ของรูปแบบการท่องเที่ยว เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน  

ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง โลจิสติกส์ พลังงาน ระบบ
เครือข่าย การสื่อสาร สารสนเทศ เพื่อรองรับ การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด  

ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๕ การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ  

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปะวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
  “ท้องถิ่นก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 2.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านบริหารจัดการ  

- ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
- ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการมาติดต่อราชการ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา 
 - นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 - เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดีได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน 
 - เยาวชนมีความสนใจในการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 - เด็ก เยาวชน และประชาชนได้สืบสานวัฒนธรรมและงานประเพณี 
  - ประชาชนตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของวันสำคัญของชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสาธารณสุข 

  - ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขอนามัย  การป้องกันโรคติดต่อ และมีสุขภาพ 
                               ร่างกายแข็งแรง 
 - ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ  
  - ประชาชนในพื้นท่ีตระหนักในคุณค่าและเห็นถึงความสำคัญในการนำ 
                               สมนุไพรในท้องถิ่นมาใช้ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 - การคมนาคมภายในเขตตำบลเขาโร มีความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร 
 - ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - น้ำไม่ท่วมขัง สามารถระบายได้ดีไม่ท่วมขัง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสังคมการเมือง การปกครอง และสวัสดิการสังคม 
- ในแต่ละหมู่บ้านมีอาสามัครป้องกันภัยฯ (อปพร.) เพ่ือรักษาความปลอดภัย 
  ให้ชีวิตและทรัพย์สิน 
- เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
- มีการส่งเสริมสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 
- ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
- ประชาชนมีจิตสำนึกรักษ์ป่า  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และการใช้พลังงานทดแทน 
- แหล่งน้ำตามธรรมชาติสามารถเก็บกักน้ำได้ใช้ในฤดูแล้ง 
- สถานที่ท่องเที่ยวของตำบลมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวมากข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านเศรษฐกิจ 
- ประชาชนมีรายได้เพ่ิมจากการประกอบอาชีพเสริม 

 - ประชาชนมีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้และรู้หลักเศรษฐกิจ 
2.3  เป้าประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 2. เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 3.เพ่ือพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย  
 4. เพ่ือพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
 5. เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 6. เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
 7. เพ่ือพัฒนาด้านสาธารณสุข  
 8. เพ่ือพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
2.4 ตัวช้ีวัด  
 1. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับ
งานโดย จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง  
 2. กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
2.5 ค่าเป้าหมาย 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้าง พ้ืนฐานต่างๆ ในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน ราง
ระบายนำ้ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ำอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ ป้ายจราจร กระจก
โค้ง ป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ  
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  

 พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการ พาณิชยกรรม พัฒนาวางแผน ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวใน  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม  
 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการ พาณิชยกรรม พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน 
ความรู้และทักษะ อาชีพให้กับประชาชนส่งเสริมการนำภูมิปัญญา ท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบ
อาชีพ  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม  
 การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆควบคุม ป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่ พัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุนการบริการสาธารณสุข ของหมู่บ้านกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาโรสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการ แข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน ฯลฯ ส่งเสริมกิจการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และการ
สังคม สงเคราะห์ บำบัดและจัดการขยะ จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

2.6 กลยุทธ์  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 

 1.1 การบริหารจัดการองค์กร 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 2.1 การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณะสุข 

 3.1 ด้านสาธารณะสุข 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง การปกครองและสวัสดิการสังคม 

 5.1 สังคม การเมือง การปกครองและสวัสดิการสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 6.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

 4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโรการกำหนดจุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์ (Positioning) กำหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาโรที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ และ 7 กลยุทธ์ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
  1.1 การบริหารจัดการองค์กร 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  2.1 การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณะสุข 
  3.1 ด้านสาธารณะสุข 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง การปกครองและสวัสดิการสังคม 
  5.1 สังคม การเมือง การปกครองและสวัสดิการสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
  4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
 ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร มุ่งพัฒนา 7  ด้าน 
ได้แก่ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตการพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชนสังคม และความสงบเรียบร้อยการพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการพัฒนาด้านสาธารณสุขการพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหาร 

3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมิน
โดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา
ด้านๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน ของท้องถิ่น 
ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคำถามว่า   “ปัจจุบันท้องถิ่นมี
สถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้
โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength –S) จุดอ่อน(Weak– W) 
และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ 
เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การ

บริหารส่วนตำบลเขาโร  โดยใช้เทคนิค SWOT analysis มีดังนี ้
1) จุดแข็ง  (Strengths: S) 

1. ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลค่อนข้างมีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถใน
เกณฑ์ดี สามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน และสามารถขอความร่วมมือเพ่ือ
ช่วยเหลือทางราชการได้ 

2. ราษฎรในชุมชนส่วนมากเป็นคนในพ้ืนที่สะดวกในการติดต่อประสานงานในการทำ
โครงการและกิจกรรม 

3. ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพหลายกลุ่ม ซึ่งมี 
ความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง 

4. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิต  และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
5. พ้ืนที่ตำบลเขาโรเหมาะที่จะทำการเกษตร  ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ 
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2) จุดอ่อน  (Weaknesses:  W) 

1. ความขัดแย้งภายในหมู่บ้าน ตำบล  เป็นปัจจัยหนึ่งที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา 
2. การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอยู่ในระดับต่ำ 
3. อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  
4. รายจ่ายครัวเรือนเพ่ิมข้ึน ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
5. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการพัฒนา ไม่ครอบคลุมทุกด้าน     

3) โอกาส   (Opportunities:  O) 
1. รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร  

งบประมาณ การตัดสินในการพัฒนาด้วยตนเอง  การโอนโครงการ/งานของส่วนราชการ
อ่ืนมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการแทน 

2. การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของท้องถิ่น  จะทำให้การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลมีศักยภาพมากข้ึน และผู้บริหารจะมองปัญหาในภาพรวมมากข้ึน 

3. องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณทำให้เกิดความ
คล่องตัว  และเกิดพัฒนาในทุกด้าน 

4. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  อยู่ในเขตอำเภอที่จังหวัดให้ความสนใจในการ
แก้ปัญหาภัย แล้ง 

5. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโรมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกทำให้การขนส่งสินค้า 
และการเดินทางไปเขตอ่ืน ๆ  ได้สะดวก 

4) อุปสรรค   ( Threat - T) 
1. ค่านิยมเยาวชนอนาคตของตำบลมีแนวโน้ม ฟุ่มเฟือย  ให้ความสำคัญความเป็นไทยน้อย 
2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  นำไปสู่ปัญหาทางสังคม   
3. ภัยธรรมชาติ  เช่น  ภัยแล้ง  น้ำท่วม 
4. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
5. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 
6. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทาง

วัฒนธรรมที่มีอยู่  และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 
 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น   ได้ทำการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 
 1. ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง 
 2. ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  
 3. ประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

      1. การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า
ขั้นพ้ืนฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน 
  2. ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณีถูกสังคมสมัยใหม่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปและไม่ค่อยมีผู้  
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

   1. โรคไข้เลือดออกยังระบาดอยู่ตลอด ถึงจะป้องกันแล้วก็ตาม 
   2. โรคระบาดแปลกใหม่ก็ยังเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา 

 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1. ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน   
  2. ไฟฟ้าส่องสว่างทางและท่ีสาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  
  3. รางระบายน้ำยังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตันทำให้มีน้ำขังเป็นบางจุด 
  4. แหล่งน้ำในการเกษตรไม่พอเพียงในช่วงฤดูแล้งและน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภคและ 
  ยังไม่ได้มาตรฐาน 
  5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง การปกครอง และสวัสดิการสังคม 
 1. เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร  
  2. การจราจรบนถนนมีเพ่ิมมากข้ึนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 
  3. เกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งทำให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย 
 4. มีผู้ด้อยโอกาสไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเพราะงบประมาณมีจำกัด 
 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
 2. ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

  3. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   1. ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการรวมกลุ่มอาชีพ 
   2. ผลิตภัณฑ์ไม่มีแหล่งจำหน่าย 
   3. ประชาชนขาดความรู้ ในการประกอบอาชีพเสริม เช่ น การเลี้ ยงสั ตว์ การปลู กผั กปลอดสารพิ ษ 
 
***********************************************************************************************
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ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริการจัดการองค์กร 

บริหารงาน
ทั่วไป 

บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด 
บริหารงานคลัง กองคลัง กองคลัง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา 
การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา กองการศึกษา 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

บริการชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข งานสาธาณสุข สำนักงานปลัด 

4. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง กองช่าง 
แผนงานการพาณชิย์ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมการเมือง การปกครอง 
และสวัสดิการสังคม 

บริหารทั่วไป รักษาความสงบภายใน งานป้องกัน สำนักงานปลัด 
สังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน 

 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งบกลาง 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ การเกษตร งานการเกษตร สำนักงานปลัด 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด 
การเกษตร งานการเกษตร 

รวม 7 ยุทธศาสตร์ 7 ด้าน 12 แผนงาน 9 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4 หน่วยงาน
สนับสนุน 

 


