
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม ๑๑ 
 

ส่วนที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  พ .ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและ
กระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
ไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า  ในอนาคต
อันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น มีอัตราก าลังมากขึ้น 
รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องมี
การเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตราก าลังจากหน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนา
ของตนให้ชัดเจน มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและ
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การ
ก าหนดภารกิจ และแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การ
ก าหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางที่สอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท า
ให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

หลักการส าคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ การก าหนดจุดมุ่งหมายการ
พัฒนาและการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้เพราะหาก
ไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ เมื่อมี
ปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้  
ดังนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดแล้ว  ยังเป็นการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 
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1.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 256๑-25๘๐)  
วิสัยทัศน์ประเทศไทย  

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

 เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็น
ปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ ศรีของความเป็นมนุษย์ ความ
เจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความ
มั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี    

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือนและปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงานและน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข ได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นและมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน  มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน  เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ  ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ 
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก มี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุนและการท าธุรกิจเพ่ือให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้  การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนใน 
สังคม ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 
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    เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง     
ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให้ประเทศไทย
มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศใน
ทุกมิต ิทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนา
ยกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม  และพัฒนากลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนใน
ภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีเก่ง 
มีวินัย ค านึงถึง   ผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถ “รู้รับ ปรับใช้” เทคโนโลยี
ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการและกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม
กัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้าง
สมดุลระหว่าง การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
รูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ๑.๑ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
 ๑.๒  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๑.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ 
 พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 1.  
 ๑.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม 
 ระหว่างประเทศ 
 ๑.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ                     

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
           ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 
          ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น                                                     

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ๓.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

      ๓.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
      ๔.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
          ๔.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา 

  เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
๔.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัด       

  การตนเอง เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       ๕.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ 

    อย่างยั่งยืน มีสมดุล  
     ๕.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ 

  จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
๕.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 

 ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  
 ๕.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

  และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
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         6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง  

  ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 ๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 ๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๒.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 256๑-2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลา

ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากข้ึน โดยได้
น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

 ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลัก
ของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ง
การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   

1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค ์

1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทกัษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน   
      สุขภาพ  
1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
 1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคม มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  
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2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม  
2.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ                   
      ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ   
2.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้  
      ครอบคลุมและท่ัวถึง   
2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน                
      ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิใน   
      การจัดการทุนท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน    

3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม   
3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    

4.1 การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ 
      เป็นธรรม    
4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน   
4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม   
4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ 
      เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ   
4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ   
4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ   
      สิ่งแวดล้อม   
4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน    

5.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม                    
      ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ    
5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร  
      ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ 
      อธิปไตยในเขตทางทะเล        
5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่  
      เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน 
สังคมไทย   

6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส   
      ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า   
6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ  
6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล   
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6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ  
      สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์    

7.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง   
7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง   
7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์   
7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน   
7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล   
7.6 การพัฒนาระบบน้ าประปา  

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม    

8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม   
8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี   
8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ    

9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง   
9.2 การพัฒนาเมือง   
9.3 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ  

10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

10.1 ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้า  
         และบริการของไทย   
10.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ  
        อนุภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน  
        เพ่ืออ านวยความ สะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
 (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์) 

“ศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน” 
พันธกิจ 

1. ยกระดับรายได้และการกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยังยื่น 
2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภาพและการสร้างสรรค์ 
1. สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด สินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน 
2. พัฒนาโครงการเครือข่ายการค้า การลงทุน การบริการ เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมกีฬาและสุขภาพ 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
1. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิมที่ยั่งยืน 
2. เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและต่างประเทศ เพ่ือใช้ศักยภาพแหล่งที่ตั้ง                         

และความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ 
3. พัฒนาการค้าการลงทุนและความร่วมมือชายแดน – พม่า/ไทย – ลาว 
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ ประวัติศาสตร์ กีฬาและสุขภาพ 
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์     

“ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย 
การท่องเที่ยวพัฒนา  การค้าชายแดนเติบโต ” 

พันธกิจ : 
1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย มีศิลปะวัฒนาธรรมประเพณีที่ดีงาม และมีการสืบสาน

ต่อไป มีความมั่นคง มั่นคั่งและยั่งยืนในการด ารงชีวิต  
2. ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ

ประสิทธิภาพปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและความสมัครสมาน

สามัคคีของประชาชน 
4. พัฒนาอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า และพลังงาน 
5. ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ และการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในและ

ระหว่างประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนา : 

จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย การท่องเที่ยวมี
การพัฒนา และการค้าชายแดนมีมูลค่าสูงขึ้น 

เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนและชุมชนมีความเข็มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคงและยั่งยืน 
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP 
3. เป็นเมือง 3 วัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว 
4. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานมีความสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น 
5. ระบบบริหารการค้าชายแดน การลงทุน การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีศักยภาพสูงขึ้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   

เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : 

ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีความม่ันคงและยั่งยืน 
แผนงาน : 

1.1 การพัฒนาคนทุกเพศ ทุกวัย ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ิมรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
1.2 การเสริมสร้างบ้านเมืองให้มีความน่าอยู่ มั่นคงและปลอดภัย 

กลยุทธ์ : 
1.1 พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการระบบประปา 

และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.2 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้สะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้                    

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ประชาชน  
1.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษา และเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

ได้อย่างทัว่ถึง 
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปลอดภัย มั่นคง มั่งคั่ง   
      ยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1.5 เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด    
1.6 ส่งเสริมการมีงานท าและเพ่ิมรายได้ของประชาชนอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ า  

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   

พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการ บริหาร
จัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : 
 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์  OTOP 
แผนงาน :  

2.1 การพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานและมีตลาดที่ครอบวงจร 
2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีการตลาดที่ครบ

วงจร 
กลยุทธ์ : 

2.1 ส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ               
ด้วยระบบ Zoning ที่สอดคล้องกับ การตลาด และการบริหารจัดการตลาดสินค้าทุกประเภท 

2.2 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้กับภาคการผลิตทุกด้าน ทุกองค์กรให้เข้มแข็ง   
2.3 ส่งเสริมการศึกษาการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และพัฒนาสู่Thailand 4.0  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓   

พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : 
 เป็นเมือง 3 วัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ์ และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว 
แผนงาน : 

3.1  การน าทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่าง    
 สร้างสรรค ์

3.2  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
กลยุทธ์ : 
 3.1 ท านุบ ารุง รักษา และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยเพ่ือใช้ในการผลิต สินค้าบริการ  
       การเพ่ิมรายได้  

3.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว กับเพ่ือนบ้าน ทั้งภายในและ   
ต่างประเทศ 

 3.4 พัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้าน ทุกพ้ืนที่ โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ และยกระดับ 
       การท่องเที่ยวให้สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน  า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : 
 ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 
แผนงาน :  
 4.1 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 4.2 การพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
 4.3 การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : 

4.1 การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการอนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู    
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

4.2 กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ของประชาชนให้ 
เพียงพอแก่การอยู่อาศัยและการเกษตรกรรม   

4.3 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของเมืองและท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน  
4.4 ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มีผล 
      ต่อสุขภาพอนามัยสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ยุทธศาสตร์ที่  5    

 เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน  
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ :  
 ระบบบริหารการค้าชานแดน การลงทุน การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีศักยภาพสูงขึ้น  
แผนงาน :  
 5.1 การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 5.2 การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
กลยุทธ์ :  
 5.1 พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ในทุกด้านเพ่ือให้เป็นประตูสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ 

5.2 พัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ในทุกมิติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
5.3 พัฒนาสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับต่างประเทศ  
5.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบ Logistics ที่เอ้ือต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและการบริการ  
5.5 สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาการท่องเที่ยว สินค้าและบริการ บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
      และยุคดิจิตอล 

 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ 

“อุตรดิตถ์เมืองแห่งคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2561-256๕)   ประกอบด้วย 9 ด้านดังนี  
 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

     1. ด้านส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจและทุนเกษตรผสมผสาน  
      กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพในชุมชนท้องถิ่น มีอาชีพหลัก อาชีพรอง  
      อาชีพเสริมให้มีความเข้มแข็งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
      แนวทางประชารัฐ 
1.2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้วยการผลิต  
      การรวบรวมการผลิต การแปรรูปและการตลาด บริการ พืชผลทาง   
      การเกษตร  
1.3 ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพปลอดภัยจากสารพิษ 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในการประกอบ 
      อาชีพ 
1.5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส  
      และผู้ป่วยเอดส ์
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต ให้ได้มาตรฐาน 
      อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  และมีประสิทธิภาพ 
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1.7 ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
1.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นที่ดี   
      ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสาธารณสุขให้มีคุณภาพและบริการอย่างทั่วถึง  
      และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรทางการแพทย์  
      และแพทย์ประจ าต าบล 
1.9 ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ 
1.10 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน   
1.11 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร , 
        สร้างภูมิคุ้มกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
1.12 พัฒนาข้อมูล ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวก 
        ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
1.13 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ 
         ในอาเซียนเชิงคุณภาพ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

2. ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดและ
อบายมุข   

2.1 สนับสนุนการปลูกจิตส านึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกระดับ 
2.2  สนับสนุนการปลูกจิตส านึกในการลด ละ เลิกอบายมุขทุกประเภท และ 

 สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือลด ละ เลิกอบายมุขในชุมชนหมู่บ้าน 
2.3  สนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขในทุกพ้ืนที่ 
2.4  สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกด้านและอบายมุขทุกประเภท 
2.5 สนับสนุนการรวมพลังแผ่นดินทุกภาคส่วนเพ่ือเอาชนะยาเสพติด                    

อย่างยั่งยืนตามนโยบายและ เป้าหมายของรัฐบาล 
2.6  สนับสนุนกิจกรรม To Be Number One 

3. ด้านโครงสร้าง 
พื นฐาน 

3.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว 
3.2 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร 
3.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
3.4 สนับสนุนส่งเสริมการสรา้งเครือข่ายผังเมืองชุมชน และการจัดท า 

 ผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีกลไกการท างานเครือข่าย 
 ผังเมืองทุกระดับ การจัดท าผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

3.5 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ Logistics ที่เอ้ือต่อการสร้าง      
      มูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและการบริการเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
3.6 การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม 

4. ด้านการส่งเสริม 
อาชีพ การลงทุน  
พาณิชยกรรม  
และการท่องเที่ยว 

4.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ อาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม  
เกษตรผสมผสาน อาชีพเกษตรกรรมและอาชีพหลากหลาย ในชุมชนท้องถิ่น
เน้นการฝึกทักษะด้านอาชีพและสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
ในรูปแบบการท างานแบบประชารัฐ 
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4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจ    
      พอเพียง 
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าระบบสหกรณ์มาใช้ในชุมชน หมู่บ้าน เพ่ือ   
      สร้างความเข้มแข็งในชุมชนหมู่บ้าน 
4.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความ  
      เข้มแข็ง 
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
      ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานและเพ่ิมช่องทางการตลาด 
4.6 ส่งเสริมการค้าและการลงทุน การตลาด ระบบตลาดกลางชุมชนท้องถิ่น    
       เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
4.7 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
 
 

ล าดับที่ 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

  

4.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว 
4.9 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และส่งเสริมเครือข่าย 
      และให้มีกลไกการจัดการท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
4.10 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โดยสื่อหลักและสื่อศิลปวัฒนธรรม 
        และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 

5. ด้านการบริหาร 
จัดการและการ 
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ  
      สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ าและป่าไม้ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าน่านและ 
      ลุ่มน้ าสาขาสร้างเครือข่ายการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ   
      สิ่งแวดล้อม โดยสร้างเสริมกลไกการท างานครอบคลุมทุกระดับ 
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการป่าชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน  
5.3 การสร้างจิตส านึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
      และสิ่งแวดล้อม 
5.4 บูรณาการการบริหารจัดการน้ าอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งต้นน้ า    
      กลางน้ า ปลายน้ า ให้มีกลไกการท างานทุกระดับอย่างมีระบบและมี  
      ประสิทธิภาพ  
5.5 จัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย และมลพิษทางน้ า    
      ทางอากาศและทางเสียง โดยบูรณาการร่วมกัน 
5.6 สร้างเครือข่ายกลไกการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
      และสิ่งแวดล้อม ให้มีกลไกคณะท างานในทุกระดับ  
5.7 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าแผนแม่บทพลังงานทดแทน และพัฒนาการผลิต     
      และการใช้พลังงานทดแทน    

6. ด้านศิลปะ  6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของ   
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วัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

      ท้องถิ่น 
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนาจัดการองค์ความรู้ ศูนย์เรียนรู้  
      ชุมชนศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน การศึกษา 
      ทุกระดับและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6.3 สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดและตระหนักถึงคุณค่าและ 
      ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นระหว่าง 
      ประเทศเพ่ือนบ้าน 
6.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของประชาชน และเจ้าหน้าที่ 
      ของรัฐ 
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทุกระดับด้านภาษาส าหรับเด็ก เยาวชน   
      และประชาชน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 

-ล าดับที่ 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

  6.6 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกต าบล 
6.7 ส่งเสริมและสนับสนุนอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
6.8 การส่งเสริมการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพ และกระจายโอกาสให้ได้รับ 
      การเรียนรู้ทุกระดับ 

7. ด้านการจัดระเบียบ 
ชุมชน/สังคมและ 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

7.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
      ประมุข ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม     
      และการเมืองภาคประชาชนและภาคพลเมือง 
7.2 สร้างสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนให้สวยงามน่าอยู่ เสริมสร้างและพัฒนา 
      กลไกการมีส่วนร่วมทุกระดับ เครือข่ายประชาสังคมระดับหมู่บ้าน/ระดับ   
      ต าบล/ระดับอ าเภอ (ศปม. ศปต. ศปอ.) 
7.3 พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ 
      บ้านเมืองที่ดี 
7.4 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แก่ประชาชนและ 
      ผู้ประสบภัย 
7.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน โดยยึด  
      หลักธรรมาภิบาล   
7.6 บูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ภาครัฐ    
       ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น ๆ 
7.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้สื่อในชุมชนท้องถิ่นเพ่ือประสานการพัฒนาสร้าง     
      ความเข้าใจและความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น และรู้รักสามัคคี 
7.8 ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายในการดูแลคุ้มครองพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 
7.9 ส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคพลเมือง ประชาสังคม สนับสนุนการจัดตั้งและ  
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      พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชุน สภาองค์กรชุมชน/ต าบล และเครือข่ายประชา   
      สังคม 
7.10 สนับสนุนป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เครือข่ายหมู่บ้าน ต าบล    
        และอ าเภอ 

8. ด้านการประชา 
สัมพันธ์และ 
การสื่อสาร 

8.1 ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาให้มีสถานีวิทยุชุมชน เครือข่ายและกลไก 
      การจัดการทุกระดับ 
8.2 ส่งเสริมให้มีทีวีชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายและกลไกการจัดการทุกระดับ 
8.3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์ โดยการสร้าง    
      เครือข่ายกลไกการจัดการเชื่อมโยงสื่อกระแสหลัก 
8.4 ส่งเสริมสนับสนุนสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและเชื่อมโยงสื่อกระแสหลัก 
        โดยการสร้างกลไกการจัดการทุกระดับ 
 

-.-ล าดับที ่ ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

  
8.5 ส่งเสริมสนับสนุนสื่อสังคมทุกพ้ืนที่โดยการสร้างกลไกการจัดการทุกระดับ 
8.6 ส่งเสริมสนับสนุนสื่อให้มีทุกช่องทางหลากหลายสอดคล้องกับพ้ืนที่จัดให้มี   
      กลไกการจัดการทุกระดับ 

     9. ด้านการบริหาร 
จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
(Good 
Governance) 

9.1 การพัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์/ทันต่อโลก 
9.2 การป้องกันปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบ 
9.3 ส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้มีการบริหารจัดการ 
      ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 
 2.องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

2.1 วิสัยทัศน์  
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สานต่อประเพณี ส่งเสริมการงานอาชีพ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” 

 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศึกษาให้มีคุณภาพ  
1.2 อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และท านุบ ารุงศาสนา  
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
2.1 การสร้างจิตส านึก รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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3.1 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบแหล่งในอาเซียน 
  3.2 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการท่องเที่ยว 
  3.3 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการสวัสดิการสังคม 
  3.5 สนับสนุนส่งเสริมการสรา้งเครือข่ายผังเมืองชุมชนและการจัดผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  3.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคม 
  3.7 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม การคมนาคมขนส่ง การจัดท าผังเมือง และการพัฒนาระบบจราจร 
  3.8 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่งน้ าอุปโภคบริโภค แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
  3.9 ปรับปรุง ซ่อมแซมเขตไฟฟ้าและเสียงตามภายในหมู่บ้านและการสาธารณูปโภคอ่ืน 
  3.10 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  4.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้ 
  4.2 การพัฒนาชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคม 
  4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
5.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ของพนักงานและการปรับปรุงวิธีการท างาน
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพในการท างาน  
 

2.3 เป้าประสงค์  
        1. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
  2. เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมอาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต    
  3. เพื่อพัฒนาด้านบริหารจัดการสาธารณสุขและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  4. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี   
  5. เพ่ือพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  6. เพ่ือพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
 

 2.4 ตัวชี วัด  
  1. จ านวนถนน ท่อ/รางระบายน้ า ประปาส่วนภูมิภาค ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 

เสียงตามสาย และศาลาประชาคมได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 
  2.จ านวนสระน้ า คลอง อ่างเก็บน้ า และบ่อน้ าบาดาลได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชนเพิ่มขึ้น 
  3. มีจ านวนแหล่งท่องเที่ยวและที่พักผ่อนหย่อนใจเพ่ิมมากข้ึน 
  4. ร้อยละ/จ าวนของประชาชนที่ได้รับเบี้ยยังชีพ การสงเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้อย่างท่ัวถึง 
  5. ร้อยละ/จ านวนของประชาชนที่ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  6. ร้อยละของประชาชนที่ไดรับการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตที่ดี 
  7. ร้อยละของประชาชนที่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม 27 
 

  8. ร้อยละของจ านวนประชาชน/จ านวนหมู่บ้านมีความเป็นระเบียบ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  9. ร้อยละของจ านวนประชาชน/จ านวนหมู่บ้านที่มีส่วนรวมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  10. ร้อยละของประชาชน/หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
  11. ร้อยละของประชาชน/จ านวนหมู่บ้านมีส่วนร่วมการบริหารและการบริการตามหลักการบริหาร

จัดการที่ด ี
  
 
 
 
 
 
 
 

2.5 ค่าเป้าหมาย   

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
ค่าเป้าหมาย : พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การอนุรักษ์และจรรโลงไว้ซ่ึง

การศาสนาและวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ค่าเป้าหมาย : พัฒนาสงเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัย สร้างจิตส านึก รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆเช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการสหกรณ์ 
ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อ่ืน ส่วนราชการหรือหน่วยอ่ืนของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  องค์กรที่
จัดตั้งตามกฎหมาย เพ่ือด าเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ       
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน  
 ค่าเป้าหมาย : ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ า  
ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างใน ฌาปนสถาน ป้ายจราจร 
กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ ด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด              
เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ ปลูกจิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี 
ปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือความมั่นคงของชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 ค่าเป้าหมาย :  พัฒนาวางแผนส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม  พัฒนาวางแผนส่งเสริม                     
การท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลนาขุมและอ าเภอบ้านโคก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 ค่าเป้าหมาย : เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข             
เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

 2.6 กลยุทธ์  
  1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
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  2. พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมอาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต    
  3. พัฒนาด้านบริหารจัดการสาธารณสุขและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  4. พัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี   
  5. พัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  6. พัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

      การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม ก าหนดการพัฒนา
ที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ 13 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน  
    1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต   
    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี   
    6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 
    6.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการงานกีฬาและนันทนาการ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
    7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    7.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
    7.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    7.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสุขภาวะ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
    8.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    8.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 
    8.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม มุ่งพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนา
ด้านการศึกษา  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
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ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ

ตอนล่าง 
 

แผน
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพ

คน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี   

การวิจยั และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การ

เสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ้าน 
และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล

ในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล้ าใน
สังคม 

พัฒนากระบวนการผลิต การบริหาร
จัดการ การตลาด สินค้าเกษตรและสินค้า

ชุมชน   

พัฒนาโครงการเครือข่ายการค้า การลงทุน การบริการ 
เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน 

 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน   

พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมกีฬาและ

สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและ
ครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที ่2  
พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ
ปลอดภัยได้มาตรฐานและมกีาร
บริหารจัดการดา้นการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
อนุรักษ ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งน้ า และส่งเสริมพัฒนา
พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุน 
การท่องเท่ียวและความสัมพันธ์กบั
ประเทศเพื่อนบ้าน 
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แผน
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
เสรมิสร้างบ้านเมืองให้
น่าอยู่ ชุมชนและ
ครอบครัวเขม้แข็ง มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
ผลิตภณัฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ
ปลอดภัยไดม้าตรฐานและมีการ
บริหารจดัการด้านการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
อนุรักษ ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
แหล่งน้ า และส่งเสริมพัฒนา
พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
พัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรม ภูมปิัญญา
ท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาของ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 

7.ด้านการจัด
ระเบียบ 

ชุมชน/สังคมและ 
การรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

8.ด้านการ
ประชาสมัพันธ์
และการสื่อสาร 

9.ด้านการบริหาร 

จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล (Good 

Governance) 

1.ด้านส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

2.ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิและ

อบายมุข 

3.ด้าน
โครงสร้าง 
พื้นฐาน 

4.ด้านการส่งเสรมิ 
อาชีพ การลงทุน 
พาณิชยกรรม 

และการท่องเที่ยว 

2.ด้านศลิปะ 
วัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
เพิ่มศักยภาพ การค้า 
การลงทุน การท่องเที่ยว
และความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

5.ด้านการบริหาร 
จัดการและการ 

อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาของ 

อบต.นาขุม 
ประกอบด้วย  
5 ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน

สาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา,วัฒนธรรม  

และนันทนาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน

การเมืองการบริหาร 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      1. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านคนและสังคม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.ในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุมมี
สถานศึกษา จ านวน  ๔  แห่งที่ให้การศึกษาระดับประถม   
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตต าบลนาขุมจ านวน  ๕  
แห่งที่ให้การศึกษาระดับปฐมวัย มีการให้บริการ
การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย เช่น  ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  การฝึกอบรมเก่ียวกับการ
ส่งเสริมอาชีพต่างๆ  เป็นต้น  ต าบลได้ 

1.หน่วยงานยังขาดแคลนบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับ
การศึกษา  ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนเนื่องจากอยู่
ห่างไกลจากตัวเมือง  และขาดสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัยส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน   
มีงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายด้านการศึกษา
กว้าง   
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานทางการ
ศึกษา  มีการประสานความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
ร่วมกันพัฒนาการศึกษา   

1. ปัจจุบันกฎหมาย  หรือระเบียบในเรื่องการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความ 
ชัดเจน  จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ   

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. จ านวนบุคลากรมากท าให้ได้เปรียบองค์กรอ่ืนในการ
จัดท าโครงการ กิจกรรมต่างๆ 

1. จะมีวิธีการลดจ านวนบุคลากรเพื่อประหยัด
งบประมาณอย่างไร 
2. การลดจ านวนบุคลากรลง แต่เสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้มากขึ้นได้อย่างไร 

 
2. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญระบบ e-laas 
หลายคน  

1. มีการตั้งงบประมาณแบบขาดดุลมาโดยตลอดท าให้
การบริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพและมีปัญหา 
2. ปัญหาด้านระบบบัญชี การเงิน คดีความต่างๆ  
ในอดีตมีจ านวนมากจนท าให้หน่วยตรวจสอบ เช่น     
สตง.มองว่าเป็นองค์กรที่มีความเสี่ยงด้านการเงิน 

3. วัฒนธรรมการจัดสรรงบประมาณแบบเอาหมู่บ้าน 
เป็นเกณฑ์ ไม่ได้น าเอาปัญหาและความต้องการเป็น
เกณฑ์ 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการเป็น อบต.ต้นแบบ 
ด้านสวัสดิการสังคม 

1. รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อย 
เมื่อเทียบกับภารกิจ และส่วนใหญ่เป็นเงินผ่าน เช่น  
งบอาหารกลางวัน เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เอดส์  
งบสาธารณสุขมูลฐาน 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. การด าเนินงานด้านสังคม สวัสดิการ และสังคม
สงเคราะห์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ท าให้ประหยัดงบประมาณในด้านนี้ สามารถน า
งบประมาณไปเสริมในด้านอ่ืนๆที่ยังเป็นจุดอ่อน 

1. จะมีวิธีการใดท่ีจะสามารถปรับงบประมาณสู่ระบบ
งบประมาณสมดุล 
2. จะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณได้อย่างไร 

 
3. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านโครงสร้างพื นฐาน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุมมีงบประมาณเป็นของ
ตนเอง  สามารถด าเนินการก่อสร้าง  
ปรับปรุงซ่อมแซมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว   
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุมมีพ้ืนที่
กว้างขวางเหมาะแก่การท าการเกษตร  ท าให้ 
สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด  ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท าไร  เช่น  ไร่ข้าวโพด  ไร่ถั่ว  เป็นต้น   
 

1. ในการด าเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนลาดยาง  
ถนนคอนกรีตต้องใช้งบประมาณเป็น 
จ านวนมาก  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม              
มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะด าเนินการ 
พ้ืนทีภ่ายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม 
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ทักษะและ 
ประสบการณ์ทางการบริหารจัดการด้านการตลาด 
ขาดแคลนตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร               
และการขาดแคลนแรงงานท าให้เกษตรกรต้องจ้าง
แรงงานต่างด้าว  ทดแทนแรงงานที่ขาดไป 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1 . ข อ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก ส่ ว น ร า ช ก า ร ต า ม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

1.ระเบียบข้อกฎหมายไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท าให้การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
ขุมไม่ทั่วถึง 
 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. การมีรถขุดตักขนาดเล็กท าให้ประหยัดงบประมาณใน
การจ้างเหมาเอกชน 

1. จะมีวิธีการปรับปรุงที่ท าการให้ทัดเทียมกับ อปท.
อ่ืนๆ ได้อย่างไรภายใต้งบประมาณที่จ ากัด 
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4. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านแหล่งน  า 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุมมีแหล่งน้ า
ธรรมชาติมาก 

 

1.ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุมยังขาดการ
จัดการน้ าอย่างเป็นระบบ เมื่อถึงฤดูแล้งจะ 
ประสบปัญหาขาดแคลนน้ า และเมื่อถึงฤดูฝนน้ ามี
ปริมาณมากเกินจ านวน  จึงต้องมีการพัฒนาระบบการ
กักเก็บน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ า
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

1.ในปัจจุบันต าบลนาขุมประสบปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่ง
เกิดจากหลายปัจจัย  จนเกิดภาวะน้ าท่วม   
และเกิดภัยแล้ง  ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1.มีองค์ความรู้ด้านการจัดและบริหารการศึกษามากกว่า 
อปท.อื่นๆ 

1. จะท าให้บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายให้
ถ่องแท้เพ่ือการปรับใช้ในพ้ืนที่ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้อย่างไร 

 
5. วิเคราะห์ SWOT  ในมิติด้านการท่องเที่ยว 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ได้แก่  ภูหลง- ภูน้ าริน 
มีภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าไม้  ภูเขาและที่ 
เนินสูงเป็นส่วนใหญ่  มีที่ราบเป็นบางตอน  ประกอบกับ
ราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งสามารถรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  หรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้  
เนื่องจากมีความเป็นธรรมชาติและยังคงความเป็นชนบท   

1.องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาขุมยังขาดแคลนบุคลากร
ที่จะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยว   
และสถานที่ท่องเที่ยวยังขาดการประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง ขาดการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่าง
จริงจัง  รวมทั้งขาดการประสานกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรง 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.การเข้าสู่ AEC จะท าให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในพื้นที่
มากขึ้น สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 
2.นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว   
 

๑.ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม เส้นทาง
การคมนาคมมีความคับแคบ  ถนนในต าบล 
ส่วนใหญ่เป็นถนนดินลูกรัง  ต้องใช้งบประมาณสูงในการ
ปรับปรุง  และขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
สวยงาม   

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ได้แก่  ภูหลง- ภูน้ าริน 
มีภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าไม้  ภูเขาและที่ 
เนินสูงเป็นส่วนใหญ่ 

1. มีแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ สภาพโดยทั่วไปเป็นป่า
ภูเขาท่ีเนินสูงใหญ่   
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6. วิเคราะห์ SWOT  ในมิติด้านการบริหารจัดการ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม  เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ประกอบด้วยโครงสร้าง ๒  ส่วน 
คือ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  มีสถานที่และอาคารที่ท าการ
เหมาะสมและเพียงพอ มีการมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบและพัฒนาบุคลากรโดยการเข้ารับการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

1. หน่วยงานยังขาดการท างานเป็นทีม  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่สมบูรณ์ 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖)  
พ.ศ. ๒๕๕๒  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒  และระเบียบ กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.ระเบียบ  กฎหมาย  บางอย่างล้าสมัยและไม่ชัดเจน  
การพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่สอดคล้องกับ 
ความเจริญของโลกาภิวัฒน์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ  
 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. บุคลากรมีความรู้ใน กฎ ระเบียบ ได้ดีและให้ทันตาม
เทคโนโลยีใหม่ๆ   

1.บุคลากรสามารถพัฒนาตัวเอง จากเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เรียนรู้ในด้านต่างๆได้ทันท่วงที  

 
7. วิเคราะห์ SWOT  ในมิติด้านการกีฬา 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุมมีลานกีฬาของหมู่บ้าน 
เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนได้ออก 
ก าลังกาย  

1.งบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง  
และขาดแคลนผู้ฝึกสอนที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญใน
กีฬาบางประเภท 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. รัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนในด้านกีฬา   
 
 

1.การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรม
ด้านกีฬา ยังขาดการประสานงานที่จะร่วมมือกันพัฒนา
ในด้านการกีฬา  และยังไม่มีผู้รับผิดชอบหน่วยงานที่
ด าเนินกิจกรรมด้านกีฬาอย่างจริงจัง 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีลานกีฬาของหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชน
ได้ออกก าลังกาย  

1.ประสานงานหน่วยงานที่จะร่วมมือกันพัฒนาในด้าน
การกีฬา อย่างจริงจัง 
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8. วิเคราะห์ SWOT  ในมิติด้านสาธารณสุข 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.ต าบลนาขุม  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จ านวน ๒  แห่ง  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลนาขุม  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสุม
ข้าม  ที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม  
พร้อมทั้งมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านคอย
ให้บริการ  และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลด้านสาธารณสุข
มูลฐานให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
 

1.ภารกิจด้านสาธารณสุขเป็นงานเฉพาะด้าน  จึงขาด
แคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งจ าเป็นต้อง 
อาศัยผู้ที่มีประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงาน  
เครื่องมือทางการแพทย์ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นยัง
ขาดแคลน  ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
  
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. รัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงชื่อจากสถานีอนามัยเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขึ้นเพื่อรองรับการ 
ขยายตัวของชุมชน  และเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 
 
 

1.ปัจจุบันกฎหมาย  หรือระเบียบในเรื่องการจัดการด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่มีความชัดเจน  จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถปฏิบัติได้ตรงกับความต้องการของประชาชน  
บางครั้งขาดการติดต่อประสานข้อมูลซึ่งกันและกัน 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีสถานบริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม  พร้อม
ทั้งมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านคอย
ให้บริการ  และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลด้านสาธารณสุข
มูลฐานให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

1.งานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มี
ความชัดเจน  จึงขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
จ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน  เครื่องมือทางการแพทย์ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วย
เบื้องต้น 
 

 
9. วิเคราะห์ SWOT  ในมิติด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิต  คือ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน  และมี
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง  ประกอบกับได้รับความ
ร่วมมือจาก ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ท าให้สังคมมีความ
เข้มแข็ง   นอกจากนี้ยังมีกองทุนต่างๆ  ภายในหมู่บ้าน  
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในต าบลได้ 
 

1.ด้านข้อมูลพ้ืนฐาน ยังเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน  ประชาชนไม่เปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็น
จริงกับหน่วยงานของรัฐ  เนื่องจากมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ
รัฐบาลหรือองค์กรของรัฐ 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. รัฐบาลจัดสรรเงินทุนให้แก่หมู่บ้าน เช่น กองทุน
หมู่บ้าน  โครงการชุมชนพอเพียง เป็นต้น  มี 
สวัสดิการให้กับคนชรา  ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์  
รวมทั้งมีมาตรการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน 
 

1.ในหมู่บ้านไม่มีการกระจายเงินทุนที่มีอยู่ส่วนมากจะอยู่
ในกลุ่มเดิมท าให้เกิดการกระจุกตัว 

ของเงินทุน 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1.มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต  คือ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร
ประจ าหมู่บ้าน  และมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง  
ประกอบกับได้รับความร่วมมือจาก ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้น าชุมชน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

1.ประชาชนไม่ เปิด เผยข้อมูล พ้ืนฐานที่ เป็นจริ งกับ
หน่วยงานของรัฐ  เนื่องจากมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อรัฐบาลหรือ
องค์กรของรัฐ 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในสถานการณ์ด้านการกระจายอ านาจที่ไม่ชัดเจน การเมืองยังขาดเสถียรภาพ ท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังขาดทรัพยากรด้านต่างๆ มาใช้พัฒนาพ้ืนที่ แนวนโยบายด้านการบริหารงานท้องถิ่นส่วนกลางยังไม่ให้
ความส าคัญเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีความพร้อมในหลายด้าน ที่จะพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความ
เจริญ เข้าถึงระบบการศึกษา สาธารณสุข และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้ 
 
                                                
 




