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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    
  วิสัยทัศน์ :  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”    

 1.  ด้านความม่ันคง 
   (1)  การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
          (3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความมั่นคงของชาติ 
  (4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
  (5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  (1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
  (2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
  (3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
  (4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
  (5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  (1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  (2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  (3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษท่ี 21 
  (4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  (5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
  (6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย ์
  (7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ พัฒนาประเทศ  

 4.ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
  (1) การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
  (2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
  (3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

  (4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึง ตนเองและการจัดการ   
       ตนเอง 
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 5. ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  (2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
  (3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
  (4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมืองที ่
                      เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  (5)  พัฒนาความม่ันคงน้้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (6)  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก้าหนดอนาคตประเทศ 

 6. ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     (1)  ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ ให้บริการอย่างสะดวก 
           รวดเร็ว โปร่งใส 
  (2)  ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการ 
                      พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
  (3)  ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
           ในการพัฒนาประเทศ 
  (4)  ภาครัฐมีความทันสมัยโดย 
   (5)  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึก มีความสามารถสูง  
           มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
  (6)  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (7)  กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น  
  (8)  กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค  
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 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้จัดท้าขึ้นใน
ช่วงเวลา ของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิด
กันมากขึ้น โดยได้น้อมน้าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน้าทางในการพัฒนาประเทศ
ต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้
อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่
ความสมดุลและ ยั่งยืน  ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 จึงก้าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1  เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย

ค่านิยมท่ีด ีมีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

1.2  เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้

1.3  เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า 

1.4  เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

1.5  เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

1.6  เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

1.7  เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาท
นาและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

2. เป้าหมายรวม 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ได้ก้าหนดเป้าหมายร่วมการพัฒนาของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ประกอบด้วย 
  2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม

ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ ์มีความรับผิดชอบและท้าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทาง
จิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
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    2.2 ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมี
ความเข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่้าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

  2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ
บริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ
ให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอ้ือต่อการ
ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

    2.4  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้้า  โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อย
กว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ
การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี 
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง 
มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
ก้าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่ส้าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของ
ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

  2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ้านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้
ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิตัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น  การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
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1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
(พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิษฐ์ สุโขทัย ตาก) 

 
แผนพัฒนาภาค 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
  (1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับ
ระบบการผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
  (2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้น
การพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุน
การค้าการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว 
  (3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติ 
  (4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
เช่น  ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
  (5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่น้าไปสู่
การพ่ึงตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก          
จังหวัดเพชรบูรณจังหวัดอุตรดิตถจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก (1) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนา
กระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินคาเกษตรและสินคาชุมชน (2) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : 
พัฒนาโครงขายการคา การลงทุน การบริการ เครือขายคมนาคมขนสงสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน (3) ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ (4) ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 4 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 

วิสัยทัศน์    “ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” 

พันธกิจ       1. ยกระดับรายได้และกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพ้ืนฐานการพัฒนา  ผลิต  ภาพ   
    และการสร้างสรรค์ 
3. สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
 1   พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน   
 2.  พัฒนาโครงข่ายการค้า  การลงทุน การบริการ เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีน  

และอาเซียน 
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 3.  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ 
 4.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
1. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพ่ิมที่ยั่งยืน 
2. เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและต่างประเทศ เพ่ือใช้ศักยภาพแหล่ง 

ที่ตั้ง และความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. พัฒนาการค้าการลงทุนและความร่วมมือชายแดนไทย - พม่า / ไทย - ลาว 
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ กีฬาและ 

สุขภาพ 
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. จ้านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
2. จ้านวนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
3. จ้านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐาน 
4. เส้นทางเชื่อมโยง E –W – E – C  ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
5. จ้านวนเครือข่ายการค้าการลงทุนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดจีน และประเทศสมาชิก   
    อาเซียน 
6. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 
7. จ้านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
8. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
9. จ้านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
10. จ้านวนหมู่บ้านและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
      และสิ่งแวดล้อม 

 11. จ้านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
       ทรัพยากรธรรมชาติ 
 12. จ้านวนเครือข่ายหมู่บ้าน / ที่มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์ 
    โดยใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2. พัฒนาการคมนาคมและระบบ logistics 
3. พัฒนาและส่งเสริมการค้า การตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ 
4. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) 
5. เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการและการลงทุน 
6. ส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์การท่องเที่ยว 
7. ส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 
8. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 
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9. พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
10. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิต / การค้า / การบริการ  
      อย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า 
11. ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
12. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) 

แผนพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์   ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 
“จังหวัดเพชรบูรณ์จะมุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใช้ศักยภาพ

ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น  พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม
อย่างยั่งยืน  เพื่อให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 

เป้าประสงค์รวม 
1.เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัว  ในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน 
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง  อยู่เย็นเป็นสุข  ความเลื่อมล้้าลดลง  และด้ารงชีวิต  

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3.เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และความม่ันคงทางพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคน    

และชุมชนอย่างทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน  และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความพร้อมต่อ  AEC 
 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์  
        (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

วิสัยทัศน์การพัฒนา 

“ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจก้าวหน้า เกษตรพัฒนา ล ้าค่าวัฒนธรรม  
พัฒนาการท่องเที่ยว อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
4. การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพ

ชีวิต 
6. การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง  และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ 
 2.1  วิสัยทัศน์  

“ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  การเกษตรปลอดภัย  ใส่ใจคุณภาพชีวิต” 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ 

และ   สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณี 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริการ  ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  และ 

กระบวนการประชาสังคม 

 2.3 เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  อย่างทั่วถึง

และเพียงพอ 
  2. เพื่อพัฒนาเกษตรได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการ

ยังชีพและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
ปราศจากมลพิษ 

  3. เพ่ือพัฒนาด้านประชาชนได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง และสามารถต่อยอด
การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น ประชาชนสนใจการเล่นกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่กีฬาอาชีพ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสานต่อไป 

  4. เพ่ือพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
  5. เพ่ือพัฒนาด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานโดยจุดมุ่งหมายสูงสุด

เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 

 2.4  ตัวช้ีวัด 
  1.  กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับ

งานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
  2.  กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
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 2.5  ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
   และระบบสาธารณูปโภค 

1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      และระบบสาธารณูปโภค 
1.2  แนวทางการพัฒนาปรับปรุง  ซ่อมแซม 
      โครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                    
   การท่องเที่ยว  ทรัพยากรธรรมชาติ                       
   และสิ่งแวดล้อม 

2.1  แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

2.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  อนุรักษ์ทรัพยากร 
 ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนา วัฒนธรรม  และประเพณี 

3.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษา   
3.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม  บ้ารุงรักษา 
      ศาสนาวัฒนธรรม  และประเพณี 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
     และคุณภาพชีวิต  

4.1  แนวทางการพัฒนา  สงเคราะห์  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
      ผู้ยากไร้  และผู้ด้อยโอกาส 
4.2  แนวทางการพัฒนาป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย        

และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน 
      ด้านสาธารณสุข  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการกีฬา   
      การนันทนาการและการพักผ่อน   

5.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริการ  ส่งเสริม 
    ระบอบประชาธิปไตย  และกระบวนการ  
    ประชาสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มศักยภาพการบริการ 
      และส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
5.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
      และกระบวนการประชาสังคม 

 
2.6   กลยุทธ์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้าน พัฒนาปรับปรุง  ซ่อมแซม โครงสร้างพ้ืนฐาน  และ 
ระบบสาธารณูปโภค 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้าน พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2 . 2  กลยุ ทธ์ ก า ร พัฒนาด้ าน  แนวทางก าร พัฒนา   ส่ ง เ ส ริ ม   อนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณี 
       3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้าน ส่งเสริมการศึกษา   

    3.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้าน ส่งเสริม  บ้ารุงรักษาศาสนาวัฒนธรรม  และประเพณี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้าน สงเคราะห์  ผู้สู งอายุ   ผู้ พิการ ผู้ยากไร้   และ
ผู้ด้อยโอกาส 
4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้าน ป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย  และเสริมสร้างความ 

       ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้าน ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข  และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
4.4  กลยุทธ์การพัฒนาด้าน ส่งเสริมการกีฬา การนันทนาการและการพักผ่อน   

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริการ  ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  และกระบวนการ 
ประชาสังคม 

5.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้าน เพ่ิมศักยภาพการบริการและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
5.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้าน ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  และกระบวนการประชา
สังคม 

2.7   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ 

การก้าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลซับเปิบ ก้าหนดการพัฒนาที่
ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต้าบลซับเปิบ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ้านวน 
5 ยุทธศาสตร์ และ 12 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้าน พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน  และระบบ 
   สาธารณูปโภค 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้าน พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้าน แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และ 

สิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณี 
      3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้าน ส่งเสริมการศึกษา   

   3.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้าน ส่งเสริม  บ้ารุงรักษาศาสนาวัฒนธรรม  และประเพณี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

        4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้าน สงเคราะห์  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ยากไร้  และผู้ด้อยโอกาส 
 4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้าน ป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย  และเสริมสร้างความ 
      ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้าน ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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4.4  กลยุทธ์การพัฒนาด้าน ส่งเสริมการกีฬา การนันทนาการและการพักผ่อน   
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริการ  ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  และกระบวนการ ประชาสังคม 

5.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้าน เพ่ิมศักยภาพการบริการและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 
5.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้าน ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  และกระบวนการประชาสังคม 

2.8   ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลซับเปิบ มุ่งพัฒนา 5 

ด้าน ได้แก่  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค   ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณี   ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต  ด้านการบริการ  ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  และกระบวนการ ประชาสังคม 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       1. วิเคราะห์ SWOT ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีถนนลาดยางส้าหรับคมนาคม สายหลักสองสาย 1. ถนนลูกรังมีฝุ่นละอองขณะรถวิ่งสัญจร มีหลุมบ่อ   

การสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก 
2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยาง  เริ่ม
ช้ารุดเสียหายตามสภาพการใช้งาน 

2. ระบบประปาหมู่บ้าน จ้านวน 9 หมู่บ้าน ระบบ         
คูคลองส่งน้้า ระบายน้้า ขุดลอกแล้วสามารถไหล            
ได้สะดวกรวดเร็ว มีแหล่งน้้าธรรมชาติ ส้าหรับพ้ืนที่
การเกษตร 

1. น้้าประปาบ้างหมู่บ้านไม่สามารถดื่มได้ ไม่สะอาดมี
สิ่งเจือปน 
2. ระบบประปาหมู่บ้านยังมีไม่ครบทุกหมู่บ้าน 
3. ขาดแคลนน้้าอุปโภค บริโภค เพ่ือการเกษตร            
ในฤดูแล้ง 
 

3. ไฟฟ้าแสงสว่างครบทุกหลังคาเรือน 9 หมู่บ้าน 1. ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอในจุดที่ส้าคัญ 
4. ระบบการสื่อสารเข้าถึงทุกหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน 
เป็นเคลื่อนที ่

1. ไม่มีโทรศัพท์พ้ืนฐาน (บ้าน)  

โอกาส (Opporturtunities) อุปสรรค (Theats) 
1. เสนอโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อทาง
หลวงชนบท และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือ
ด้าเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจ้านวนจ้ากัด ไม่
สามารถก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ได้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

2. เสนอโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด
ใหญ่ ต่อกรมพัฒนาน้้าบาดาล 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจ้านวนจ้ากัด ไม่
สามารถด้าเนินการได้ทุกหมู่บ้าน 

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอชนแดน ด้าเนินการ
ส้ารวจไฟฟ้า เพ่ือด้าเนินการขยายเขตไฟฟ้า 

3. งบประมาณ อบต. มีจ้านวนจ้ากัด 
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  2. วิเคราะห์ SWOT ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. อาชีพของราษฎรส่วนใหญ่เกษตรกรรม  ท้าไร่ ท้า
สวน  

1. ต้นทุนการผลผลิตสูงโดยลงทุนสูงด้านปุ๋ยเคมีและ
สารเคมีเร่งการเจริญเติบโต 
2. ราคาผลผลิตตกต่้าในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวจาก
ความชื้นและปริมาณผลผลิตที่มีจ้านวนมาก 
3. แมลงศัตรูพืชรบกวนท้าลายพืชที่ปลูก 
4. เกษตรกรบางรายต้องเช่าที่ดิน 
5. เกษตรกรขาดการพัฒนาเทคนิคการเพ่ิมผลผลิต
หรือประสิทธิภาพของผลผลิต 

2. กลุ่มอาชีพมีเงินทุนหมุนเวียน (เศรษฐกิจชุมชน) 
จากรัฐบาล จาก อบต.ซับเปิบ มีกองทุนหมู่บ้าน   9  
หมู่บ้าน 

1. การด้าเนินการของกลุ่มยังไม่เป็นรูปธรรม 

โอกาส (Opporturtunities) อุปสรรค (Theats) 
1. รัฐบาลประกันราคาพืชไร่ให้แก่เกษตรกรทุกปี 1. สภาพอากาศเป็นผลให้ราคาข้าวตกต่้า 
2. งบประมาณจากรัฐบาลส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
และกองทุนหมู่บ้าน 

2. องค์กรในระดับจังหวัดหรือประเทศส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ไม่ตามวัตถุประสงค์ 

 
 3. วิเคราะห์ SWOT ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยังคงสภาพ
สมบูรณ์ มีการอนุรักษ์และปลูกต้นไม้เพ่ิมในวันส้าคัญ 
เทศกาลประเพณี ต่างๆ 

1. มีการลักลอบตัดไม้ ท้าลายป่าในบางพื้นที่ 
2. ฤดูฝนเกิดน้้าไหลหลากท้าลายผลผลิตทางการ
เกษตร และทรัพย์สินของประชาชน 
3. ในฤดูแล้งเกิดน้้าในล้าคลองแห้ง และเกิดไฟป่า 

โอกาส (Opporturtunities) อุปสรรค (Theats) 
1. พ.ร.บ.ก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ก้าหนด
อ้านาจหน้าที่ด้านดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ของจังหวัดและอ้านาจด้าน
เมืองน่าอยู่ส่งเสริมให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. การบังคับใช้กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ยังไม่เด็ดขาดและจริงจัง 
2. งบประมาณของรัฐบาลในด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีจ้ากัด 
3. ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ทันสมัย ท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรมลง 
4 .  ค ว า ม เ ห็ น แ ก่ ตั ว ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เห็น
คุณค่า 
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  4.วิเคราะห์ SWOT ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณี  การกีฬาและ
นันทนาการ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีโรงเรียนประถม 2 แห่ง มีโรงเรียนประถมขยาย
โอกาส 1 แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ 

1.  โรงเรียนและศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก ขาดวัสดุ
การศึกษา อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ให้เด็ก
นักเรียนทุกคนรับประทานอย่างท่ัวถึง 
2. เด็กนักเรียนในระดับประมัธยมศึกษาตอนต้นส่วน
ใหญ่เด็กนักเรียนมีปัญหาทางครอบครัว และปัญหา
ในการเรียน   
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ถูกสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข 

2.ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 1. สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันท้าให้ราษฎรไม่มีเวลา
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา 
2. ขาดการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สู่ชนรุ่นหลัง 
3. เยาวชนขาดการปลูกฝังค่านิยมของไทยสภาพ
สังคมปัจจุบันเยาวชนมีค่านิยมแบบตะวันตก 

3. อบต. สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬา โดยส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ที่จังหวัดจัดขึ้น 

1. อบต. มีงบประมาณจ้ากัด 

โอกาส (Opporturtunities) อุปสรรค (Theats) 
1. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาอาหาร
กลางวัน อาหารเสริม (นม) เพ่ิมขึ้น กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างแรงจูงใจการจัดการศึกษา
ดีเด่นโดยมีการมอบรางวัล 

1. รัฐบาลมีงบประมาณจ้ากัด ค่าวัสดุการศึกษา 
อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ไม่ครบทุกคน 
2. การถ่ายโอนอัตราก้าลังด้านการศึกษาสู่ท้องถิ่นมี
น้ อยท้ า ให้ ขาดบุ คลากรที่ มี ความช้ านาญด้ าน
การศึกษา 

2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ก้าหนดให้เพ่ิม
ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมในระดับ 
อบต. 

1. การส่งเสริมกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมในระดับ
ต้าบลมีน้อย 

3. มีสภาวัฒนธรรมในระดับอ้าเภอ จังหวัด และ
ประเทศเพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมไทย 
รัฐบาลมีนโยบายอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

1. ในภาวการณ์ปัจจุบัน การปลูกฝังเนื้อหาการเรียน
การสอนศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เด็กนักเรียน เยาวชน 
ลดลง เน้นด้านความรู้เพื่อน้าไปใช้ในชีวิตมากกว่า 
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  5.วิเคราะห์ SWOT ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. สภาพสังคมแบบเครือญาติ มีความรักใคร่ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีในกลุ่มชน 

1. มีการอพยพฝีมือแรง ท้างานนอกพ้ืนที่ ทอดทิ้ง
ผู้สูงอายุ และคนพิการ 

2. สภาพที่พักอาศัยจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในลักษณะ
เครือญาติ และเพ่ือนบ้านใกล้เคียง สามารถพ่ึงพา 
อาศัยกันได้มีกิจกรรมต่าง ๆร่วมกัน เช่น งานบุญ งาน
ประเพณีต่างๆ สภาพครอบครัวเป็นแบบครอบครัว
ขยาย คือมีลูกแยกเป็นครอบครัวใหม ่

2. สถาบันครอบครัวขาดความอบอุ่นจากสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบันครอบครัวต้องท้างานมากขึ้น ใช้
เวลาว่างอยู่ร่วมกันในครอบครัวน้อย 

3. นโยบายการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล 3. ปัญหายาเสพติดในกลุ่มของเยาวชนและผู้รับจ้าง
ใช้แรงงานทั่วไป 

โอกาส (Opporturtunities) อุปสรรค (Theats) 
1. การส่ ง เสริมสถาบันครอบครัว  ส่ ง เสริมสภา
วัฒนธรรมการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

1. ค่านิยมตะวันตกที่แพร่สู่สังคมไทย 

2. นโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล 2. ผู้ค้ายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่ส้าคัญยังมีการ
ด้าเนินการอยู่ 

3. จัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรระดับหมู่บ้าน นโยบายการ
แก้ปัญหาสังคมของรัฐบาล 

3. สถานบริการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ปัญหาของสังคม 

 
 
6. ด้านการเมือง  และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีส้านักงาน อบต.ซับเปิบ 1 แห่ง 1. งบประมาณมีจ้ากัดไม่เพียงพอแก้ปัญหาความ

เดือดร้อน 
2. สมาชิกสภา อบต. 18 ท่าน ครอบคลุม 9 หมู่บ้าน 
คณะผู้บริหาร 4 ท่าน พนักงานส่วนต้าบล 9 คน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 6 คน พนักงานจ้างทั่วไป            
10 คน  

2. อัตราก้าลังเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจที่
ได้รับถ่ายโอน 

3. การประสานงานการปฏิบัติงาน ระหว่างก้านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. เป็นไปด้วยดี มีความ
ร่วมมือในการท้างาน 

 

 

3. ราษฎรขาดความเข้าใจในอ้านาจหน้าของ อบต.  
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โอกาส (Opporturtunities) อุปสรรค (Theats) 
1. นโยบายการกระจายอ้านาจของรัฐบาลตาม
ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 

1. ขาดความชัดเจนนโยบายการกระจายอ้านาจของ
รัฐบาล 

2. รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้ท้องถิ่น
เพ่ิมขึ้น  ในอัตรา 35 % ของงบประมาณแผ่นดินในปี 
2549 ตาม พ.ร.บ.ก้าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 

2. รัฐบาลมีรายได้น้อยไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่ อบต. ตามกฎหมายก้าหนด 

3. ใช้ พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 

3. การตรวจสอบผลการเลือกตั้งของ กกต.มีความ
ล่าช้า และตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้งได้ยากล้าบาก 

4. พ.ร.บ. ก้าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ้านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 
ก้าหนดให้หน่วยราชการต่าง ๆ ถ่ายโอนภารกิจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. พ.ร .บ.การเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกฎหมายที่เริ่มมีผลบังคับใช้การ
ปฏิบัติ ประสบปัญหา ในการเลือกตั้ง 

5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทยจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่
สมาชิก สภาฯ คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนต้าบล 

5. งบประมาณมีจ้ากัด ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมได้ครบทุกหลักสูตร 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต้าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
  AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 

ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท้าให้มีผลประโยชน์ 
อ้านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน้าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบาง
ชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน้าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

  Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะท้าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 


