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     สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง               หน้า 
 
บทที่  1  บทนํา                   ๑ 
 
บทท่ี ๒  สภาพท่ัวไป และข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             ๓ 
 
บทที่  3  แผนยุทธศาสตร์ของ อบต.เขาทะลุ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)        ๑๓ 

    - ยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญของชาติ           ๑๓ 

    - การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น           

    -  วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission)  

    - ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท 

              พร้อมรูปประกอบ 

    - แผนท่ียุทธศาสตร์ 
   
บทท่ี ๔  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เขาทะลุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
    - ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    - รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
 

ภาคผนวก 
- สําเนาประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๒) 
 
 
 



      บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  บทบาท อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบมีความเป็นอิสระพอสมควร  
ความสําคัญในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
โดยกําหนดกรอบความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายท่ีจะดําเนินในการบริหารด้านต่าง ๆ   ตามอํานาจหน้าท่ี
ของตนเอง  ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542  โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะท่ีจําเป็น  และรายได้ท่ีรัฐจัดเก็บให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน การดําเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุก ๆ  ด้าน  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  การวางแผนในการดําเนินการบริหารจึงเป็นกลไกท่ีสําคัญ ท่ีทําให้การ
บริหารเป็นรูปแบบและมีทิศทาง  การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสมดุลและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้
องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถดําเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ถูกจุด อันเกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวม  และทําให้บรรลุตามความมุ่งหมาย 
 

1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ท่ีได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา เป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และ
จุดมุ่งหมายท่ีจะดําเนินการพัฒนาในอนาคต โดยแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

 1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เป็นกระบวนการกําหนด
ทิศทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กร  โดยกําหนดสถานะภาพความต้องการและแนวทางในการดําเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  บนพ้ืนฐานของการรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  สอดคล้องกับ
ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของชุมชน  เพ่ือให้การดําเนินการตามข้อกําหนดต่าง ๆ  บรรลุตามเป้าหมาย  
โดยสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน  ครอบคลุมทุกด้าน  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ  จึงจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้ึน 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  
2548   หมวด 3 ข้อ 16  ได้กําหนดข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้ดังนี้ 
 1.   คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ี
เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนํามากําหนด
แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 2.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน รวบรวมแนวทางและข้อมูล นํามา
วิเคราะห์เพ่ือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  
 3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 
 4. ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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 สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 

1.4   ประโยชน์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. ท้องถ่ินมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 
 2.   ท้องถ่ินสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.   ผู้บริหาร  บริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม  และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.  แนวทางพัฒนาเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  
และมีชุมชนมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการพัฒนา   
 5.   สามารถกํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  เป็นการกําหนดทิศทางในการ
พัฒนาระยะ  5  ปี  (พ.ศ.  2558 – 2562)  ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาคม  เพ่ือเป็นทิศทางในการ
พัฒนา  ท่ีทําให้การดํารงชีวิตของประชาชนมีความสุข  มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  แต่สิ่งเหล่านี้จะบรรลุตาม
เป้าหมายได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุก ๆ ฝ่าย  ในการท่ีจะนําแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างมีระบบ 

..................................................  
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บทท่ี  2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตัง้  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา สาธารณสุข 
ความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ  

  ๒.1.๑ ท่ีตั้ง 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับตําบลทุ่งระยะ  ทิศใต้        ติดต่อกับตําบลเขาค่าย 

   ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตําบลนาสัก  ทิศตะวันตก     ติดต่อกับอําเภอละอุ่น  จังหวัดระนอง 
ตําบลเขาทะลุตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอําเภอสวีห่างจากตัวอําเภอ  35  กิโลเมตร  ระยะห่างจากตัว

จังหวัด  85  กิโลเมตร 

  2.1.2 เนื้อท่ีและคุณภาพดิน 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ มีเนื้อท่ีโดยประมาณ  69.01  ตารางกิโลเมตร   42,508  ไร่ 

2.1.3 ภูมิประเทศ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ มีสภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเชิงเขาและมีแนวป่าซ่ึงมีสภาพสมบูรณ์
และเป็นต้นแม่น้ําสายสําคัญของอําเภอสวี คือแม่น้ําสวีหนุ่มและพ้ืนท่ีบางส่วนเป็นเชิงเขา 

2.1.4  จํานวนหมู่บ้าน    11  หมู่บ้าน 
  ในตําบลเขาทะลุมีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท้ังหมด   จํานวน   11    หมู่บ้าน   
  จํานวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มท้ังหมู่บ้าน 11  หมู่บ้าน     ได้แก่หมู่ท่ี  1 – 11 
  จํานวนหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วน       ไม่มี 
 

 
หมู่ท่ี 

 
ช่ือหมู่บ้าน 

 
จํานวน

ครัวเรือน 

จํานวนประชากร(คน) 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านกลาง 378 275 268 543 
2 บ้านล่าง 373 257 241 498 
3 บ้านห้วยกลาง 400 461 482 943 
4 บ้านถํ้าน้ําลอด 290 361 340 701 
5 บ้านช่องบอน 369 500 549 1,049 
6 บ้านโพธิ์ทอง 201 221 190 411 
7 บ้านบนดอย 380 434 394 828 
8 บ้านเขาหลัก 233 329 294 623 
9 บ้านห้วยทับทอง 199 300 304 604 

10 บ้านเขาใหญ่พัฒนา 192 281 288 569 
11 บ้านน้ําทิพย์ 201 244 254 498 

รวม 3,216 3,663 3,604 7,267 
 

ท่ีมา :  ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม  255๗  จากทะเบียนราษฎร์อําเภอสวี 
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2.1.5  รายช่ือผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 

 
หมู่ท่ี 

 
ช่ือหมู่บ้าน 

 
ช่ือผู้ใหญ่บ้าน 

ช่ือสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตําบล 

1 บ้านกลาง นายนพดล  เกิดเขาทะลุ 1. นายชํานาญ  นุ้ยดํา 
2. นางสุพิศชญา พงษ์สถิตย์ 

2 บ้านล่าง นายมนตรี  ภู่กาญจนเดช 1. สอ.เอนก  มงคลเคหา 
2. นายแสวง  พนมใส 

3 บ้านห้วยกลาง นายสุทธิพงศ์  เด่ียววาณิชย์ 1. นายศราวุธ  ศรีนวล 
2. นายวราชัย  ต้ันต๋ี 

4 บ้านถํ้าน้ําลอด นายประสิทธิ์  ภู่พรม 1. นายสําเภา  ศรีบุบผา 
2. นายนิเวศน์  โตพะไล 

5 บ้านช่องบอน นายอนันต์  สงค์ประเสริฐ 1. นายบรรพต  นิลเวช 
2. นายศิริฤกษ์  ทองเรือง 

6 บ้านโพธิ์ทอง นายสมโภชน์  สุขแก้ว 1. นายเรืองเดช  โตพุนพิน 
2. นายธํามรงค์  หนูยงค์ 

7 บ้านบนดอย  นายประเสริฐ  ภักดี 1. นายอุดม  ม่วงศรี 
2. นายวันชัย  พรมกัณฑ์ 

8 บ้านเขาหลัก นายสันติ  ใจรักษ์ 1. นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
2. นายจักรี  ปานแก้ว 

9 บ้านห้วยทับทอง นายณรงค์  บุญมี 1. นายวิชาญ  เฟ่ืองฟู 
2. นายประดิษฐ  ดิษฐเดช 

10 บ้านเขาใหญ่พัฒนา นายชัชวาลย์  วงษ์ประเสริฐ 1. นายบัวลับ  บุญลา 
2. นายอุทัย  บุญเชิด 

11 บ้านน้ําทิพย์ นายประดิษฐ์  พูลเพ่ิม 1. นายชาญชัย  ศรียาภัย 
2. นายเผชิญ  วิชัยดิษฐ 

 

2.1.6  รายช่ือผู้บริหารและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 1.  นายพนม  เพชรจร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 2.  นายทิวา  ปานจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 3.  นายวิรุณ  นิยะกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 4.  นางสนธยา  บัวสงค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

 

2.1.7  ประชากร 
    ประชากรท้ังสิ้น    7,267  คน แยกเป็นชาย   3,663   คน แยกเป็นหญิง   3,604 คน  มีความ
หนาแน่นเฉลี่ย  32   คน/ตารางกิโลเมตร  3,216  ครัวเรือน 
 

2.1.๘  สภาพทางเศรษฐกิจ 
  2.1.๘.1 อาชีพ 
    1)  ทําสวนกาแฟ  และสวนผลไม้  เช่น ทุเรียน  ลองกอง  เงาะ  มังคุด  เป็นต้น 
   2)  รับจ้างท่ัวไป 
   3)  ค้าขาย 
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  2.1.๘.2  รายได้ของประชากรต่อครัวเรือน  เฉลี่ย  26,000   บาท/คน  ต่อปี 
2.1.๘.3  หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 

   - ป๊ัมน้ํามันและก๊าซ 5 แห่ง     - ร้านขายของชํา  59 แห่ง 
   - ศูนย์สาธิตการตลาด    2 แห่ง     - โรงสีกาแฟ  50 แห่ง 

2.1.๘.4 สถาบันเกษตรกร 
    - กลุ่มเกษตรกรทําสวนเขาทะลุ    1    กลุ่ม     - กลุ่มอาชีพ          25     กลุ่ม 
    - กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน           4    กลุ่ม    - กลุ่มออมทรัพย์      6      กลุ่ม 
                  - กองทุนหมู่บ้าน              11  กองทุน  -  เครดิตยูเนี่ยน      1      กลุ่ม         

2.1.๙ สภาพทางสังคม 
  2.1.๙.1 การศึกษา 
   - โรงเรียนประถมศึกษา  3 แห่ง  - หอกระจายข่าว       4   แห่ง 
   - โรงเรียนมัธยมศึกษา  1 แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   2  แห่ง 
   - ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  2 แห่ง      - เสียงตามสาย       7   แห่ง 
 2.1.๙.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  - วัด    2 แห่ง 
   - สํานักสงฆ์   5 แห่ง 
 2.1.๙.3 สาธารณสุข 
   - สถานีอนามัยประจําตําบล 1 แห่ง 
   - สถานพยาบาลเอกชน   3 แห่ง 
    - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  3 แห่ง 
   - อัตรามีและใช้ส้วมราดน้ําร้อยละ  100 
  2.1.๙.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   - สถานีตํารวจภูธร  1 แห่ง 
  - ท่ีทําการตํารวจชุมชนตําบล 1 แห่ง 
   - ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 แห่ง 

2.1.๑๐ การบริการพ้ืนฐาน 
  2.1.๑๐.1 การคมนาคม 
    -ทางบก มีถนนสายท่ีสําคัญ  4   สาย  ได้แก่ 
    1) เขาทะลุ-เขาปีบ          2) เขาทะลุ-เขาค่าย 
    3) เขาทะลุ-บ้านน้ําฉา      4) เขาทะลุ-บ้านช่องบอน 
    -ทางน้ํา มีแม่น้ํา/คลองท่ีสําคัญ  4  สาย  ได้แก่ 
    1) คลองสวีหนุ่ม             2) คลองถํ้าทุน 
    3) คลองน้ําลอดน้อย        4) ห้วยกลาง 
สภาพการใช้งาน(ภายในชุมชน) ฤดูร้อนน้ําแห้ง แหล่งน้ําต้ืนเขิน (ระหว่างชุมชน) ขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร 

2.1.๑๐.2 การโทรคมนาคม 
   - ท่ีทําการไปรษณีย์โทรเลขชนบท  1 แห่ง 
   - โทรศัพท์สาธารณะ   6 แห่ง 
  - โทรศัพท์พ้ืนฐาน(โทรศัพท์บ้าน)   1  แห่ง 
   - โทรศัพท์เคลื่อนท่ี(มือถือ)   3 แห่ง 
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2.1.๑๐.3 การไฟฟ้า 
   - จํานวนหมู่บ้านท่ีไฟฟ้าเข้าถึง           11 หมู่บ้าน 
   2.1.๑๐.4 แหล่งน้ําธรรมชาติ 
   - ลําน้ําลําห้วย 23 แห่ง  - บึงหนองและอ่ืนๆ   10 แห่ง 
  2.1.๑๐.5 แหล่งน้ําสร้างข้ึน 
   -  ฝาย      11 แห่ง  - สระน้ํา  17 แห่ง 
    - บ่อน้ําต้ืน    12 แห่ง   - ประปาหมู่บ้าน   5   แห่ง 
  - บ่อบาดาล/บ่อโยก   57 แห่ง  -  ฝายแม้ว 10   แห่ง 
2.1.1๑ ข้อมูลอ่ืน ๆ 

 2.1.1๑.1 สวนสาธารณะ/สนามกีฬา 
   - สวนสาธารณะถํ้าธารลอดใหญ่   
   - สนามกีฬาโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมและโรงเรียนบ้านหว้ยกลาง 
  2.1.1๑.2 สวนสาธารณะ/สนามกีฬา 
   - สวนสาธารณะถํ้าธารลอดใหญ่ 
 2.1.1๑.3 มวลชนจัดต้ัง 
   - ลูกเสือชาวบ้าน  3 รุ่น 132 คน 
   - ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น  15 คน 
   - สตรีอาสาพัฒนา 3 รุ่น 307 คน    

- อาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน (สรบ.) 1 รุ่น 120 คน 
   - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  1 รุ่น 105 คน 
                     - พลังแผ่นดิน      1 รุ่น 275 คน 
 

2.2   ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น  (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗) 
  

โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

                                                          อบต. 
 

 
             สมาชิกสภา อบต.                                                       คณะผู้บริหาร 

  - สมาชิกสภา อบตซ่ึงได้รับเลือก.ต้ัง                                            - นายกอบต. 
     จากราษฎรหมู่บ้านละ  2  คน                                               - รองนายกอบต.  2  คน 

- เลขานายกฯ  
 

                                                                                     พนักงานส่วนตําบล                                                                                                                             
- ปลัด อบต. 

                                                                                      - กองช่าง 
            - ส่วนการคลัง 

   - สํานักปลัดฯ 
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                             โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

                                                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
                                              (นักบริหารงานอบต.7) 
                                                                   

 
           

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  2.2.1.1 บุคลากร  จํานวน  ๓๐   คน 
   - นักบริหารอบต.      1 คน    
  - ตําแหน่งในสํานักปลัดอบต.  18 คน 
   - ตําแหน่งในส่วนการคลัง       4 คน 
  - ตําแหน่งในส่วนโยธา       7 คน 

2.2.1.2 ระดับการศึกษาของบุคลากร 
   - ประถมศึกษา      5 คน 
   - มัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา             3 คน 
   - ปริญญาตรี    17 คน 
  - ปริญญาโท      5 คน 
  2.2.1.3 รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล  
   - ประจําปีงบประมาณ  2556  จํานวน      26,128,950.18      บาท 
   - รายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลจัดเก็บเอง 892,933.82      บาท 
  - รายได้ท่ีส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้        16,133,515,.36      บาท 
   - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                    9,102,501          บาท 
 
 

สํานักงานปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท่ัวไป 6) 

1. งานนโยบายและแผน 
2. งานกฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับ 
3. งานตรวจสอบภายใน 
4.  งานการเจ้าหน้าท่ี 
5.  งานธุรการ 
6.  งานป้องกันฯ 
7.  งานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 
8.  งานส่งเสริมการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๙. งานบันทึกข้อมูล 
 

ส่วนการคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง 6) 

1. งานการเงินและบัญชี 
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ 
๔. งานธุรการ 

ส่วนโยธา 

(นักบริหารงานช่าง 7) 

1. งานออกแบบก่อสร้าง
และควบคุมอาคาร 
2. งานสาธารณูปโภค 
3. งานกิจการประปา 
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2.2.2  เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 
   - คอมพิวเตอร์         7   เครื่อง     - เครื่องถ่ายเอกสาร    1   เครื่อง 
   - วิทยุสื่อสาร          50  ตัว   - โทรศัพท์     5   เครื่อง 

- โทรสาร         1    เครื่อง  - อินเตอร์เน็ตตําบล   1   เครื่อง 
   - โน้ตบุ๊ค        1    เครื่อง  - กล้องระบบดิจิตอล   2   ตัว 
 

2.2.3  เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทเครื่องจักรต่างๆ 
 - เครื่องสูบน้ําด้วยไฟฟ้าขนาด 90 แรงม้า  1เครื่อง  - เครื่องคัดแยกคุณภาพผลไม้ 1   เครื่อง 

- รถบด 1 คัน       - รถเกรด  1 คัน 
 - รถแบ็คโฮ  1  คัน    - รถเทรนเลอร์  1 คัน 
 

ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลในปีท่ีผ่านมา 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  ก่อสร้างและปรับปรุงถนน 
1.2  ซ่อมแซมสะพาน 
1.3  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
2.1  สนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์ 
2.2  พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านสังคม 
3.1  สนับสนุนเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยโรคเอดส์ 
3.2  จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

4. ด้านพัฒนาแหล่งน้ํา 
4.1  ขุดลอกแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร 
4.2  ก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 
4.3  ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 

5. ด้านสาธารณสุข 
5.1  อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
5.2  จัดซ้ือสารเคมีกําจัดยุงลายและทรายอเบท 

6. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
6.1  จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)/อาหารกลางวัน 
6.2  จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 
6.3  จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ 
6.4  สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในพ้ืนท่ี 

7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
7.1  จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตชุมชน 
7.2  ดูแลบํารุงรักษาแหล่งน้ําธรรมชาติ 

8. ด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว 
8.1  ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะถํ้าธารลอดใหญ่ 
8.2  จัดทําโครงการเสนอของบประมาณจากหน่วยงานนอก 
8.3  ปรับปรุงโบราณสถานเขาจุฬา 
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2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  มีจุดเด่นคือมีภูเขาสูงและรูทะลุมองเห็นได้ในระยะไกลซ่ึงเป็น
พรมแดนเชื่อมระหว่างตําบลเขาทะลุกับตําบลนาสัก  สภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบเชิงเขาอยู่ระหว่างหุบเขาต่างๆและ
สภาพพ้ืนท่ีภูเขาสลับกันหรือเป็นเนินดอย มีลักษณะเป็นดินเหนียวปนทราย จึงทําให้ตําบลเขาทะลุเป็นตําบลท่ีมี
บทบาทเด่นทางด้านการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจระดับอําเภอ คือ ยางพารา ปาล์มน้ํามัน กาแฟ และไม้ผล เช่น 
ทุเรียน ลองกอง มังคุด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เนื่องจากพ้ืนท่ีตั้งอยู่ในบริเวณท่ีมีดินอุดม
สมบูรณ์ และเป็นบริเวณท่ีต้ังอยู่ใกล้ภูเขาซ่ึงเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารหลายสาย  จึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่ง
เช่น ถํ้าธารลอดใหญ่ เป็นอุโมงค์ท่ีสามารถลอดผ่านภูเขาไปยังอีกฝั่งหนึ่งของ หมู่ท่ี 11 ตําบลนาสัก รวมท้ังป่า
เขาสันแดน ,จุดชมวิวรูเขาทะลุ , ถํ้าแก้วพิสดาร 

นอกจากนี้จุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของตําบลเขาทะลุยังมีการรวมตัวกันของเกษตรกรชาวสวนกาแฟใน
ตําบลเขาทะลุ   จดทะเบียนจัดต้ังเป็นกลุ่มเกษตรกรทําสวนเขาทะลุข้ึน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมแปรรูปและ
จําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งเสริมความสามัคคีของสมาชิก  คิด
แปรรูปกาแฟผ่านกระบวนการผลิตท่ีถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย ผ่านมาตรฐาน อ.ย.บรรจุภัณฑ์ และฉลาก
ออกแบบอย่างทันสมัย จากภูมิปัญญาไทยสู่สากล จนมาเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟผงปรุงสําเร็จรูปทรีอินวัน แปรรูป
ผลิตภัณฑ์จนเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคและหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องจน ได้รับการคัดเลือก
เป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดชุมพรและระดับประเทศ  ประกอบกับมีเส้นทางคมนาคมท่ีสามารถเชื่อมโยงสู่
อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง   ตําบลเขาค่าย ตําบลทุ่งระยะ และตําบลนาสัก  ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีชุมชนใกล้เคียงท่ี
สามารถพัฒนาเชื่อมโยงด้านการท่องเท่ียวร่วมกัน นอกจากนี้ในอนาคตความสะดวกในการเดินทางสัญจรสู่พ้ืนท่ี
ภายนอกตําบล ทําให้การผลิตและขนส่งสินค้าทางการเกษตรสามารถส่งออกไปจําหน่ายสู่ตลาดภายนอกตําบลท่ี
มีตลาดรองรับ  และในอนาคตการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย จะเป็นโอกาสท่ีจะทําให้ตําบล     
เขาทะลุสามารถนําผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะไม้ผลเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้   

ฉะนั้น ด้วยสภาพพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทํา
การเกษตร  มีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่งท่ีสวยงาม  และมีเส้นทางคมนาคมสายหลักท่ีสะดวกในการติดต่อกับ
ตําบลอ่ืนๆท่ีเอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนได้  จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) ของตําบลเขาทะลุ คือ  

 
“พัฒนาสินค้าภาคเกษตรให้ได้มาตรฐานเพ่ือการส่งออก 

พร้อมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวสู่เส้นทางเศรษฐกิจระหว่างฝ่ังอ่าวไทย-อันดามัน” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๓   
แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

…………………………………………… 
ยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญของชาติ  
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถ่ิน 
๓.๑  กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 

๓.๑.๑  นโยบายรัฐบาล  
สรุปสาระสําคัญคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อสภา เม่ือวันท่ี   

23 – 25 สิงหาคม  2554 
   ๑. นโยบายเร่งด่วนท่ีจะดําเนินการในปีแรก 

๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
  ๒. กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” 
  ๓. การป้องกันและการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างแท้จริง 
  ๔. การส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดการขยายพ้ืนท่ีชลประทาน 
  ๕. เร่งรัดนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
  ๖. เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ   
  ๗. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคา
น้ํามันเชื้อเพลิง 
  ๘.  ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนของประชาชน  โดยเพ่ิมกําลังซ้ือภายในประเทศสร้างสมดุลและ
ความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
  ๙.  การปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  ๑๐. การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
  ๑๑. การยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งลงทุน 
  ๑๒. การเร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ 
  ๑๓. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และการผลิต
สินค้าในท้องถ่ิน 
  ๑๔. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
  ๑๕. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตให้แก่โรงเรียน 
  ๑๖. การเร่งรัดผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 

๒.  นโยบายท่ีจะดําเนินการภายในช่วงระยะ ๔ ปี 
๒.๑ นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ  
๒.๒ นโยบายเศรษฐกิจ 
๒.๓ นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรถรางเพ่ือขนส่งมวลชน  และการบริหารจัดการ 

ระบบขนส่งสินค้าและบริการ 
๒.๔ นโยบายพลังงาน 
๒.๕ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 



๑๒ 

 

๒.๖ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๒.๗ นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๘ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
๒.๙ นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
๒.๑๐ นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

  

      ๓.๑.๒  ยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy)  
  จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระ

พิเศษ  เม่ือวันท่ี  ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี  เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และแนวทางในการทํางานร่วมกันในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  และเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ ๒๕๕๗  
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทํางานร่วมกันในรอบปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเดิมประกอบด้วย             
๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘  ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการรวมท้ังได้มีการบูรณาการ  ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN  Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒ 
เม่ือวันท่ี  ๒๔  ตุลาคม ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุม ๕๐๑  ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล  เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์  โดยหลังจากการบูรณาการเป็น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ 
เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้     

วิสัยทัศน์  : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม 

หลักการของยุทธศาสตร์  :  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพ่ือความสมดุล และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” 

  วัตถุประสงค์ : ๑. รักษาฐานรายได้เดิม  และสร้างรายได้ใหม่ 
          ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน) 
          ๓. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ  (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ๑. การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม 
       ๒. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 
      ๓. การลดรายจ่าย 
      ๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้
ปานกลาง (Growth & Competitiveness)  
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : การลดความเหลื่อมล้ํา 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 

๓.๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
วิสัยทัศน์  

  “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง” 



๑๓ 

 

    พันธกิจ 
  ๑)  สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ  ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิตได้รับการคุ้มครองทาง

สังคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างสมํ่าเสมอทุกภาค
ส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในการกระบวนการพัฒนา ภายใต้
ระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม 

  ๒)  พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย  สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง  สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

  ๓)  พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ
ภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

  ๔)  สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
รวมท้ังสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
  ๑)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม    

  ๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  
  ๓)  ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ังคงของอาหารและพลังงาน   
  ๔)  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน      

  ๕)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม   
  ๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
   
      ๓.๑.๔  สรุปกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
           สรุปสาระสําคัญกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗ ) พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๕๓/๑  และ
มาตรา  ๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน  สํานักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนจากทุกจังหวัดท้ัง ๔ ภูมิภาคข้ึน เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

๑. แนวคิดและหลักการ 
  ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล เป็นธรรม 
และมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศควบคู่กับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองค์รวม” ท่ียึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา      
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์  และอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน 



๑๔ 

 

   ๑.๒ หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนท่ี โดย 
  (๑) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
  (๒) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 
            

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสําคัญต่อการ
พัฒนาประเทศเป็นผลให้จําเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสมการพัฒนาท่ีสมดุล  ดังนั้น
จึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ  ดังนี้ 
 ๒.๑  พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตรและการท่องเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 
  ๒.๑.๑  พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันออก (East West Economic 
Corridor) เช่น  พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแม่สอด – สุโขทัย – พิษณุโลก – ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนท่ี
อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร–บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบ่ี-          
สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
  ๒.๑.๒  พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ - ใต้ (North South Economic Corridor)  
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ –เชียงราย – พิษณุโลก –นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจ หนองคาย –
อุดรธานี – ขอนแก่น – นครราชสีมา – จังหวัดปริมณฑล พ้ืนท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-
มุกดาหาร 
 ๒.๒  พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ  โดยเน้น
พ้ืนท่ีชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 
 ๒.๓  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพ้ืนท่ี  เช่น  การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ํา และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยง
โครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลกและขอนแก่น 
 ๒.๔  สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน  ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ําให้เพียงพอต่อการเกษตร  พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม  และการจัดให้
มีการจัดการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลัก ให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย
พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหารพัฒนาการท่องเท่ียว 

๒) ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่ภาคโดย
พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้กรอบโครงการ  JDS  และกรอบโครงการ IMT-GT พัฒนารองรับการ
ขยายการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของประเทศ และพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางทะเล 

๓) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันท่ีดีเพ่ือเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดยการพัฒนา
ความรู้ คุณธรรม และสุขภาวะ การสร้างความม่ันคงในการดํารงชีวิตของคนจน คนด้อยโอกาสให้สามารถพ่ึงตนเองได้  
การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมโอกาสด้านอาชีพและรายได้ และการอํานวยความเป็นธรรม
และสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพ่ือแก้ปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ 



๑๕ 

 

๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน   โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพ่ึงตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิมโอกาสการมีรายได้จากทรัพยากรในท้องถ่ิน 
และส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือสร้างสันติสุขโดยเฉพาะการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

๕) ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน โดย
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือความสมดุลเชิงนิเวศน์  สร้างความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐาน
การผลิตอย่างยั่งยืน และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต 

๓.๒  ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
(๑) ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ประกอบด้วย ชุมพร  สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช

และพัทลุง  เน้นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ํามันปาล์ม พัฒนาการปลูกข้าวและการเลี้ยงปศุสัตว์ 
พัฒนาการเกษตรยั่งยืนเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บริเวณชายฝั่งทะเล และ  
การเตรียมความพร้อมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ  
       3.3  โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project) 
  (๑)  โครงการพัฒนาสงขลาเป็นศูนย์กลางการผลิตการแปรรูปและค้ายางพาราของประเทศ 
  (๒)  โครงการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ํามันแบบครบวงจร 
  (๓)  โครงการพัฒนาลุ่มน้ําปากพนังและลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาเป็นอู่ข้าวอู่น้ํา 
  (๔)  โครงการพัฒนาธุรกิจบริการกลุ่ม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต 
  (๕)  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาราลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  (๖)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  (๗)  โครงการพัฒนาแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือไปทํางานต่างประเทศ 
  (๘)  โครงการพัฒนาข้าวสังข์หยดเป็นสินค้าเชิงคุณภาพ 
  (๙)  โครงการผลิตสินค้าอาหารฮาราลระดับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบครบวงจร 
  (๑๐)  โครงการอ่าวปัตตานี (ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเล) 
  (๑๑)  โครงการฟ้ืนฟูการทํานาในพ้ืนท่ีนาร้างในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
        ๓.๑.๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย  (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) 

วิสัยทัศน์ (Vision)  : “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเท่ียวระดับนานาชาติ” 
นิยาม  :  “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตร” 

  การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลาง  การผลิตทางการเกษตร (การผลิตวัตถุดิบข้ันต้น) และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร  (การแปรรูปและการผลิตสินค้าสําเร็จรูป)  ท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย  โดยเน้นท่ี
พืชและสัตว์เศรษฐกิจศักยภาพสําคัญของกลุ่มจังหวัด   ได้แก่  ยางพารา ปาล์มน้ํามัน  ไม้ผลและกุ้งทะเล และการเป็น
แหล่งเรียนรู้สําคัญในระดับนานาชาติในการพัฒนาการเกษตร และสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมจากผลผลิตทาง
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีสามารถดําเนินการได้ในระดับพ้ืนท่ีบูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถ่ินให้สามารถ
สร้างงาน  สร้างอาชีพและเป็นกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
นิยาม  :  “ศูนย์กลางการท่องเท่ียวระดับนานาชาติ” 



๑๖ 

 

  แหล่งท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางท่ีนักท่องเท่ียวท่ัวโลกต้องการมาเยี่ยมเยือน 
และการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดเป็นกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและสร้างมูลค่า 
คุณค่า  ตลอดจนสร้างรายได้ และกระจายรายได้ สู่ชุมชนบนฐานของการบริหารจัดการโดยคํานึงถึงความสมดุลและ
ยั่งยืน 
เป้าประสงค์รวม (objectives)  : 

1. พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ํามันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิม แก่ระบบเศรษฐกิจ 
2. การท่องเท่ียวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรท่ีหลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
3. ไม้ผลและสินค้าประมงปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก 
4. การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน การท่องเท่ียว 

การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑   
การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าพืช
เศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ํามัน 

1.1  ยางพาราและปาล์มน้ํามันมี
ศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน 

1.1.1  บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ
ยางพาราและปาล์มน้ํามันแบบครบ
วงจร (การผลิตข้ันต้นการแปรรูป 
การตลาด) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพลด
ต้นทุนและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  
การพัฒนาการท่องเท่ียวนานาชาติบน
ฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของ
พ้ืนท่ี 

2.1  การท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา
อย่ า ง ยั่ ง ยื นบนฐานทรั พยากร ท่ี
หลากหลายและเอกลักษณ์ของพ้ืนท่ีสู่
ระดับนานาชาติ 

2.1.1  ใช้ความหลากหลายของ
ท รั พ ย า ก ร ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ส ร้ า ง
เอกลักษณ์การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
และเชิงสุขภาพ 
2.1.2  บริหารจัดการทรัพยากรธรรา
ชาติ สิ่ งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและชุมชนเมือง
อย่างยั่งยืน 
2.1.3  ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมและสินค้า OTOP อันเป็น
เอกลักษณ์ของ พ้ืน ท่ีสร้ างจุด เ ด่น   
จุดขายทางการท่องเท่ียว 
2.1.4   ลดความเสี่ยงและความ
เสียหายจากภัยพิบัติและสาธารณภัย
ในแหล่ ง ท่ อง เ ท่ี ยวและ เส้ นทา ง
ท่องเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  
การพัฒนาไม้ผลและการประมงให้
ปลอดภั ยและ มี ศักยภาพในการ
ส่งออก 

3.1   การเป็นแหล่งผลิตอาหาร     
(ไม้ผลและกุ้งทะเล) ปลอดภัยและมี
ศักยภาพ (ปริมาณและคุณภาพ) ใน
การส่งออก 

3.1.1  เพ่ิมมูลค่าและศักยภาพไม้ผล
และกุ้งทะเลด้วยกรอบมาตรฐาน 
GAP  ให้สามารถแข่งขันกับผู้ผลิต
อ่ืนๆในกลุ่มประชาคมอาเซียนได้ 



๑๗ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
3.1.2  ส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งทะเลด้วย
วิทยาการสมัยใหม่ตามาตรฐานสากล
เพ่ือรับมือกับโรคระบาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔  
การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานทาง
คมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้
รองรับ   การค้า การลงทุน การ
ท่องเท่ียว การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

4.1  การคมนาคมขนส่งและระบบโล
จิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4.1.1  พัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งและศูนย์โลจิสติกส์เพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
   3.1.๖   แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2558 – 2561 

วิสัยทัศน์  (Vision)  ของจังหวัดชุมพร 
 “เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์  เติบโตอย่างม่ันคงบนฐานของการเกษตร  การท่องเท่ียวและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน” 

นิยาม (Vision  Meaning)   

 เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์  หมายถึง 
 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร  บนพ้ืนฐานของการใช้ความรู้  (Knowledge)   การศึกษาและการ
เรียนรู้ (Education)  การสร้างสรรค์ (Creativity)  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ต้นทุนทางปัญญา ท่ีเชื่อมโยงกับพ้ืนฐาน
ทางวัฒนธรรมชุมพร  และการสั่งสมความรู้ทางสังคม  (Intellectual  Property)  การคิดค้นเทคโนโลยี  และ
นวัตกรรมท่ีมุ่งยกระดับเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร  การท่องเท่ียวและทุนทางปัญญาให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

 เติบโตอย่างม่ันคงบนฐานการเกษตร  หมายถึง 
 ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพสามารถพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพ่ิม (Value  Added)  และ
สร้างสรรค์คุณค่า (Value  Creation)  แก่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัด   สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่เกษตรกร
และส่งเสริมเศรษฐกิจแก่ชุมชน  เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองสูง อุตสาหกรรม
การเกษตรและเก่ียวเนื่องจากภาคเกษตรเข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เติบโตและแข่งขันได้ 

 เติบโตอย่างม่ันคงบนฐานการท่องเท่ียว หมายถึง 
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจังหวัดชุมพร  มุ่งเน้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ครบวงจร   มีคุณภาพระดับสากล  
แหล่งท่องเท่ียวหลักของจังหวัด ผู้ประกอบการ บุคลากรการท่องเท่ียวและระบบการจัดการท่องเท่ียวมีมาตรฐาน
สามารถรองรับการท่องเท่ียวระดับนานาชาติ ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง การท่องเท่ียวสามารถสร้างเศรษฐกิจ สร้าง
งาน สร้างรายได้แก่จังหวัดและชุมชน 

  

 



๑๘ 

 

เติบโตอย่างม่ันคงบนฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน หมายถึง 
 ประชาชนมีสุขภาพดี ความรู้ดีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่ ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบ
พอเพียง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ ระบบการบริหารและบริการของภาครัฐมีคุณภาพ
และท่ัวทุกพ้ืนท่ีของจังหวัดพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. สร้างเสริมศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมท่ีมีคุณภาพ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียว และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของสินค้าเกษตร  และเพ่ิมผลผลิตภาพสินค้าเกษตรท่ี

มีคุณภาพและปลอดภัย 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
5. พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ความม่ันคงภายใน

สังคม 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

เป้าประสงค์รวม (Objectives) 
1. เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด ชุมชน โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ภาคการเกษตร ภาคเกษตรอุตสาหกรรม ภาคการท่องเท่ียว ภาคบริการ และทุนทางปัญญาอย่าง
สร้างสรรค์ 

2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความม่ันคงทางสังคมสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
3. เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดอย่างท่ัวถึงสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็ง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของแผนพัฒนาจังหวัดชุมพร (พ.ศ. 2558 – 2561) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
1.การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยผลผลิต

แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  
อุตสาหกรรมการเกษตรและทุนทาง
ปัญญา 

 

1. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
2. ปรับเปลี่ยนอาชีพทางการเกษตรให้เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 
3. สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชนจากอัตลักษณ์ของชุมชน 
4. ส่งเสริมช่องทางการตลาดในระดับสากล 
5. ผลิตภาพแรงงาน 

๒. การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์จาก
ฐานชุมชนสู่นานาชาติ 
 

๑. เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวท่ีเน้นการ
เชื่อมโยงฝั่งอันดามันและแหล่งท่องเท่ียวระดับโลกกับแหล่งท่องเท่ียว
จังหวัดชุมพร 
๒. พัฒนาโครงข่าย Logistics ให้เชื่อมโยงเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. การสร้างและพัฒนาคนคุณภาพ สังคม
น่ า อยู่ สู่ คุณภาพชี วิ ต ท่ี ดี ด้ ว ยป รั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพ และระบบการให้บริการท่ีมีคุณภาพ 
๒. ยกระดับการเรียนการสอน การวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ท้ังระบบ 
๓. ยกระดับคุณภาพชีวิต  โดยส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา



๑๙ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. ขยายโอกาสทางการศึกษา 
๕. เสริมสร้างให้ชุมชนหมู่บ้าน มีการบริหารจัดการสาธารณภัยโดยชุมชน
และฝึกซ้อมเพ่ือเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๔. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานการพัฒนาจังหวัดเชิง
สร้างสรรค์ท่ียั่งยืน 

๑. เ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคีให้เป็นฐานทรัพยากรเพ่ือการ
พัฒนาจังหวัดเชิงสร้างสรรค์ท่ียั่งยืน 
๒. สงวน อนุรักษ์  และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
การใช้ประโยชน์อย่างสมดุลยั่งยืน 
๓. กํากับ ดูแล ป้องกัน และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมดุลและยั่งยืน 
๔. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคี 
 

๕. การเสริมสร้างความม่ันคงการปรับสมดุล
และพัฒนาการบริหารจัดการสู่ประชาคม
อาเซียน 

๑. สร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและปราบปรามในมิติระดับจังหวัด
และชุมชน  โดยการมีส่วนร่วม 
๒. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 
๓. เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
๔. กระชับความร่วมมือระดับจังหวัดกับส่วนราชการอ่ืนๆ 
๕. อํานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนและหมู่บ้านชายแดน 

 
๓.๑.๗  ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเชียน (AEC : ASEAN  Economics Community) 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้นําเสนอ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒ ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เป็นประธาน และมีคณะรัฐมนตรี และ

หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าเข้าร่วมการประชุม เ ม่ือวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕               
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ๑  ทําเนียบรัฐบาล ซ่ึงประกอบด้วย ๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  

วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยเป็นสมาชิกท่ีเข้มแข็ง และสนับสนุนคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนอาเซียนร่วมกัน” 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน  

ท่ีครอบคลุมต้ังแต่การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ การอํานวยความสะดวก การตลาด การพัฒนาศักยภาพใน
การแข่งขัน การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
วัตถุประสงค์ : -  เพ่ือยกระดับห่วงโซ่มูลค่าภาคอุตสาหกรรมสู่การใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพ่ือรักษาฐานอุตสาหกรรมเดิม     
และมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีสร้างรายได้ใหม่ เช่น ผลิตอาหารคุณภาพและขับเคลื่อนครัวไทยสู่ครัวโลก 

        - เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับภาคเกษตร ภาคบริการ และการท่องเท่ียว เพราะเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักและ
การจ้างงานขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ตลาดสินค้าและบริการจังหวัด (One Tambon One Product : OTOP)  
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          - เพ่ือสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาภาคการผลิตและบริการโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม  

         -  ใช้โอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเทศ  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม ซ่ึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ได้รับการคุ้มครองทางสังคมและการประกันความเสี่ยง และมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ท่ีม่ันคงปลอดภัย  
วัตถุประสงค์  : - เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร และโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ท่ีม่ันคงทําให้
ประชาชนมีคุณภาพท่ีดีข้ึน เช่น นําความรู้สู่ชุมชนเก่ียวกับงานฝีมือ งานประดิษฐ์ งานชั่ง สิ่งทักทอ  

- เพ่ือให้เข้าถึงบริการทางสังคม บริการสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะสุขท่ีมีคุณภาพอย่างเท่า
เทียม ซ่ึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต เช่น การป้องกันการก่อการร้าย อาชญากรรม ยาเสพย์ติด ภัยพิบัติ และการ
แพร่ระบาดของโรคภายในภูมิภาค  

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างท่ัวถึงเช่น จัด
สวัสดิการ การคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี และคนพิการ ด้านความรู้ความเข้าใจและ
เข้าถึงสิทธิ และกฎหมายต่างๆ  

- เพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เช่น กําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานระหว่างประเทศ เพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้โครงสร้างพ้ืนฐานมีความเชื่อมโยงและมีขีดความสามารถในการรองรับพร้อมท้ังมี

กฎระเบียบท่ีอํานวยความสะดวกท้ังการค้าและการลงทุน เช่น 
     - การพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟและน้ําให้มีการขนส่งสินค้าได้มากข้ึน เพ่ือให้เกิดการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งท่ีประหยัดพลังงานและต้นทุน  
    -  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในประเทศ และเชื่อมต่อไปสู่ต่างประเทศตลอดจนพัฒนาสิ่ง

อํานวยความสะดวกด้านการขนส่ง เช่น สร้างรถไฟความเร็วสูง ๔ 
 เส้นทางจากกรุงเทพฯ สู่เมืองหลักในภูมิภาคอาเซียน สร้างรถไฟฟ้า ๑๐ สายทางในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล เป็นต้น  
    -  การพัฒนาเส้นทางการค้าและการขนส่งใหม่ฝั่งทะเลอันดามัน เพ่ือเหนี่ยวนําการพัฒนาพ้ืนท่ี 

ภาคใต้และรองรับการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศจีน-อาเซียน และอาเซียน-อินเดีย  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมท้ังทักษะฝีมือและ

ภาษา เช่น  
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน สําหรับแรงงานวิชาชีพ ๘ วิชาชีพ เช่น วิชาชีพท่ี

เก่ียวกับการรักษาหรือการแพทย์ (Medical services), วิชาชีพท่ีเก่ียวกับทันตกรรม (dental services), วิชาชีพ
พยาบาล (nursing services), วิชาชีพด้านวิศวกรรม (engineering services), วิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม 
(architectural services), วิชาชีพเก่ียวกับการสํารวจ หรือนักสํารวจ (surveying qualification), วิชาชีพบัญชี 
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(accountancy services), วิชาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเท่ียว (hotel services and tourism) เพ่ือตอบความ
ต้องการแรงงานของประเทศในอาเซียน  

- พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเสริม และมีการปฏิรูปการศึก 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและโลก  

- ผลิตแรงงานให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการและพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ เพ่ืออํานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และ 
สอดรับกับพันธกรณีและข้อตกลงอาเซียน รวมท้ังสามารถปกป้องผลประโยชน์และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ เช่น  

- ปฏิรูประบบกฎหมายเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนภายนอก ลงทุนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและเชื่อมโยงการขนส่งท้ังในและต่างประเทศ สร้างความม่ันคงด้านพลังงาน พัฒนาและ
ปรับปรุงจุดอ่อนของประเทศเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (National Competitiveness) ท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค เพ่ือขยาย
โอกาสการค้า การลงทุน โดยใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

- พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

- ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการลงทุน (ease of doing business) เช่น กฎหมายการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสําคัญของอาเซียน เน้นให้
ประชาชนท่ัวไป ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการเป็นประชาคมอาเซียน 
พร้อมกับเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การเสริมสร้างความม่ันคง เน้นสร้างความร่วมมือ สร้างพันธมิตร สร้างสันติภาพร่วมกัน ด้าน
การเมืองและความม่ันคง เพ่ือนําไปสู่ภูมิภาคท่ีมีบรรทัดฐานร่วมท่ีมี เอกภาพ และสันติภาพร่วมกัน เช่น         

        - การบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายแดนท้ังทางบก ทางทะเล ควบคุมการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็นต้น  
        - สร้างและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพ่ือความโปร่งในในองค์กรภาครัฐ ซ่ึงประกอบด้วย ๖ 

ประการ ดังนี้ หลักนิติธรรม หลักโปร่งใส หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักรับผิดชอบ  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน เพ่ือทําให้เมืองมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน

เพ่ือจะเชื่อมโยงกับสมาชิกอาเซียน ท้ังในด้านอุตสาหกรรม การท่องเท่ียวบริการ การลงทุนและการค้าชายแดน ซ่ึงมี
การกําหนดยุทธศาสตร์ของเมืองสําคัญในด้านต่างๆ อาทิ เมืองหลวง เมืองเกษตร เมืองอุตสาหกรรม เมืองท่องเท่ียว 
เมืองการค้าชายแดน ตลอดจน Green City เนื่องจากถือเป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการสร้างจุดขาย (branding) และ
ดึงดูดประเทศในกลุ่มอาเซียน 
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แนวทางการดําเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเชียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
      ๑. กลุ่ม อปท. ท่ีมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุมและทรุดโทรม 
 
 
 
 
 

- จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. โดยการ
พัฒนาระบบคมนาคม การไฟฟ้า  การพัฒนาแหล่งน้ํา 
และระบบน้ําประปาให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
- สนับสนุนการเชื่อมถนนในความรับผิดชอบของ อปท. 
การจัดทําป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการสัญจร 

ปัญหารุกรานท่ีดินทํากิน  ทรัพยากรป่าไม้ถูกทําลาย
และแหล่งน้ําเน่าเสีย 

- ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวางแผน
จัดการระบบปล่อยน้ําเสียและการจัดเตรียมพ้ืนท่ีท้ิงขยะ 
-  ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  โดยการ
ปลูกป่ารักษาสมดุลธรรมชาติ การพัฒนาและปรับปรุง
ทัศนียภาพของแหล่งท่องเท่ียว 
-  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาด และความไม่เพียงพอ
ของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

- จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์
ทางการสาธารณสุขเพ่ือป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด
ในพ้ืนท่ี 

ปัญหาการสื่อสารซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเข้าใจท่ีไม่
ตรงกัน 

- ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
เพ่ือนบ้านและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
-  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
 

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบค้ามนุษย์ 
อาวุธ และยาเสพติด 

- จัดหาอาสาสมัครสอดส่องดูแลความผิดปกติประจํา
ชุมชน  หากพบว่ามีความผิดปกติให้ประสานหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการต่อไป 

 
 
 
 
 



๒๓ 

 

๒. กลุ่ม อปท. ท่ีต้องส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 
 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุมและทรุด
โทรม 

- สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
- ให้ อบจ. เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาแบบองค์รวมโดย
ดําเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคมใน อปท. ท่ีขาดแคลน
งบประมาณ 

สถานีให้บริการด้านพลังงานไม่เพียงพอ
และปิดบริการเร็ว 

- สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก 

พ้ืนท่ีด่านชายแดนมีความคับแคบไม่
สามารถรองรับการจราจรในชั่วโมง
เร่งด่วน 

- ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือจัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียว (One Stop   Service) ,  การตรวจปล่อยจุดเดียว (Single 
Services   Inspection) และด่านศุลกากรแบบ Single window 

 
๓. กลุ่ม อปท. ท่ีต้องส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน 
 
 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน - สนับสนุนให้สถาบันการเงินผ่อนปรนการปล่อยสินเชื่อใน

ภาคอุตสาหกรรม SMEs  ท่ีมีศักยภาพในการขยายและปรับปรุง
เทคโนโลยีใหม่ในอัตราดอกเบ้ียตํ่า 
- สนับสนุนแหล่งเงินทุนสําหรับเกษตรกร 

ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจ
เรื่องกฎระเบียบพิธีศุลกากรส่งผลให้มีการ
ลักลอบทําการค้าตามแนวชายแดน 

- ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านการค้าลงทุนและเรื่องกฎระเบียบพิธีศุลกากร 

ไม่มีจุดกระจายสินค้าและศูนย์บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ 

- ส่งเสริมการดําเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายและส่งสินค้าและ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยให้ อปท. อํานวยความสะดวกในเรื่องข้อมูล
ข้อเสนอแนะ  และประสานให้เอกชนดําเนินการ  
- จัดทําผังเมืองรวมเพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีการค้าและ
การลงทุน 

สินค้าและการบริการท่ีแต่ละประเทศมี
ลักษณะคล้ายกัน 
 

- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในลักษณะของ
การรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  เพ่ือให้
ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและสามารถเพ่ิมอํานาจต่อรองกับผู้ค้า
รายใหญ่ได้ 
 



๒๔ 

 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเผยแพร่
ข้อมูล 

- เร่งรัดให้มีการจัดทําระบบโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุมทุก 
อปท. เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย เป็นต้น 

๔.  กลุ่ม อปท. ท่ีต้องส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว 
 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณาการ
แหล่งท่องเท่ียว/ การพัฒนาบุคลากร 
ด้านการท่องเท่ียว / การบบํารุงรักษา
และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว 

- พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวให้เป็นระบบและมี
คุณภาพ  ได้แก่ การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ , การสร้าง
เส้นทางเครือข่ายท่องเท่ียว/ กิจกรรมท่องเท่ียวร่วมกันระหว่าง 
อปท.ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว/กิจกรรมท่องเท่ียวเชื่อมโยงกันในจังหวัด
และจังหวัดติดกัน, การจัดการความรู้ด้านการท่องเท่ียว, การบริหาร
จัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวให้มีความยั่งยืนและเกิดมูลค่าเพ่ิม 
เป็นต้น 
- พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ในด้านการให้บริการและด้านภาษาเพ่ือเป็นการสร้าง
มาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเท่ียว 
- ประสานทุกภาคส่วนให้บํารุงรักษา ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว โดยนําการจัดการความรู้มาใช้ในการดําเนินงาน 
- จัดเก็บภาษีจากการท่องเท่ียว 

การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง/สิ่งอํานวย
ความสะดวก เช่น ป้ายชี้ทาง และ
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวยังไม่ได้มาตรฐาน 

- เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์, สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ 
- จัดทําป้ายชี้ทาง/แผนท่ีท่องเท่ียวสองภาษา 
- จัดต้ังศูนย์บริการนักท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐานและมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมี
ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้บริการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียวทราบถึงระเบียบและกฎจราจรของ
ประเทศไทย และกําชับให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเข้มงวดกวดขัน
เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว 

 

๕. กลุ่ม อปท. ท่ีต้องส่งเสริมด้านการศึกษา 
 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
เจ้าหน้าท่ีและประชาชนส่วนใหญ่ไม่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษา
ประเทศเพ่ือนบ้านในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนให้สถาบันทางการศึกษาเร่งรัดพัฒนาเยาวชนให้สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถ่ินและตลาดแรงงาน 
-  จัดสรรงบประมาณในการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษและภาษา



๒๕ 

 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ประเทศเพ่ือนบ้าน/ครูชาวต่างชาติให้เพียงพอกับความต้องการของ
โรงเรียน 
- ปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาต่างประเทศโดยเน้นท่ีการฟังและ
พูดเพ่ือติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ 

การสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานในประเทศ
มีอยู่อย่างจํากัดเนื่องจากการจัดทําข้อมูล
ไม่เป็นระบบและมีความล้าหลัง 

- สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาสากลและมีการ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

การเรียนการสอนของไทยไม่สอดคล้อง
กับประเทศสมาชิกอาเซียน 

- ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนนักเรียน และ
การศึกษาต่อ 
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

๖. กลุ่ม อปท. ท่ีต้องส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาด และ
สุขอนามัย 

- ส่งเสริมด้านสาธารณสุขข้ันมูลฐานท้ัง ๑๔ ด้าน  ได้แก่ 
๑) การสุขศึกษา (Health Education) 
๒) โภชนาการ (Nutrition) 
๓) การจัดหาน้ําสะอาดและการสุขาภิบาล (Water Supply and 
Sanitation) 
๔) การเฝ้าระวังโรคประจําถ่ิน (Surveillance for  Local Disease 
Control) 
๕) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Immunization) 
๖) การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว ( Maternal 
Child Health and Family Planning) 
๗) การรักษาพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน ( Simple Treatment) 
๘) การจัดหายาท่ีจําเป็น (Essential Drugs) 
๙) สุขภาพจิต (Mental Health) 
๑๐) ทันตสาธารณสุข (Dental Health) 

ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาด และ
สุขอนามัย 

๑๑)  การอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environment Health) 
๑๒)  การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) 
๑๓)  การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ และโรคไม่ติดต่อ (Accident 
and Noncommunicable Disease Control) 
๑๔)  การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ (AIDS) 



๒๖ 

 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
-  วางแผนรองรับการเข้ามาของแรงงานและนักท่องเท่ียวโดยการ
จัดต้ังหน่วยงานเพ่ือรองรับการตรวจโรค ป้องกันโรค และรักษาโรค 
- กําหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมท่ีมีความเสี่ยงด้าน
สุขภาพและยาเสพติดอย่างจริงจัง 
-  พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
ซ่ึงอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นกําลังสําคัญของ 
อปท. 

๗. กลุ่ม อปท. ท่ีต้องส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม 
 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ปัญหาขยะ  แหล่งน้ําเน่าเสีย มลพิษทาง
อากาศ การรุกรานท่ีดินทํากิน และการ
ทําลายทรัพยากรป่าไม้ 

- จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย และให้ อบจ. เป็นแม่ข่ายในการ
สร้าง โรงกําจัดขยะรวม และการแยกขยะ 
- วางระบบกําจัดน้ําเสียรวมในเขต อปท. 
- ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรต้นน้ํา และบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด 
- จัดการท่ีดินทํากินและแบ่งเขตพ้ืนท่ีป่าอุทยานและป่าสงวนให้มี
ความชัดเจน 
- ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน เช่น การ
จัดต้ังอาสาสมัครรักษาป่าและอาสาสมัครจัดการขยะชุมชน 

๘. กลุ่ม อปท. ท่ีต้องส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ 
ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

การส่งเสริมอัตลักษณ์ของตนเองและการ
เรียนรู้อัตลักษณ์ของประเทศเพ่ือนบ้าน 
“รู้เขา รู้เรา” 

- ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอด  
อัตลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์อาเซียน และเผยแพร่วัฒนธรรม
จารีตประเพณีของประเทศเพ่ือนบ้าน 
- ปลูกฝังอัตลักษณ์ท่ีสําคัญให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น ภาษาพูด 
ภาษาเขียน ภาษาท้องถ่ิน การแต่งกาย การละเล่นพ้ืนบ้าน อาหาร
และขนมไทย 
- ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าถึงแหล่งท่ีมาของวัฒนธรรมท้องถ่ิน
เพ่ือเชื่อมโยงให้รู้สึกผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนท่ีมีวิถีชีวิตท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน 
-จัดทําเอกสารเพ่ือเผยแพร่ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน 



๒๗ 

 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
- จัดทําพิพิธภัณฑ์พ้ืนฐานหรือหอจดหมายเหตุ หอสมุดท้องถ่ินเพ่ือ
แพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทย 
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหว่างไทยและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 

 ๓.๑.๘  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชุมพร  
ประจําปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑.๑ แนวทางการคมนาคมและขนส่ง   

๑.๒ แนวทางการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๑.๓ แนวทางการผังเมืองและการควบคุมอาคาร 

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๒.๑  แนวทางการส่งเสริมอาชีพ 
  ๒.๒  แนวทางสวัสดิการสังคม 
   - การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ   เบ้ียยังชีพ สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม 
   - การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการ สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม 
   - การส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชน อาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน 
   - การส่งเสริมด้านท่ีพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนให้มีท่ีอยู่อาศัย 
   - งานสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิ์ท่ีประชาชนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน 

๒.๓ แนวทางการศึกษา  ท้ังในระบบและนอกระบบ โดยการส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๒.๔ แนวทางการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลามัยของประชาชน 

๓.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๓.๑ แนวทางการส่งเสริมประชาธิปโตย  พัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง จัดทําระบบข้อมูล  
                ข่าวสารเพ่ือการพัฒนาชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ 
  ๓.๒ แนวทางการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม ประนอมข้อพิพาท 
                และช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย 

๓.๓ แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือลดความสูญเสียจากสาธารณภัยท่ีอาจ
เกิดข้ึน 

- ส่งเสริมความรู้ในการจัดการสาธารณภัย 
- ซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดหาสถานท่ี และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเม่ือเกิดสาธารณภัย 

  ๓.๔  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย   สํารวจจุดท่ีเกิดเหตุร้าย ภัยจากกลุ่ม 
                  มิจฉาชีพและหามาตรการป้องกัน 



๒๘ 

 

  ๓.๕  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  มาตรการในการป้องกันปัญหาโดยการ  
                 บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
  ๔.๑ แนวทางการส่งเสริมการลงทุน  สร้างแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชน  
                เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ และพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔.๒  แนวทางการส่งเสริมการเกษตร  ให้ความรู้ทางวิชาการ จัดต้ังกลุ่มเกษตรกร  
                 จําหน่ายผลผลิต หาพันธุ์พืช และการบํารุงรักษาดิน 
  ๔.๓  แนวทางการพาณิชยกรรม  หาสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการค้าขาย และ 
                 มาตรการสร้างความม่ันคงทางรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย 
  ๔.๔  แนวทางด้านการท่องเท่ียว ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีไม่ก่อผลกระทบต่อ 
                  สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชน 
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
  ๕.๑   แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  คุ้มครองดูแลบํารุงรักษาป่าและน้ํา 
                  แบบบูรณาการ    
๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  ๖.๑   แนวทางการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน สร้างองค์ความรู้ให้แก่คนในท้องถ่ิน 

๖.๒   แนวทางการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และรักษาอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน 
๖.๓   แนวทางการอนุรักษ์ ทํานุบํารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพ้ืนท่ี 

    ๗. ยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
   ๗.๑   แนวทางการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 

- เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยม 
- สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
- รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

    ๗.๒  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๘. ยุทธศาสตร์การเตรรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๘.๑  แนวทางพัฒนากลุ่ม อปท.ท่ีมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
๘.๒  แนวทางส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 
๘.๓  แนวทางส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน 
๘.๔  แนวทางส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว 
๘.๕  แนวทางส่งเสริมด้านการศึกษา 
๘.๖  แนวทางส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
๘.๗  แนวทางส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
๘.๙  แนวทางส่งเสริมด้านอัตลักษณ์  
 



๒๙ 

 

 ๓.๑.๙ นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ (แถลงต่อสภา อบต. เม่ือวันท่ี 
๒๖  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 255๕) 

 นโยบายการบริหารจัดการตามวาระการดําเนินงาน 4 ปี 
๑. นโยบายด้านชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านพัฒนาประชามีส่วนร่วม 

� กําหนดแผนผังชุมชนแบบบูรณาการโดยกําหนดชุมชนต้นแบบคือ ชุมชนสี่แยก 
     เขาทะลุ  
� กําหนดเขตควบคุมสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยการออกข้อบังคับตําบล 
� ถนนในเขตชุมชนปลอดฝุ่น ปลอดภัย ไฟสว่างเพียงพอ มีประปาใช้ 24 ชั่วโมง 
� การระบายน้ําสะดวก สิ่งแวดล้อมสะอาดเป็นระเบียบสวยงาม 
� มียามดูแลรักษาความปลอดภัย 

๒. นโยบายด้านท่องเท่ียวตําบล คุณภาพสู่ท่องเท่ียวระดับประเทศ 
� บูรณะปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวถํ้าธารลอดใหญ่ 
� ปรับปรุงทางเดินชม ภายในและภายนอกถํ้า 
� ปรับปรุงลําคลองท้ังสองฝั่ง 
� สร้างฝายหินท้ิงชะลอน้ําหน้าถํ้าให้มีระดับน้ําสูงสําหรับให้นักท่องเท่ียวลงเล่นน้ํา 
� ให้มีท่ีนั่งพักผ่อนหย่อนใจ ในสวนสาธารณะอย่างเหมาะสม 
� จัดต้ังร้านค้าสวัสดิการนักท่องเท่ียว พร้อมกับดูแลความสะอาดและความปลอดภัย 
� ส่งเสริมเครือข่ายแหล่งท่องเท่ียวทุกหมู่บ้านให้ครอบคลุมท้ังตําบล 

๓. นโยบายด้านการส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
� สร้างอาคาร ๒ ชั้น ตามแบบแปลนท่ีอบต.กําหนด เป็นศูนย์ราชการท่ีอํานวยความสะดวกแก่

เจ้าหน้าท่ีและบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อราชการอย่างเพียงพอ 
� ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถ่ิน สมาชิกสภาอบต. และผู้บริหารท้องถ่ิน 

๔. นโยบายด้านการสนับสนุนการปกครองท้องท่ีของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
� สนับสนุนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเป็นพลังแผ่นดิน 
� เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านและแก้ปัญหาสังคม 
� แก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยและยาเสพติดภายในตําบล 

๕. นโยบายด้านการสนับสนุนการมีงานทําของประชาชน 
� จัดต้ังและส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตําบล 
� งานรักษาความสะอาดเรียบร้อยของชุมชน 
� งานบริการท่องเท่ียวและงานด้านรักษาความปลอดภัย 

๖. นโยบายด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
� การแก้ปัญหา หลุม บ่อ ถนนลาดยางและถนนลูกรัง 
� การระบายน้ําในชุมชนท่ีสําคัญ เช่น หมู่ ๑ และ หมู่ ๓ 
� การยกระดับถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกและถนนคอนกรีต 
� การสร้างถนนคอนกรีตในท่ีลาดชันท่ีเป็นปัญหาในปัจจุบัน 
� ประสานกับหน่วยงานภายนอกท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหา 



๓๐ 

 

๗. นโยบายด้านการจัดการให้มีน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคและน้ําเพ่ือการเกษตร 
� จัดการให้มีน้ําประปาสะอาด สะดวก อย่างท่ัวถึง 
� สนับสนุนการสร้างประปาภูเขา  
� จัดหาน้ําเพ่ือการเกษตรด้วยการขุดสระ ข้ันบันไดในลําห้วย และคลองท่ีมีปัญหาน้ําไม่เพียงพอ 
� ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านน้ําท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

๘.  นโยบายด้านส่งเสริมและจัดสวัสดิการองค์กรชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
� จัดต้ังองค์กรเยาวชน ซ่ึงเป็นกําลังสําคัญของชาติให้มีอนาคตท่ีดี 
� สนับสนุนองค์กรสตรีให้มีกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
� สนับสนุนองค์กรผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
� สนับสนุนการสร้างศูนย์พัฒนาองค์กรชุมชน 
� ประสานงานและร่วมสนับสนุนกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านสวัสดิการ 

๙. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และโบราณคดี 
� พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
� จัดหาสถานท่ีสําหรับการศึกษานอกระบบให้เหมาะสม และเพียงพอ 
� สนับสนุนกีฬาเยาวชน และผู้สูงวัย 
� จัดอบรมศีลธรรมแก่องค์กรเยาวชน สตรี ผู้สูงวัย 
� สนับสนุนการบรรพชาเยาวชนภาคฤดูร้อน 
� จัดและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี วันสงกรานต์ ลอยกระทง และปีใหม่ 
� จัดและส่งเสริมงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

๑๒ สิงหามหาราชินี  และวันปิยมหาราช 
� ส่งเสริมสนับสนุนในการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีเขาจุฬาให้เป็นสถานท่ีศึกษา เรียนรู้ และเป็น

พิพิธภัณฑ์ชุมชน 

๑๐. นโยบายด้านสุขภาพประชาชน 
� งานป้องกันโรคติดต่อในพ้ืนท่ีร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขาทะลุ 
� จัดบริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยหนักไปยังโรงพยาบาลประจําอําเภอ และจังหวัด ด้วยการจัดรถกู้ภัย

อบต. เพ่ือแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขาทะลุ โดยเฉพาะ
วันหยุดราชการ 

� ส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกําลังกาย โดยจัดให้มีลานสุขภาพชุมนต้นแบบ ๑ ปี ๑ ลาน
สุขภาพชุมชน โดยปีแรกจะจัดชุมชนต้นแบบ หมู่ท่ี ๑  

 
๓.๒  ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 ๓.๒.๑  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน 

ตําบลเขาทะลุ เป็นชุมชนชนบทท่ีมีศักยภาพเอ้ืออํานวยทางด้านเกษตรกรรมมากท่ีสุด เนื่องจากมีลักษณะ
ภูมิประเทศ และลักษณะทางกายภาพท่ีเอ้ืออํานวยต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นกาแฟ ปาล์ม ยางพารา และไม้
ผล เช่น ทุเรียน มังคุด ส้ม และลองกอง แต่มีข้อจํากัดอยู่เช่นกัน คือ แหล่งน้ําตามธรรมชาติโดยส่วนใหญ่มีไม่เพียงพอ
และต้ืนเขินในช่วงฤดูแล้ง เกิดการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร และปัญหาท่ีดินเสื่อม เนื่องมาจากการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี
ทางการเกษตรทําให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง 



๓๑ 

 

การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในตําบลเขาทะลุยังไม่ท่ัวถึง เช่นระบบประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ หอ
กระจายข่าว ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ และการคมนาคมยังไม่สะดวกเท่าท่ีควร เช่นเป็นถนนลูกรัง พ้ืนถนนอ่อนลาดชันเป็น
ร่องเนื่องจากการกัดเซาะของน้ําในฤดูฝน ทําให้การเดินทางลําบากเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ซ่ึงเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการ
พัฒนาชุมชน 

นอกจากบทบาทของชุมชนเกษตรกรรมแล้ว ตําบลเขาทะลุยังมีภูมิประเทศท่ีสวยงามมีแหล่งท่องเท่ียวท่ี
สําคัญ คือ สวนสาธารณะถํ้าธารลอดใหญ่ มีทรัพยากรธรรมชาติท่ียังอุดมสมบูรณ์หากมองศักยภาพชุมชนรวมท้ัง
แนวโน้มการขยายตัวแล้ว มีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการวางผังชุมชุนเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนใน
อนาคตควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม จัดให้เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน 

จากบทสรุปดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเป็นปัจจัยและสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนาตําบล
เขาทะลุไปสู่ประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน ดังนี้ 

ท่ี ปัญหา สภาพปัญหา 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาแหล่งน้ํา 
น้ําเพ่ือการเกษตร น้ําเพ่ือการอุปโภค-
บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ถนน 
 
 
 
 
ไฟฟ้า 
 
 

 
การติดต่อสื่อสาร 
 
 
 

 
-มีไม่เพียงพอ 
-สภาพต้ืนเขิน 
-เป็นท่ีราบเชิงเขายากแก่การกักเก็บน้ํา 
-งบประมาณมีน้อย 
-อาศัยแหล่งน้ําธรรมชาติในการทําการเกษตร 
-สภาพภูมิศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลง 
-ระบบประปาไม่ได้มาตรฐาน 
-ภาชนะกักเก็บน้ํามีไม่เพียงพอ 
-น้ําไม่สะอาดมีหินปูนปนเป้ือน 
-ขาดการบริหารจัดการท่ีดี 
-งบประมาณมีน้อย 
-ส่วนใหญ่ยังเป็นถนนดินลูกรัง 
-พ้ืนถนนอ่อน สภาพพ้ืนท่ีลาดชัน ขรุขระ มีร่องท่ีเกิดจากน้ํากัดเซาะ
ในฤดูฝน 
-พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวน 
-งบประมาณมีน้อย 
-ประชาชนต้ังบ้านเรือนอยู่กระจัดกระจาย 
-พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวน 
-กระแสไฟฟ้าตกและดับบ่อย 
-งบประมาณน้อย 
-โทรศัพท์สาธารณะมีน้อยไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและขัดข้องบ่อย 
-พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาการส่งสัญญาณโทรศัพท์ไปไม่ถึง 
-งบประมาณมีน้อย 
-เสียงตามสายยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน 
-ราษฎรถมท่ีโดยไม่ได้วางท่อระบายน้ําหรือท่อระบายน้ําไม่ได้ขนาด 



๓๒ 

 

ท่ี ปัญหา สภาพปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

การระบายน้ํา 
 
 
ท่ีดินทํากิน 
ผังเมืองชุมชน 
 
 
 
 
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
ด้านการผลิต/การแปรรูป (พืช, สัตว์, 
ประมง) 
 
ด้านการตลาด 
 
 
 
 
การส่งเสริมอาชีพ 
 
 
 
 
แหล่งเงินทุน 
 
 
 
 
 
ปัญหาสังคม 
ผู้สูงอายุไม่ได้รับการช่วยเหลือ 
คนพิการไม่ได้รับการช่วยเหลือ 
 
 
การว่างงาน 
 

-งบประมาณมีน้อย 
-การสร้างถนน/บ้านเรือนปิดก้ันทางระบายน้ํา 
-ท่ีดินส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน 
-การซ้ือขายท่ีดินในเขต สปก. 
-ไม่มีท่ีดินทํากินหรือมีแต่ไม่เพียงพอ 
-ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดิน-ขาดบุคลากรด้านผังเมือง 
-ไม่มีการวางผังเมืองของชุมชน 
-งบประมาณมีน้อย 
-การขยายตัวของชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
-ขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตตามหลักวิชาการ 
-การผลิตไม่ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด 
-ขาดประสบการณ์ 
-งบประมาณมีน้อย 
-ขาดการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ 
-ไม่มีตลาดกลาง 
-ไม่สามารถกําหนดราคาผลผลิตได้ ราคาผันแปรตามราคาท้องตลาด 
-พ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบ 
-ราคาผลผลิตตกตํ่า 
-งบประมาณมีน้อย 
-ขาดการรวมกลุ่ม 
-ขาดการรวมกลุ่ม 
-ขาดการบริหารจัดการท่ีดี 
-งบประมาณในการสนับสนุนมีน้อยและไม่ต่อเนื่อง 
-ขาดการติดตามประเมินผลและแนวทางแก้ไขปัญหาของกลุ่ม 
-ขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการ 
-ขาดจิตสํานึกการเป็นเจ้าของร่วมกัน 
-ขาดการรวมกลุ่ม หรือมีการรวมกลุ่มน้อยไม่ค่อยให้ความสําคัญกับ
การรวมกลุ่ม 
-งบประมาณมีน้อย 
-ถูกทอดท้ิง 
-ยากจน 
-ขาดคนเลี้ยงดู-ถูกทอดท้ิง 
-ขาดคนเลี้ยงดู 
-ยากจน 
-อพยพหางานทําต่างถ่ิน 
-ในตําบลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม 
-การจ้างงานภาคการเกษตรค่าจ้างถูก 



๓๓ 

 

ท่ี ปัญหา สภาพปัญหา 
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ผู้ด้อยโอกาสและคนจนไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
 
ปัญหาด้านสาธารณสุข 
การบริการประชาชน 
 
 
การส่งเสริมและสร้างสุขภาพ 
 
 
 
การเจ็บป่วยของประชาชน 
 
 
 
 
 
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ป่าไม้ 
ดินเสื่อมคุณภาพ 
มลพิษทางน้ํา คุณภาพน้ําอุปโภค-บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มลพิษทางอากาศ 
 

-ถูกทอดท้ิง 
-ยากจน 
 
 
-เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ 
-การบริการไม่ท่ัวถึง 
-ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
-ขาดอุปกรณ์ท่ีทันสมัยและเพียงพอ-ขาดการส่งเสริมการออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพ 
-ขาดผู้นําด้านการออกกําลังกาย(แอร์โรบิค) 
-ขาดอุปกรณ์ 
-งบประมาณมีน้อย 
-ไข้เลือดออก 
-มาลาเรีย 
-การเจ็บป่วยท่ัวไป 
-ไม่มีการตรวจสุขภาพประจําปี 
 
-การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าเพ่ือทําการเกษตร 
-ขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษาป่า 
-ขาดความสมดุลในระบบนิเวศน์ 
-ขาดการกันแนวเขตป่าอย่างถาวร 
-การปนเป้ือนของสารเคมี ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช 
-การท้ิงขยะมีพิษท่ีไม่ถูกวิธี 
-การบํารุงดินน้อย ทําให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
-ขาดความรู้ความเข้าใจในทางกายภาพของดิน 
-การปนเป้ือนของสารเคมี/ยาปราบศัตรูพืช 
-มีการปนเป้ือนปุ๋ยเคมีในแหล่งน้ําใต้ดินและน้ําผิวดิน 
-การปนเป้ือนของสารเคมี/ยาปราบศัตรูพืช 
-มีการปนเป้ือนปุ๋ยเคมีในแหล่งน้ําใต้ดินและน้ําผิวดินจากการใช้ท่ี
ต่อเนื่องและยาวนาน 
-น้ําเป็นสนิมแดง 
 
-ควัน/เสียง (มอเตอร์ไซด์) 
-กลิ่นจากการเผาขยะท่ัวไป 
-การกําจัดขยะมีพิษท่ีไม่ถูกวิธี 
-ฝุ่นละอองท่ีเกิดจากถนนลูกรัง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
-จากการพ่นสารเคมีในสวนผลไม้ 
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ปัญหาด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
 
 
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
 
 
 
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
การส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรม 
เด็กและเยาวชน 
 

 
-การดูแลบํารุงรักษาและพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
-ไม่มีศูนย์ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวท่ีชัดเจน 
-ขาดบุคลากรท่ีรับผิดชอบอย่างจริงจัง 
-ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียว 
-ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านการท่องเท่ียว 
-การดูแลบํารุงรักษาและพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
-ขาดบุคลากรท่ีรับผิดชอบอย่างจริงจัง 
-ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียว 
-ช่วงระยะสั้น ฤดูผลไม้ (สิงหาคม-กันยายน) 
 
-ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ การศึกษา สื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
-ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อย 
-เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับได้ศึกษาต่อในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานน้อย 
-บุคคล ครอบครัว สถาบันและองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา หรือสนับสนุนการศึกษาน้อย 
-เด็กท่ีจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล้วไม่ได้เรียนต่อระดับอุดมศึกษา 
-อุปกรณ์การเรียนการไม่เพียงพอและล้าสมัย 
-ฐานะยากจน(ไม่มีทุนการศึกษา) 
-ขาดบุคลากรทางการศึกษา 
-เด็กและเยาวชน นิยมศิลปะ วัฒนธรรมของต่างประเทศมากกว่า
ของคนไทย 
-สิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น สถานบันเทิง แหล่งม่ัวสุม อบายมุขมี
มาก และขาดการควบคุมดูแล ทําให้เด็กและเยาวชนเข้าไปม่ัวสุมได้
ง่าย 
-เด็กและเยาวชนขาดการดูแลและปลูกฝัง ประเพณี วัฒนธรรมใน
ระดับครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน 
-สถานท่ีและเครื่องมืออุปกรณ์กีฬามีจํานวนจํากัด 
-ประชาชนบางส่วนยังไม่ตระหนักและเห็นความสําคัญของการออก
กําลังกาย การกีฬา นันทนาการ 
-ไม่มีแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ห้องสมุด ในเขตพ้ืนท่ี 

 

๓.๒.๒  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ 
         ท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT  Analysis (จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ินในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึง
โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถ่ิน รวมท้ัง
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถ่ิน อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถ่ิน ซ่ึงท้ังหมดเป็นการประเมิน



๓๕ 

 

สถานภาพของท้องถ่ินในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคําถามว่า   “ปัจจุบันท้องถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยู่ จุดไหน” 
สําหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตต่อไป ท้ังนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณา
ถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weakness – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส 
(Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) เป็นเครื่องมือ   

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis   

จุดแข็ง 

1. ตําบลเขาทะลุมีพ้ืนท่ีท่ีเป็นภูเขาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 
2. ชุมชนมีการดูแลรักษาสภาพป่าไม้ไว้เพ่ืออนุรักษ์แหล่งต้นน้ําลําธาร มีการจัดต้ังกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
3. มีสภาพพ้ืนท่ีเหมาะท่ีจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม และมีศักยภาพหลายแห่ง เช่น ถํ้าธาร

น้ําลอดใหญ่ ป่าเขาสันแดน ถํ้าแก้วพิสดาร ถํ้าน้ําลอดน้อย วัดถํ้าห้วยกลาง ฯลฯ 
4. พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของตําบลเขาทะลุ มีความเหมาะสมต่อการทําการเกษตร เช่น กาแฟ สวนผลไม้ 
5. การให้ความร่วมมือของชาวบ้านในการทํากิจกรรมต่างๆ ท่ีทางชุมชนจัดข้ึนเป็นไปด้วยดี 
6. มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมประเพณีและด้านภาษา 

จุดอ่อน 

1. พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของตําบลเขาทะลุอยู่ในเขตป่าสงวนทําให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาและการปฏิรูปท่ีดิน 
2. ขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร และเพ่ือการอุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ําท่ีมีศักยภาพใน

การกักเก็บน้ําไว้ใช้ตลอดปี 
3. เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
4. ประชาชนในตําบลเขาทะลุไม่ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกทําลายลง เช่น ป่าไม้ ซ่ึง

เป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร 
5. สภาพดินเสื่อมคุณภาพ ขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากเกษตรกรมีการใช้สารเคมี เช่น ยาปราบศัตรูพืช 

ยาฆ่าแมลง 

โอกาส 

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมไปสู่เส้นทางเศรษฐกิจระหว่างฝั่งอ่าวไทย-อันดามัน 
2. แปรรูปสินค้าภาคการเกษตรไปสู่การผลิตแบบครบวงจรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า 
3. พัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานเพ่ือการส่งออก 
4. มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ / เชิงเกษตร 
5. เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร 

อุปสรรค 

1. เกิดภัยธรรมชาติเป็นครั้งคราว ทําให้เกิดความเสียหายกับพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
2. คุณภาพผลผลิตยังไม่สามารถพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้ 
3. งบประมาณมีจํากัด ไม่สามารถพัฒนาระบบคมนาคมให้เกิดมาตรฐานท่ีดีได้ 
 

 



๓๖ 

 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

  จากสภาพปัญหาในปัจจุบันดังกล่าวหาก  ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลาแล้วในอนาคตเม่ือมี
ประชาชนเพ่ิมมากข้ึน  จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาดังนี้ 

1. ปัญหาขยะเพ่ิมปริมาณและเพ่ิมระดับความรุนแรงมากข้ึน  เนื่องจากในปัจจุบันประชากรในชุมชนยังไม่เห็น
ถึงความสําคัญของการกําจัดขยะท่ีถูกวิธี 

2. ปัญหาสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนถูกทําลาย  เนื่องจากมีการใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืชในปริมาณท่ี
มากและผิดวิธี 

3. ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น  ภัยแล้ง  อุทกภัย  และดินโคลนถล่ม  เนื่องจากป่าไม้ถูกทําลายมากข้ึน 
4. ปัญหาความยากจน  เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรลดลง  ซ่ึงเกิดจากปัญหาท่ีดินเสื่อมและขาดแคลนน้ํา

เพ่ือการเกษตร 
5. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  ผู้คนมีการแก่งแย่ง

กันมากข้ึน  จนทําให้เกิดความเห็นแก่ตัว 
6. ปัญหาการว่างงานและการอพยพย้ายถ่ินฐาน  เนื่องจากประชากรในตําบลเขาทะลุ  ส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพทางการเกษตร  ดังนั้นเม่ือหมดฤดูเก็บเก่ียวผลผลิต  จึงไม่มีงานทําประกอบกับไม่มีอาชีพเสริมรองรับและ
เนื่องจากผลผลิต  และราคาผลผลิตทางการเกษตรลดลง 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
  “  สะดวกสัญจร        เกษตรกรพัฒนา        ศึกษาเรียนรู้        ฟ้ืนฟูอาชีพเดิม 

 ส่งเสริมการตลาด       ธรรมชาติเลิศล้ํา      อุตสาหกรรมท่องเท่ียว      หนึ่งเดียวเขาทะลุ  ” 

พันธกิจการพัฒนา (Mission) 
1) ก่อสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
3)  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประชาชน 
4)   ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5)   ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนและประชาชน 
๖)   การพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ 
๑) การพัฒนาบํารุงรักษา เส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและงานก่อสร้างต่างๆ 

ให้ได้มาตรฐาน 
๒) ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๓) ส่งเสริมการบริหารงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย 
๕) พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖) ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม 
๗) การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของประชาชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 



๓๗ 

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

1.1 การคมนาคมและการขนส่ง 
-  การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 

1.2 สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 
- ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 
2.1 การส่งเสริมอาชีพ 

- ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 
- ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2.2 ด้านสวัสดิการสังคม 

- จัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ป่วย
โรคเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส อย่างท่ัวถึง 

- การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน 
2.3 ด้านการศึกษา  

- ส่งเสริมการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดย
การส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
2.4 ด้านสาธารณสุข 

- สนับสนุนสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน  ส่งเสริม 
ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 
3.1 ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 

- ส่งเสริมสนับสนุนหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
      - ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร 
3.2 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
อปท. 
3.3 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

- จัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน 
3.4  งานด้านการบริหารจัดการและการให้บริการ
ประชาชน เน้นพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการ
ให้บริการ 



๓๘ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียว 
 
 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการและส่ิงแวดล้อม
บริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
6.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4.1 ด้านการส่งเสริมการลงทุน 
4.2 งานด้านการท่องเท่ียว 

- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวระดับตําบลให้
สมดุลและยั่งยืน 
5.1 งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน 
 
 
6.1 งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

- ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  
- พัฒนาและส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
7.1 ด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว 
7.2 ด้านส่งเสริมการศึกษา 
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แบบ ยท.๐๑ 
๓.๓ ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ พ.ศ. (๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ชุมพร 

1. การเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจด้วย
ผลผลติและการ
พัฒนา
เกษตรกรรม  

๒. การพัฒนา 
การท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศน์จากฐาน
ชุมชนสู่นานาชาติ 

๓. การสร้างและ
พัฒนาคนคุณภาพ 
สังคมน่าอยู่สู่
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
ด้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิจ                          
พอเพียง 

๔.การบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้
เป็นฐานการพัฒนา
จังหวัดเชิงสร้างสรรค์
ท่ียั่งยืน             
ยั่งยืน 

๕. การเสริมสร้าง
ความม่ันคงการปรับ
สมดุลและพัฒนาการ
บริหารจัดการสู่
ประชาคมอาเซียน 

1. เพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร 
2. ปรับเปล่ียนอาชีพ
ทางการเกษตรให้
เหมาะสมตาม
ศักยภาพของพื้นท่ี 
3. สร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จากอัตลักษณ์ของ
ชุมชน 
4. ส่งเสริมช่องทาง
การตลาดในระดับ
สากล 
5. ผลิตภาพแรงงาน 

๑. เสริมสร้างการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจจากฐาน
การท่องเท่ียวท่ี
เน้นการเช่ือมโยง
ฝ่ังอันดามันและ
แหล่งท่องเท่ียว
ระดับโลกกับแหล่ง
ท่องเท่ียวจังหวัด
ชุมพร 
๒. พัฒนาโครงข่าย 
Logistics ให้
เช่ือมโยงเป็นระบบ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. พัฒนาสถาน
บริการด้าน
สุขภาพ และ
ระบบการ
ให้บริการท่ีมี
คุณภาพ 
๒. ยกระดับการ
เรียนการสอน 
การวิจัยและการ
สร้างองค์ความรู้
ทังระบบ 
๓. ยกระดับ
คุณภาพชีวิต  
โดยส่งเสริมการ
ดําเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. ขยายโอกาส
ทางการศึกษา 
๕. เสริมสร้างให้
ชุมชนหมู่บ้าน มี
การบริหาร
จัดการสาธารณ
ภัยโดยชุมชนและ
ฝึกซ้อมเพ่ือ
เตรียมความ
พร้อมช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
 

๑. เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคีให้เป็นฐาน
ทรัพยากรเพ่ือการ
พัฒนาจังหวัดเชิง
สร้างสรรค์ท่ียั่งยืน 
๒. สงวน อนุรักษ์  
และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้
เกิดการใช้ประโยชน์
อย่างสมดุลยั่งยืน 
๓. กํากับ ดูแล 
ป้องกัน และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้มี
ความสมดุลและ
ยั่งยืน 
๔. ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมอย่างมี
ส่วนร่วมของทุก
ภาคี 

๑. สรา้งความ
เข้มแข็งด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามในมิติ
ระดับจังหวัดและ
ชุมชน  โดยการมี
ส่วนร่วม 
๒. เตรียมความ
พร้อมด้าน
บุคลากร 
๓. เสริมสร้าง
สมรรถนะการ
บริหารงาน
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
๔. กระชับความ
ร่วมมือระดับ
จังหวัดกับส่วน
ราชการอ่ืนๆ 
๕. อํานวยความ
เป็นธรรมแก่
ประชาชนและ
หมู่บ้านชายแดน 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 



 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท.ในเขต
จังหวัดชมุพร 

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

การวางแผน 
การส่งเสรมิการ
ลงทุน พาณิชย 
กรรม และ 
การท่องเที่ยว 

การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 
 

การส่งเสรมิ
คุณภาพ
ชีวิต 
 

สอดคล้อง  
ย.๒ จังหวัด 

สอดคล้อง  
ย.๓  จังหวัด 

สอดคล้อง ย. ๔ 
จังหวัด 

สอดคล้อง ย. ๒ 
จังหวัด 

สอดคล้อง  
ย.๓ จังหวัด 

สอดคล้อง ย. ๓ 
จังหวัด 

ผลผลิต/
โครงการ 

1.โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริม ให้ความรู้ด้าน
อาชีพ 
2.โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมเกษตรกร 
๓.โครงการ/กิจกรรม
จัดการศึกษา  
๔.โครงการสนับสนุน
ทรัพยากรด้านการศึกษา 
๕.สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ สร้างขวัญ
กําลังใจแก่ประชาชนฯลฯ  
๖.โครงการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข 
๗..โครงการส่งเสริม
สุขภาพประชาชน 
 

1.โครงการ
ก่อสร้าง
สาธารณูปโภค
และส่ิงก่อสร้าง 
2.กิจกรรม
ซ่อมแซม
สาธารณูปโภค
และส่ิงก่อสร้าง
ตามอํานาจท่ี
กําหนดไว้ใน
ระเบียบกฎหมาย 
หนังสือส่ังการ 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

๒.ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๓.ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 

๔. ด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม  
และการท่องเท่ียว 
 

5. ด้านการ
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 
ส่ิงแวดล้อม 

๖.ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

๗.การ
เตรียม
ความพร้อม
เข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อบต.เขาทะล ุ

๑. การคมนาคม
และการขนส่ง 
๒. การสาธารณูป 
โภคและ 
สาธารณูปการ 

๑. การส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
๒.การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
๓.ด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
๔. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
ให้บริการเน้นพัฒนา
บุคลากรให้มี
คุณภาพในการ
ให้บริการ 

๑. การส่งเสริม
การลงทุน 
๒. การท่องเท่ียว 
 

๑. การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
คุ้มครองดูแล 
และบํารุงรักษา
ป่าและน้ํา 
 

๑. การ
ส่งเสริมและ
การสืบทอด
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
๒. การ
ส่งเสริมและ
การสืบทอด
ประเพณี 
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

๑. ด้าน
การศึกษา 
2.ด้านการ
ส่งเสริม
การ
ท่องเที่ยว 

๑. การส่งเสริมอาชีพ 
๒. ด้านสวัสดิการสังคม 
๓. ด้านการศึกษา 
๔. ด้านการสาธารณสุข 
การส่งเสริมสุขพลามัย
ของประชาชน 

๑.โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 
๒.โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
๓.โครงการรกัษาความ
สงบเรียบร้อย ป้องกัน
ภัยพิบัติ ภัยสาธารณะ 
๔.กิจกรรมบริหาร
จัดการและการ
ให้บริการประชาชน 

๑.โครงการ/
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
๒.โครงการ
พัฒนา
ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเท่ียว 
 

๑.โครงการ
ส่งเสริม
การศึกษา 

๒.โครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวใน
ตําบล 

การเตรียม
ความพรอ้ม
เข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

สอดคล้อง ย. ๕ 
จังหวัด 

การพัฒนา 
บํารุงรักษา 
เส้นทางคมนาคม 
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
งานก่อสร้างต่างๆ 
ให้ได้มาตรฐาน 
 

ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ท่ีดี 

ส่งเสริมการ
บริหารงานของ
องค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
อย่างยั่งยืนและ
ลดค่าใช้จ่าย 

พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และอนุรักษ์
คุณค่าทาง
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ
เพื่อส่งเสริม
ด้านการ
ท่องเท่ียวของ
ตําบล 

๑.โครงการ
ส่งเสริมด้าน
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

๑.โครงการ/
กิจกรรม
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์  
 
         

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
Strategy Map 

“สะดวกสัญจร  เกษตรกรพัฒนา  ศึกษาเรียนรู้ 
ฟ้ืนฟูอาชีพเดิม  ส่งเสริมการตลาด   ธรรมชาติเลิศล้ํา  

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  หนึ่งเดียวเขาทะลุ” 
 มลภาวะไม่เป็นพิษ   ทุกชีวิตอยู่ดีมีสุข” 

๒. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

๓.พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน 

๔. ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๕. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเยาวชน
และประชาชน 

๑. ก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

๑. การพัฒนา
บํารุงรักษา เส้นทาง
คมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและงาน
ก่อสร้างต่างๆ 

๒. ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ท่ีดี 

๓. ส่งเสริมการ
บริหารงานของ
องค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

๔. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน
อย่างยั่งยืนและ
ลดค่าใช้จ่าย 

๕. พัฒนา
และส่งเสริม
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๖. ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม และ
อนุรักษ์คุณค่า
ทางวัฒนธรรม 

๗. การพัฒนา
บํารุงรักษา
เส้นทางคมนาคม 
ระบบ
สาธารณูปโภคให้
ได้มาตรฐาน
เช่ือมโยงระหว่าง
ตําบล 

1.ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

๒.ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

๓.ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๔.ด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม  และ
การท่องเท่ียว 

5.ด้านการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

๖.ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๗.การเตรียม
ความพร้อม
เข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

๑.การคมนาคม
และการขนส่ง 
๒. การ
สาธารณูปโภค
และ 
สาธารณูปการ 

1.การส่งเสริม 
ประชาธิปไตยฯ 
๒.การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
๓.ด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
๔. ด้านการบริหารจัดการ
และการให้บริการ
ประชาชนเน้นพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณภาพใน
การให้บริการ 

๑.การ
ส่งเสริมการ
ลงทุน 
๒. การ
ท่องเท่ียว 

๑. การ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
คุ้มครองดูแล 
บํารุงรักษา
ป่าและนํ้า
แบบบูรณา
การ 

๑. การ
ส่งเสริมและ
การสืบทอด
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

๑.โครงการ
ส่งเสริม
การศึกษา 
๒.โครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวใน
ตําบล 

๑.การส่งเสริมอาชีพ 
๒.ด้านสวัสดิการสังคม 
๓. ด้านการศึกษา 
๔. ด้านการ
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อบต.เขาทะล ุ

แนวทางการพัฒนา 

แบบ ยท.๐๒ 



๔๑ 

 

 

บทที่  ๔    
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

- ประเด็นยุทธศาสตร์    

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

•  พันธกิจ       - ก่อสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
•  เป้าประสงค์   - การพัฒนา บํารุงรักษา เส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและงานก่อสร้างต่างๆ 
                     ให้ได้มาตรฐาน 

      ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์   - มีการพัฒนาบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ 
                                         งานก่อสร้างต่างๆ ท่ีได้มาตรฐาน 
 
•  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1  การคมนาคมและการขนส่ง ๑. จํานวนถนน ท่อระบายน้ํา สะพานท่ีเพ่ิมข้ึน 

๒. จํานวนถนน ท่อระบายน้ํา สะพานท่ีได้รับการ
บํารุงรักษา 

1.๒  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ๑. จํานวนแหล่งน้ํา,  แนวเขตไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
•  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   :  กองช่าง /การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

•  ความเช่ือมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๑  การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

แบบ ยท.๐๓ 



๔๒ 

 

 

 

- ประเด็นยุทธศาสตร์    

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

•  พันธกิจ       - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประชาชน 
 
•  เป้าประสงค์   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

      ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์   - จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

•  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
2.๑ ด้านการส่งเสริมอาชีพ  จํานวนกลุ่มอาชีพท่ีได้ส่งเสริมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๒ ด้านสวัสดิการสังคม ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการส่งเสริมด้าน

สวัสดิการ 
๒.๓ ด้านการศึกษา จํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /โรงเรียนท่ีได้ดําเนินกิจกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้ 
๒.๔ ด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขพลามัยของ

ประชาชน 
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพ 
/การป้องกันโรค /กีฬาและนันทนาการ 

 
•  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   : สํานักปลัด 

•  ความเช่ือมโยง 

   ยุทธศาสตร์จังหวัด  : ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสร้างและพัฒนาคนคุณภาพ สังคมน่าอยู่สู่คุณภาพชีวิตท่ีดี   
ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๒  การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.๐๓ 



๔๓ 

 

 

 

 

- ประเด็นยุทธศาสตร์    
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

•  พันธกิจ    - ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนและประชาชน 
   
•  เป้าประสงค์   ๑.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
                    ๒.  ส่งเสริมการบริหารงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

   ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์       ๑. ประชาชนได้รับการดูแลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างท่ัวถึง 
                                        ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการบริหารจัดการท่ีดี 
 
•  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๓.๑ การส่งเสริมประชาธิปไตย ๑.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการส่งเสริม 
๓.๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. จํานวนกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการ 
๓.๓ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ๑. จํานวนกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการป้องกันและ

แก้ไขปัญหา 
๓.๔ การบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนเน้นพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณภาพในการให้บริการ 

๑.จํานวนประชาชนท่ีเข้าร่วมและบุคลากรท่ีได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี 
๒. จํานวนพัสดุครุภัณฑ์ท่ีจัดหาเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
•  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   :  สํานักปลัด, กองคลัง, กองช่าง 

•  ความเช่ือมโยง 

   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การสร้างและพัฒนาคนคุณภาพ  สังคมน่าอยู่สู่คุณภาพชีวิตท่ีดี  
ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๓              
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

แบบ ยท.๐๓ 



๔๔ 

 

 

 

- ประเด็นยุทธศาสตร์    
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  
และการท่องเที่ยว 
 

•  พันธกิจ     - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประชาชน 

•  เป้าประสงค์    - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย 

   ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์       - ดําเนินกิจกรรมส่งเสริม การฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผลตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
•  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๔.๑ การส่งเสริมการลงทุน ๑.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการส่งเสริม

อาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๒ การท่องเท่ียว ๑.ร้อยละของแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับการพัฒนา

ปรับปรุง 
 
•  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   :  สํานักปลัด,กองช่าง 

•  ความเช่ือมโยง 

   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๔  
การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.๐๓ 



๔๕ 

 

 

 
- ประเด็นยุทธศาสตร์    
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
 
•  พันธกิจ     - ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

•  เป้าประสงค์    - พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์     - ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
•  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๕.๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแล 
บํารุงรักษาป่าและน้ํา 

-จํานวนกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
•  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   :  สํานักปลัด, กองช่าง 

•  ความเช่ือมโยง 

   ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐาน     
การพัฒนาจังหวัดเชิงสร้างสรรค์ท่ียั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด: ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๕  การบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.๐๓ 



๔๖ 

 

 

 
- ประเด็นยุทธศาสตร์    
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

•  พันธกิจ     - ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนและประชาชน 

•  เป้าประสงค์   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม 

   ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์       - ดําเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาคุณธรรม จริยธรรม
และอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 
•  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๖.๑ การส่งเสริมและการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน ๑. จํานวนกิจกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมและสืบ

ทอดด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
•  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   :  สํานักปลัด 

•  ความเช่ือมโยง 

   ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การสร้างและพัฒนาคนคุณภาพ สังคมน่าอยู่สู่คุณภาพชีวิตท่ีดีด้วย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๖  การ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.๐๓ 



๔๗ 

 

 

 

- ประเด็นยุทธศาสตร์    
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

•  พันธกิจ     - ส่งเสริมประชาชนด้านภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว  

•  เป้าประสงค์  - การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของประชาชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
      ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์   -  มีการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของประชาชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 

                                          เพ่ิมข้ึน 
 
•  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๗.๑ ส่งเสริมด้านการศึกษา ร้อยละของประชาชนมีความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

๗.๒ ส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว จํานวนสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 

 
•  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   : กองช่าง 

•  ความเช่ือมโยง 

   ยุทธศาสตร์จังหวัด  : ยุทธศาสตร์ท่ี ๕   การเสริมสร้างความม่ันคงการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหาร
จัดการสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๘   การเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.๐๓ 



๔๘ 

 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์

อบต. 
เป้าประสงค์ตาม

พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/    
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 

กลยุทธ์ 

ความ 

ก้าวหน้า
ของ

เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย 

รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 ๕๘ 
 

๕๙ 
 

๖๐ 
 

๖๑ 
 

๖๒ 

     
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์จากฐาน
ชุมชนสู่
นานาชาติ 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

การพัฒนา
บํารุงรักษา เส้นทาง
คมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
งานก่อสร้างต่างๆ  
ให้ได้มาตรฐาน 
 

มีการพัฒนา
บํารุงรักษา
เส้นทาง
คมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และ                             
งานก่อสร้าง
ต่างๆ ที่ได้
มาตรฐาน 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 
 
 
 
 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 
 
 
 
 

๔๐ 
 
 
 
 
 
 

๕๐ 
 
 
 
 

๕๐ 
 
 
 
 
 
 

-การคมนาคม
และการขนส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จํานวน
ถนน ท่อ
ระบายน้ํา 
สะพานที่
เพิ่มขึ้น 
- จํานวน
ถนน ท่อ
ระบายน้ํา 
สะพานที่
ได้รับการ
บํารุงรักษา 
 

ปีละ ๑๐
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการ
ก่อสร้าง 50 
โครงการ 
 
 
-โครงการ
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม
ถนน 50 
โครงการ 
 
 

กองช่าง 
 

สํานัก
ปลัด 
ส่วนการ
คลัง 

๕ ๑๐ ๑๕ 
 

๒๐ ๒๕ -การ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 
 
 

-จํานวน
แหล่งน้ํา,  
แนวเขต
ไฟฟ้าที่
เพิ่มขึ้น 

ปีละ ๕
โครงการ 

-โครงการ
พัฒนา 
แหล่งน้ํา 
ระบบ 
สาธารณูป 
โภค  
สาธารณูป 
การ   ๒๕ 
แห่ง 

กองช่าง 
 

สํานัก
ปลัด 
ส่วนการ
คลัง 

 

ยท. ๐๔ 



๔๙ 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัด
รวม) 

 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/    

แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ์ 

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 

๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒      
การสร้างและ
พัฒนาคนคุณภาพ
สังคมน่าอยู่สู่
คุณภาพชีวิตที่ดี
ด้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

การส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 

ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้
ประชาชนม ี
คุณภาพขีวิต
ที่ดี 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ การส่งเสริม
อาชีพ 

จํานวนกลุ่ม
อาชีพที่ได้
ส่งเสริมตาม
แนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ปีละ ๒ 
โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรม
ส่งเสริม
อาชีพ ๑๐ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สํานักปลดั ส่วนการ
คลัง 
กองช่าง 

     ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ ด้านสวัสดิการ
สังคม 

ร้อยละของ
กลุ่มเป้า 
หมายที่
ได้รับการ
ส่งเสริมด้าน
สวัสดิการ 

ปีละ ๓ 
โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรม
ด้านสวัดิการ 
๑๕ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สํานักปลดั ส่วนการ
คลัง 
กองช่าง 

 ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ ด้านการศึกษา จํานวนศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก /
โรงเรียนที่ได้
ดําเนิน
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
เรียนรู ้

ปีละ 3
โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรมที่
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของ 
ศพด./
โรงเรียน 
 15
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สํานักปลดั ส่วนการ
คลัง 
กองช่าง 

 

ยท. ๐๔ 



๕๐ 

 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัด
รวม) 

 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/    

แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ์ 

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 

๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒      
การสร้างและ
พัฒนาคน
คุณภาพสังคม
น่าอยู่สู่คุณภาพ
ชีวิตที่ดีด้วย
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้
ประชาชนม ี
คุณภาพขีวิต
ที่ดี 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ด้านการ  
สาธารณสุข 
การส่งเสริม
สุขพลามยัของ
ประชาชน 

ร้อยละของ
กลุ่มเป้า  
หมายที่
ได้รับการ
ส่งเสริมด้าน
สุขภาพ /
การป้องกัน
โรค /กีฬา
และ
นันทนาการ 

ปีละ ๑๐ 
โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรม
ส่งเสริม
สุขภาพ
ป้องกันโรค
กีฬาและ
นันทนาการ 
๕๐ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สํานักปลดั ส่วนการ
คลัง 
กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

ยท. ๐๔ 



๕๑ 

 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/    

แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ์ 

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 

๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒      
การสร้างและ
พัฒนาคน
คุณภาพ สังคม
น่าอยู่สู่คุณภาพ
ชีวิตที่ดี  ด้วย
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

การจัด
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 
 

ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี 

ประชาชนไดร้ับ
การดูแลมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
อย่างทั่วถึง 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ การส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

ร้อยละของ
กลุ่มเป้า 
หมายที่ได้รับ
การส่งเสริม 

ปีละ ๒ 
โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม
ด้านประชา     
ธิปไตย ๑๐ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สํานักปลดั ส่วนการ
คลัง 
กองช่าง 

     ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

จํานวน 
กิจกรรมที่ได้
ดําเนินการ 

ปีละ  ๓
โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรมด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัย 
 ๑๕ โครงการ/ 
กิจกรรม 

สํานักปลดั ส่วนการ
คลัง 
กองช่าง 

     ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ ด้านการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

จํานวน 
กิจกรรมที่ได้
ดําเนินการ 

ปีละ  ๓
โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรมด้านการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย ๑๕ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สํานักปลดั ส่วนการ
คลัง 
กองช่าง 

 

ยท. ๐๔ 



๕๒ 

 

 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/    

แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ์ 

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 

๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒      
การสร้างและ
พัฒนาคน
คุณภาพ สังคม
น่าอยู่สู่คุณภาพ
ชีวิตที่ดี  ด้วย
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

การจัด
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 
 

ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนไดร้ับ
การดูแลมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
อย่างทั่วถึง 

๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ ด้านการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

จํานวน
กิจกรรมที่ได้
ดําเนินการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 

ปีละ ๓
โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหา 
ยาเสพตดิ  
๑๕ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สํานักปลดั ส่วนการ
คลัง 
กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

ยท. ๐๔ 



๕๓ 

 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/    

แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ์ 

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 

๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒      
การสร้างและ
พัฒนาคน
คุณภาพ สังคม
น่าอยู่สู่คุณภาพ
ชีวิตที่ดี  ด้วย
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

การจัด
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 
 

ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ส่งเสริมการ
บริหารงานของ
องค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมี
การบริหาร
จัดการที่ด ี

๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ ด้านการ
บริหาร
จัดการ 
การเมือง
การปกครอง 

จํานวน
ประชาชนที่
เข้าร่วมและ
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพใน
การ
ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ 

ปีละ ๓
โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการอบรม
อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
๑๕ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สํานักปลดั 
ส่วนการ
คลัง  
กองช่าง 

สํานัก
ปลัด 

  ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ ด้านการ
บริหาร
จัดการ 
การเมือง
การปกครอง 

จํานวนพัสดุ
ครุภณัฑ์ที่
จัดหาเพื่อใช้
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปีละ ๓
โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการจัดหา
พัสดุครภุัณฑ์ ๑๕ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สํานักปลดั 
ส่วนการ
คลัง  
กองช่าง 

สํานัก
ปลัด 

  ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ด้านการ
บริหาร
จัดการ 
การเมือง
การปกครอง 

จํานวน
อาคาร
สถานที่ที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ปีละ ๒
โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรมที่พัฒนา
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ๑๐ 
โครงการ/ 

กองช่าง สํานัก
ปลัด 
ส่วนการ
คลัง 

ยท. ๐๔ 



๕๔ 

 

กิจกรรม 

 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/    

แนวทาง 
การ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ์ 

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 

๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒      
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์จากฐาน
ชุมชนสู่
นานาชาติ 

การวางแผน  
การส่งเสริม
การลงทุน 
พาณิชยกรรม 
และการ
ท่องเที่ยว 
 

การพัฒนา 
ด้านการ
วางแผน  
การส่งเสริม 
การลงทุน 
พาณิชยกรรม  
และ 
การท่องเที่ยว 
 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
อย่างยั่งยืนและ
ลดค่าใช้จ่าย 

ดําเนินกิจกรรม
ส่งเสริม การ
ฝึกอบรม การ
ประกอบอาชีพ
และขยายผล
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ การ
ส่งเสริม
การลงทุน 

ร้อยละของ
กลุ่ม 
เป้าหมายที่
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพตาม
แนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ปีละ ๒
โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ
ส่งเสริมอาชีพ 
๑๐ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สํานักปลดั 
 

ส่วนการ
คลัง 
กองช่าง 
 

     ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ การ
ท่องเที่ยว 

ร้อยละของ
แหล่ง
ท่องเที่ยวที่
ได้รับการ
พัฒนา
ปรับปรุง 

ปีละ ๓
โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว ๑๕ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

กองช่าง สํานัก
ปลัด 
ส่วนการ
คลัง 

 

ยท. ๐๔ 



๕๕ 

 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/    

แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ์ 

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 

๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒      
การบริหาร
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
เป็นฐานการ
พัฒนาจังหวัด
เชิงสร้างสรรค์ที่
ยั่งยืน 
 
 

การบริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
 

ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ดําเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
คุ้มครอง
ดูแล และ
บํารุงรักษา
ป่าและน้ํา 

-จํานวน
กิจกรรมที่ได้
ดําเนินการ
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

ปีละ ๓ 
โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริม
การอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม ๑๕ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สํานักปลดั 
 

ส่วนการ
คลัง 
กองช่าง 
 

 

 

 

 

 

 

ยท. ๐๔ 



๕๖ 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/    

แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ์ 

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 

๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒      
การสร้างและ
พัฒนาคน
คุณภาพ 
สังคมน่าอยู่สู่
คุณภาพชีวิต
ที่ดีด้วย
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

การส่งเสริม
ศิลปวัฒน 
ธรรม จารีต
ประเพณี  
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต
ประเพณี 
และ 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 

ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
อนุรักษ์คุณค่า
ทางวัฒนธรรม 
 

ดําเนินกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
รักษาคุณธรรม 
จริยธรรมและ
อนุรักษ์คุณค่า
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ การ
ส่งเสริม
และการ
สืบทอด 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จํานวน
กิจกรรมที่
ได้รับการ
ส่งเสริม
และสืบ
ทอดด้าน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ปีละ ๒ 
โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรมที่
ส่งเสริมและสืบ
ทอดด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๑๐ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สํานักปลดั ส่วนการ
คลัง 
กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

ยท. ๐๔ 



๕๗ 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/    

แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ์ 

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 

๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒      
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงการ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาการ
บริหารจัดการสู่
ประชาคม
อาเซียน 
 

การเตรียม
ความพร้อม
เข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 
 

การเตรียม 
ความพร้อม 
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

การพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษของ
ประชาชนเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

มีการ
พัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษ
ของประชาชน
เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว                                     
เพิ่มขึ้น 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ส่งเสริม
ด้าน
การศึกษา 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
การใช้
ภาษา 
อังกฤษ 

ปีละ ๒ 
โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม
การใช้ภาษา 
อังกฤษ ๑๐ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สํานักปลดั 
 

กองช่าง 
ส่วนการ
คลัง 
 

     ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ส่งเสริม 
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

จํานวน
สถานที่
ท่องเที่ยวที่
ได้รับการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ปีละ ๒ 
โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว ๑๐ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สํานักปลดั 
 

กองช่าง 
ส่วนการ
คลัง 
 

 

 

 

  

ยท. ๐๔ 


