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ส่วนที่ 3 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12(พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์ 

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
 1.การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
 2.การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 3.การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่า เทียมกันมากขึ้น 
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  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 4.การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
 ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

  (5) มีการบริหารจัดการที่สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทาน 
 5.การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก 
ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 

1. การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรเพื่อการลงทุนสร้างปะการังเทียม  
เพ่ือเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ า และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัยให้แก่
เกษตรกร 

2. ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจสู่ AEC  
ก่อสร้างถนนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ  สร้างความสัมพันธ์ทางการ
ท่องเที่ยวและการค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรไทย-เมียนมาร์ 

3. การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น สร้างเข่ือนกันทรายและคลื่น เรียงหินใหญ่กันคลื่น 

 

 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ มุ่งพัฒนาการสร้างต้นทุนทางทรัพยากรเพ่ือการลงทุน พัฒนาความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยว
และพ้ืนที่เศรษฐกิจสู่ AEC พัฒนาการกัดเซาะชายฝั่ง ทะเล 
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 3) แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ 

“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว ระดับประเทศ”  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่1 – ยกระดับการค้าการลงทุน การบริการของจังหวัดรองรับการเติบโตของเมือง 
การเปิดประชาคมอาเซียนและการขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล  

          กลยุทธ์ที่2  - พัฒนานักธุรกิจ ผู้ประกอบการ พร้อมเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์จาก
ภูมิปัญญา เชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดจากการท่องเที่ยว การค้าขาย กับกลุ่มจังหวัด การเชื่อมโยง
กับการเปิดประชาคมอาเซียน 

  กลยุทธ์ที่3 - พัฒนาขีดความสามารถแก่บุคลากรการท่องเที่ยว สร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยว 
และพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและการบริการท่องเที่ยวรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ระดับพรีเมี่ยม และนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มท้ังครอบครัว ผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพ 

  กลยุทธ์ที่4 - ยกระดับการท่องเที่ยวสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าเขา การท่องเที่ยวเชิงศาสนา
วัฒนธรรมเชื่อมโยงทั่วทั้งจังหวัด กลุ่มจังหวัด และนานาชาติ 

  กลยุทธ์ที่5- ปรับระบบประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร การตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วย
กลไกของเทคโนโลยี และระบบการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 

  กลยุทธ์ที่6 - พัฒนาบุคลากร สถาบันการเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตรและ
ศักยภาพการพ่ึงพาตนเองและความม่ันคงทางอาหารที่ยั่งยืน 

  กลยุทธ์ที่7 - เพ่ิมคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตรและขีดความสามารถทางการเกษตรของ
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรด้วยกระบวนการรวมกลุ่มและการเรียนรู้การจัดการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายการสร้างสรรค์นวัตกรรมของรัฐบาล 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบ
ครบวงจร 

  กลยุทธ์ที่ 1  - เพ่ิมขีดความสามารถทางการตลาดการเกษตรที่แข่งขันได้ในตลาดคุณภาพ 
และส่งออก 

  กลยุทธ์ที่ 2 – พัฒนากระบวนการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดคุณค่า และการใช้ประโยชน์แก่ทรัพยากรที่ยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็น
หลักเป็นส าคัญ ตลอดทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า มุ้งเน้นความความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  กลยุทธ์ที่ 3 – ปฏิรูประบบการบริหารจัดการดิน น้ า และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดห่วง
โซ่ของธรรมชาติเพ่ือรองรับการเกษตรและการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการ
เรียนรู้จากหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 1 – บูรณาการความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนเพ่ือการจัดการปัญหาที่คุกคามต่อ
ปัญหาสุขภาวะของชุมชนผ่านเครือข่ายในระดับหมู่บ้าน 

กลยุทธ์ที่ 2 – พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเอง และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบสวัสดิการ
ชุมชน ทุนชุมชน สวัสดิการสังคมเพ่ือร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรีน่าอยู่ พ่ึงตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงสันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 1 – เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล 

กลยุทธ์ที่ 2 – พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิง
รุกของภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ที่ 3 – เสริมสร้างชุมชนพอเพียงเข้มแข็ง เติมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยด้วย
กลไกชุมชน หมู่บ้าน และการบูรณาการภาครัฐแบบเข้มแข็ง 

กลยุทธ์ที่ 4 – พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของจังหวัดเชื่อมดยงการการเติบโตของคมนาคม
และโลจิตติกส์ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 

กลยุทธ์ที่ 5 – ปรับระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยมีธรรมาภิบาล และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริการประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน์ 
“หนองศาลาเป็นชุมชนน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วมคุณภาพชีวิต การคมนาคมสะดวกระบบสาธารณูปโภคครบครัน 

การบริหารจัดการที่ดี มีระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง และยั่งยืน พร้อมก้าวสู่ ASEAN” 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

          2.3 เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
3.เพ่ือพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
4. เพื่อพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5. เพื่อพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.  เ พ่ือพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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7. เพ่ือพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

          2.4 ตัวชี วัด 
1. กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

 

          2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน พัฒนา ปรับปรุง และบ ารุงรักษา ถนน สะพาน 
ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
พัฒนาแหล่งน้ า และระบบประปาหมู่บ้าน 
ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
จัดท าผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 
พัฒนาระบบจราจร และวางแผนการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ให้เหมาะสม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และ
อนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

สร้างจิตส านึก และความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
บ าบัดและฟ้ืนฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย บ าบัดและจัดการขยะ 
ป้องกันอุทกภัย ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมเมือง แม่น้ าสาย
หลัก และแหล่งน้ าธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการผลิตผัก ผลไม้ปลอดสารพิษเพ่ือการ
บริโภค การควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดสารพิษ 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุก
ระดับ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือก
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ควบคู่กับการ
ส่งเสริมตลาดนัดท่องเที่ยวกลุ่มประชุมสัมมนา 
และนันทนาการ และสร้างความเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวหลัก (ทะเล ป่า เขา) ปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการท่องเที่ยว อนุกรักษ์ และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดี
ในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ปรับปรุง
และพัฒนาบุคลากรในองค์กร พฒันาเครื่องมือ
เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัตงิาน ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถ่ิน 
ส่งเสริมความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
ปรับปรุง และพัฒนารายได้ ปรับปรุงระบบการ
บริหารกิจการพาณิชย์ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนได้มีรายได้เพิ่มข้ึน พฒันา
การศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบ ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และโรคติดต่อ เช่นโรคเอดส์ วัณโรคฯ 
ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการทุกระดับ สง่เสริม
สวัสดิการสงัคม ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และ
จัดการเกีย่วกับที่อยู่อาศัย 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

รักษาความสงเรียบร้อย และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมและให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรม และบรรเทาสาธารณภัย 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

 
          2.6 กลยุทธ์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงและบ ารุงทาง ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
1.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า และระบบประปาหมู่บ้าน 
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
1.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดท าผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 
1.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านระบบจราจร 
1.6 กลยุทธ์การพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนได้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
2.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ 
2.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และโรคติดต่อ 
2.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการทุกระดับ 
2.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
2.6 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนในการป้องกัน 
อาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการผลิตผัก ผลไม้ปลอดสารพาเพ่ือการบริโภค 
4.2 กลยุทธการพัฒนาด้านการควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ 
4.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนทุกระดับ 
4.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ตลาดนัด และเชื่อมต่อ
การท่องเที่ยว 
4.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสร้างความตระหนักและจิตส านึก ในการรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเฝ้าระวังและป้องกันรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 
5.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบ าบัดและจัดการขยะ 
5.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันอุทกภัย 
5.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ละการมีส่วนร่วมของประชาชน 
7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
7.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากร 
7.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
7.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของท้องถิ่น 
7.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงระบบการบริหารกิจการพาณิชย์ 
 

          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองศาลา 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาก าหนดการ

พัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ และ 32กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงและบ ารุงทาง ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
1.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า และระบบประปาหมู่บ้าน 
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
1.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดท าผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 
1.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านระบบจราจร 
1.6 กลยุทธ์การพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ ให้เหมาะสม 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนได้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
2.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ 
2.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และโรคติดต่อ 
2.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการทุกระดับ 
2.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
2.6 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนในการป้องกัน 
อาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการผลิตผัก ผลไม้ปลอดสารพาเพ่ือการบริโภค 
4.2 กลยุทธการพัฒนาด้านการควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ 
4.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนทุกระดับ 
4.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ตลาดนัด และเชื่อมต่อ
การท่องเที่ยว 
4.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสร้างความตระหนักและจิตส านึก ในการรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเฝ้าระวังและป้องกันรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 
5.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบ าบัดและจัดการขยะ 
5.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันอุทกภัย 
5.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ละการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
7.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากร 
7.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
7.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของท้องถิ่น 
7.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงระบบการบริหารกิจการพาณิชย์ 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา มุ่งพัฒนา 7 ด้าน 

ได้แก่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว การพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย การพัฒนาด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื นที่ (Man) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. อัตราก าลังคนท างานในองค์กรมีจ านวนเหมาะสม
เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรที่มีรายได้เทียบเท่ากัน  
2. การถ่ายโอนโรงเรียนมาสังกัด อบต. ท าให้มี
อัตราก าลังเสริมจากโรงเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม
โครงการต่างๆ 
3. มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
หลากหลายในต าบล เช่น  
ประธาน อสม.นางเฟ้ืองฟ้า นามเมือง และเป็น
วิทยากรบรรยายเรื่องการท างานของอสม.ที่มีศักยภาพ
ในการท างาน 
4. ประชากรมีประมาณสองพันกว่าคนถือเป็นจ านวน
ที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไปท าให้สามารถ
ให้บริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง 
5. มีการรวมกลุ่มท่ีเข้มแข็งในพ้ืนที่หลายกลุ่ม เช่น 
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านเครดิต
ยูเนียน กลุ่มชาวนา 

1. ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลยังขาดความรู้
ความสามารถเท่าท่ีควร 
2. เจ้าหน้าที่ใน อบต.ต้องเสียสละเวลาด าเนินการ
ด้านการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
3. ประชาชนให้ความร่วมมือน้อยในการท ากิจกรรม
ต่างๆ 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการสร้างศูนย์ฯของ อบต. 

1. กรมส่งเสริมจัดสรรเงินค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็กไม่
ครบตามเงินเดือนที่แท้จริง ให้ อบต.จ่ายส่วนเพิ่ม 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. จ านวนบุคลากรที่เหมาะสมท าให้องค์กรมีการจัดท า
ตามโครงการ กิจกรรมต่างๆที่ดี 

1. จะมีวิธีการลดจ านวนบุคลากรเพื่อประหยัด
งบประมาณอย่างไร 
2. การลดจ านวนบุคลากรลงแต่เสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานให้มากข้ึนได้อย่างไร 
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2. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money) 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

1. ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญระบบ e-
laasหลายคน  

1. การท างานการเงินยังขาดประสิทธิภาพ 
2. ปัญหาด้านระบบบัญชี การเงิน การท างานการ
ตรวจการเงินประจ าปียังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการเป็น ใน
การสนับสนุนงบประมาณให้อบต.  

1. รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อยเมื่อ
เทียบกับภารกิจ และส่วนใหญ่เป็นเงินผ่าน เช่น งบ
อาหารกลางวัน เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เอดส์ งบ
สาธารณสุขมูลฐาน 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. การด าเนินงานด้านสังคม สวัสดิการ และสังคม
สงเคราะห์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหลาย
หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ท าให้ประหยัดงบประมาณในด้านนี้ 
สามารถน างบประมาณไปเสริมในด้านอ่ืนๆที่ยังเป็น
จุดอ่อน 

1. จะมีวิธีการใดท่ีจะสามารถปรับงบประมาณสู่
ระบบงบประมาณสมดุล 
2. จะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณได้
อย่างไร 

 
3. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  1. ที่ท างานคับแคบ ไม่มีที่จอดรถพนักงานและผู้มา

ติดต่อราชการ 
โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. สามารถประสานยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะที่มีราคา
แพงจาก อปท.ข้างเคียง เช่น  รถกระเช้าของเทศบาล
ต าบลชะอ า 

1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เริ่มช ารุดและล้าสมัย 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. ทางเทศบาลเมืองชะอ าได้ให้รถน้ า และรถขยะที่ยัง
ใช้งานได้มาใช้ประโยชน์ ในพ้ืนที่โดยทางอบต.เสีย
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่น้อย เมื่อเทียบกับการ
จัดซื้อรถใหม่ที่ใช้งบประมาณจ านวนมาก 

1. จะมีวิธีการปรับปรุงที่ท าการให้ทัดเทียมกับ อปท.
อ่ืนๆได้อย่างไรภายใต้งบประมาณที่จ ากัด 
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4. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ (Management) 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯมีอาคารที่ได้มาตรฐาน จึงท า
ให้ผู้ปกครองน าบุตรหลานมาเรียนมากขึ้น 

1. ทางอบต.มีงบประมาณที่ยังไม่เพียงพอต่อการ
ปรับปรุงบริเวณโดยรอบศูนย์ 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์รวม
หนังสือสั่งการต่างๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบ
สารสนเทศต่างๆ  

1. ปัญหาในระเบียบข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุม
ความต้องการของประชาชน เช่น การท าวัคซีนสุนัข 
และแมว 
2. ปัญหาข้อระเบียบกฎหมายที่ไม่ชัดเจนของการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นต้น 
3.ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ อปท.อย่าง
เข้มข้น บางครั้งปัญหาไม่ได้เกิดที่ อปท.แต่เป็นปัญหา
ระเบียบกฎหมายที่ส่วนกลางก าหนดมามีปัญหา
ในทางปฏิบัติ เช่น ปัญหาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้
หรือไม่ ฯลฯ 
 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1.มีองค์ความรู้ด้านการจัดและบริหารการศึกษา 1. จะท าให้บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายให้

ถ่องแท้เพ่ือการปรับใช้ในพ้ืนที่ให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้อย่างไร 

 
5. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพื นที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. มีแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ได้แก่ ต้นตาลที่มีจ านวน
มากตามธรรมชาติ 
2. มีหมู่บ้านที่ยังเป็นเขตชนบท ที่มีสภาพแวดล้อมที่
ยังเป็นธรรมชาติ 
3. มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 29.46 ตารางกิโลเมตร ไม่
ใหญ่เกินไป ท าให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่าง
ทั่วถึง 

1. พ้ืนที่ยังขาดแคลนน้ าเพื่อการท าการเกษตรกรรม 
2. ประชาชนยังขาดความตระนักในการรักษา
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
 
 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การเข้าสู่ AEC จะท าให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวใน
พ้ืนที่มากข้ึน สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 

1.มีถนนหลายสายในพ้ืนที่ที่เป็นทรัพย์สินของ
หน่วยงานอื่น เช่น กรมทางหลวงชนบท กรมทาง
หลวงแผ่นดิน ซึ่งเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนกับถนนได้รับการ
แก้ไขท่ีล่าช้า 
2. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้
ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพ่ือเป็น
ค่าบริหารจัดการ เช่น การถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถิ่น
แต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณเพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซม 
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ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1.ต้นตาล และทุ่งนาข้าวที่สวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ 1. การท าอย่างไรเพื่อบริหารจัดการกับปัญหาความ

ต้องการของประชาชนในความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
2. วางนโยบายไมร่ับถ่ายโอนภารกิจที่ไม่พร้อมจะ
ด าเนินการ 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย

มี ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ กับ
คู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะ
ขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Aseanจะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ 
AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 7 

ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนอศาลา ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือ
การอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่
จ าเป็น เป็นต้น 

 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะอาจด้วยสาเหตุ ที่ไม่รู้ว่าเป็นที่ของใครหรือพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า จึง

แผ้วถางเพ่ือท าการเกษตรกรรม จึงท าให้พ้ืนที่ดังกล่าว เกิดข้อ พิพาทขึ้ น  ระหว่ างหน่วยงานของรัฐกับ
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ประชาชนในพ้ืนที่ได้ และการท านาโดยการจุดไฟเผาซางข้าวในฤดูท านา จึงส่งผลให้เกิดมลพิษและสร้างภาวะ
โลกร้อนทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ได้จัดท าโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมข้ึน 

 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ไม่ว่า

จะเป็นจะเป็นหมู่บ้านในต าบล หรืออบต.ข้างเคียงร่วมกันบูรณาการการท างาน เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของ
แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวต่อไป 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
 การทีป่ระชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม หรือโครงการต่างๆ จึงส่งผลกระทบให้
ประชาชน ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตประจ าวัน ทางอบต. จึงได้จัดท าโครงการต่างๆขึ้นเพ่ือส่งเสริม
เพ่ือให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้นปัญหา

การแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น 
และอาจมี พม่าทาวน์ลาวทาวน์กัมพูชาทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้น
อย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น 
อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิด
ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 

  
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชนไม่ค่อนรู้ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งค าสอนทางศาสนา ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองศาลาจึงได้จัดท าโครงการต่างๆขึ้น เพ่ือปลูกจิตส านึกที่ดี การประพฤติตัวที่ดีในสังคมและชุมชนเช่น 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการสภาวัฒนธรรมต าบลขึ้น 

  
  
 


