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2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน์ 
“หนองศาลาเป็นชุมชนน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วมคุณภาพชีวิต การคมนาคมสะดวกระบบสาธารณูปโภคครบครัน 

การบริหารจัดการที่ดี มรีะบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง และยัง่ยืน พร้อมก้าวสู่ ASEAN” 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทอ่งเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสง่เสรมิการศึกษา และพฒันาคุณภาพชีวิต 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

          2.3 เป้าประสงค์ 
1. เพื่อพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. เพื่อพฒันาด้านการบรหิารจัดการ และอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
3.เพื่อพฒันาด้านการวางแผนการสง่เสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
4. เพื่อพฒันาด้านกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5. เพื่อพฒันาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพฒันาคุณภาพชีวิต 
6. เพื่อพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
7. เพื่อพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

          2.4 ตัวชี้วดั 
1. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

 

          2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนา ปรบัปรุง และบ ารงุรกัษา ถนน สะพาน 
ทางเท้า ทอ่ระบายน้ า 
พัฒนาแหล่งน้ า และระบบประปาหมู่บ้าน 
ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
จัดท าผงัเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 
พัฒนาระบบจราจร และวางแผนการใช้ประโยชน์
พื้นที่ให้เหมาะสม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ และ
อนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

สร้างจิตส านึก และความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 
เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
บ าบัดและฟื้นฟูธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 
ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 
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จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย บ าบัดและจัดการขยะ 
ป้องกันอุทกภัย ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ปรับปรงุภูมิทัศน์ สิง่แวดล้อมเมือง แม่น้ าสาย
หลัก และแหล่งน้ าธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

ส่งเสริมการผลิตผกั ผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อการ
บริโภค การควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดสารพิษ 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุก
ระดับ สง่เสรมิการท่องเที่ยวทางเลือก
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ควบคู่กับการ
ส่งเสริมตลาดนัดท่องเที่ยวกลุ่มประชุมสัมมนา 
และนันทนาการ และสร้างความเช่ือมโยงกับการ
ท่องเที่ยวหลัก (ทะเล ป่า เขา) ปรบัปรุงระบบ
การบริหารจัดการทอ่งเที่ยว อนุกรักษ์ และ
พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี
ในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ีในองค์กร ปรับปรุง
และพัฒนาบคุลากรในองค์กร พฒันาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้และสถานที่ปฏบิัตงิาน ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น 
ส่งเสริมความรู้ ความสนใจเก่ียวกับกิจการท้องถิ่น 
ปรับปรงุ และพฒันารายได้ ปรับปรงุระบบการ
บรหิารกจิการพาณิชย์ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนได้มีรายไดเ้พิ่มขึ้น พัฒนา
การศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบ สง่เสริม
สุขภาพอนามยั รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ และโรคตดิต่อ เช่นโรคเอดส์ วัณโรคฯ 
ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการทุกระดับ ส่งเสริม
สวัสดิการสงัคม ปรับปรุงแหลง่ชุมชนแออัด และ
จัดการเก่ียวกับที่อยู่อาศัย 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

รักษาความสงเรียบรอ้ย และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน จัดหาวัสดอุุปกรณ์ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมและให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรม และบรรเทาสาธารณภัย 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน อนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 

 
          2.6 กลยุทธ ์
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรงุและบ ารงุทาง ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
1.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหลง่น้ า และระบบประปาหมู่บา้น 
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าใหท้ั่วถึง พรอ้มไฟฟ้าสาธารณะ 
1.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดท าผงัเมอืงรวม และผังเมอืงเฉพาะ 
1.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านระบบจราจร 
1.6 กลยุทธ์การพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสง่เสรมิการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิต 
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสง่เสริมอาชีพใหป้ระชาชนได้มีรายได้เพิ่มข้ึน 
2.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ 
2.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสง่เสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
และโรคติดต่อ 
2.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสง่เสริมการกีฬา และนันทนาการทุกระดับ 
2.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสง่เสริมสวัสดิการสังคม 
2.6 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรงุแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการรกัษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
3.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสง่เสริมและให้ความรู้แกเ่จ้าหน้าที่ และประชาชนในการป้องกัน 
อาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสง่เสริมการผลิตผกั ผลไม้ปลอดสารพาเพื่อการบริโภค 
4.2 กลยุทธการพัฒนาด้านการควบคุมมาตรฐานการผลิตสนิค้าเกษตรปลอดสารพิษ 
4.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสง่เสริมอาชีพใหป้ระชาชนทกุระดับ 
4.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร ์ศิลปวัฒนธรรม ตลาดนัด และเช่ือมต่อ
การท่องเที่ยว 
4.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรงุระบบการบรหิารจดัการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสร้างความตระหนกัและจิตส านึก ในการรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเฝ้าระวังและป้องกันรกัษาสภาพสิ่งแวดล้อม 
5.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบ าบัดและจัดการขยะ 
5.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปอ้งกันอทุกภัย 
5.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสง่เสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ละการมีส่วนร่วมของประชาชน 
7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
7.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพฒันาบุคลากร 
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7.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรงุพฒันาเครื่องมือเครือ่งใช้ และสถานทีป่ฏิบตัิงาน 
7.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสง่เสริมการมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการของท้องถ่ิน 
7.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรงุระบบการบรหิารกจิการพาณิชย์ 
 

          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองศาลาก าหนดการ

พัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลาที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ และ 32กลยุทธ์ ดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรงุและบ ารงุทาง ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
1.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหลง่น้ า และระบบประปาหมู่บา้น 
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าใหท้ั่วถึง พรอ้มไฟฟ้าสาธารณะ 
1.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดท าผงัเมอืงรวม และผังเมอืงเฉพาะ 
1.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านระบบจราจร 
1.6 กลยุทธ์การพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสง่เสริมอาชีพใหป้ระชาชนได้มีรายได้เพิ่มข้ึน 
2.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ 
2.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสง่เสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
และโรคติดต่อ 
2.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสง่เสริมการกีฬา และนันทนาการทุกระดับ 
2.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสง่เสริมสวัสดิการสังคม 
2.6 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรงุแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการรกัษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
3.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสง่เสริมและให้ความรู้แกเ่จ้าหน้าที่ และประชาชนในการป้องกัน 
อาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสง่เสริมการผลิตผัก ผลไม้ปลอดสารพาเพื่อการบริโภค 
4.2 กลยุทธการพัฒนาด้านการควบคุมมาตรฐานการผลิตสนิค้าเกษตรปลอดสารพิษ 
4.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสง่เสริมอาชีพใหป้ระชาชนทกุระดับ 
4.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร ์ศิลปวัฒนธรรม ตลาดนัด และเช่ือมต่อ
การท่องเที่ยว 
4.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรงุระบบการบรหิารจดัการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสร้างความตระหนกัและจิตส านึก ในการรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเฝ้าระวังและป้องกันรกัษาสภาพสิ่งแวดล้อม 
5.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบ าบัดและจัดการขยะ 
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5.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปอ้งกันอทุกภัย 
5.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสง่เสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร ละการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
7.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพฒันาบุคลากร 
7.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรงุพฒันาเครื่องมือเครือ่งใช้ และสถานทีป่ฏิบัติงาน 
7.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสง่เสริมการมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการของท้องถ่ิน 
7.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรงุระบบการบรหิารกจิการพาณิชย์ 
 

 
 
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 และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3.การวิเคราะหเ์พื่อพฒันาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพ้ืนท่ี (Man) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. อัตราก าลงัคนท างานในองค์กรมีจ านวนเหมาะสม
เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรที่มีรายไดเ้ทียบเท่ากัน  
2. การถ่ายโอนโรงเรียนมาสังกัด อบต. ท าให้มี
อัตราก าลงัเสรมิจากโรงเรียนในการปฏิบัติกจิกรรม
โครงการต่างๆ 
3. มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
หลากหลายในต าบล เช่น  
ประธาน อสม.นางเฟื้องฟ้า นามเมือง และเป็น
วิทยากรบรรยายเรื่องการท างานของอสม.ทีม่ีศักยภาพ
ในการท างาน 
4. ประชากรมีประมาณสองพันกว่าคนถือเป็นจ านวน
ที่เหมาะสมไม่มากไม่นอ้ยเกินไปท าใหส้ามารถ
ให้บรกิารสาธารณะได้อย่างทั่วถึง 
5. มีการรวมกลุม่ทีเ่ข้มแข็งในพื้นทีห่ลายกลุ่ม เช่น 

1. ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลยังขาดความรู้
ความสามารถเท่าที่ควร 
2. เจ้าหน้าที่ใน อบต.ต้องเสียสละเวลาด าเนินการ
ด้านการมสี่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
3. ประชาชนให้ความร่วมมอืน้อยในการท ากจิกรรม
ต่างๆ 
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กลุ่มเศรษฐกจิชุมชน กลุ่มออมทรัพยห์มู่บ้านเครดิต
ยูเนียน กลุ่มชาวนา 

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

1. กรมส่งเสริมจัดสรรเงินค่าตอบแทนครผูู้ดูแลเดก็ไม่
ครบตามเงินเดอืนที่แทจ้รงิ ให้ อบต.จ่ายส่วนเพิม่ 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์
1. จ านวนบุคลากรที่เหมาะสมท าให้องค์กรมีการจัดท า
ตามโครงการ กิจกรรมต่างๆที่ด ี

1. จะมีวิธีการลดจ านวนบุคลากรเพื่อประหยัด
งบประมาณอย่างไร 
2. การลดจ านวนบุคลากรลงแต่เสรมิประสิทธิภาพ
การปฏิบัตงิานให้มากขึ้นได้อย่างไร 

 
 
 
 
 

2. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money) 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

1. ปัจจบุันมเีจ้าหน้าที่ทีม่ีความเช่ียวชาญระบบ e-
laasหลายคน  

1. การท างานการเงินยังขาดประสิทธิภาพ 
2. ปัญหาด้านระบบบญัชี การเงิน การท างานการ
ตรวจการเงินประจ าปียงัขาดความรู้ความเช่ียวชาญ 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ได้รับสนบัสนุนงบประมาณจากกระทรวงการ
พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการเป็น ใน
การสนบัสนุนงบประมาณให้อบต.  

1. รัฐจัดสรรงบประมาณใหท้้องถ่ินค่อนข้างน้อยเมื่อ
เทียบกับภารกจิ และส่วนใหญเ่ป็นเงินผ่าน เช่น งบ
อาหารกลางวัน เบี้ยผูสู้งอายุ ผู้พิการ เอดส์ งบ
สาธารณสุขมลูฐาน 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์
1. การด าเนินงานด้านสังคม สวัสดิการ และสงัคม
สงเคราะห์ไดร้ับงบประมาณสนับสนุนจากหลาย
หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ท าใหป้ระหยัดงบประมาณในด้านนี้ 
สามารถน างบประมาณไปเสริมในด้านอื่นๆที่ยงัเป็น
จุดอ่อน 

1. จะมีวิธีการใดทีจ่ะสามารถปรบังบประมาณสู่
ระบบงบประมาณสมดุล 
2. จะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการจัดสรร
งบประมาณเพื่อแก้ไขปญัหาด้านงบประมาณได้
อย่างไร 

 
3. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัตงิาน  1. ที่ท างานคับแคบ ไม่มทีี่จอดรถพนักงานและผู้มา

ติดต่อราชการ 
โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. สามารถประสานยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะทีม่ีราคา
แพงจาก อปท.ข้างเคียง เช่น  รถกระเช้าของเทศบาล

1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มอียู่เริ่มช ารุดและล้าสมัย 



14 
 

  

ต าบลชะอ า 
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์

1. ทางเทศบาลเมืองชะอ าได้ให้รถน้ า และรถขยะที่ยัง
ใช้งานได้มาใช้ประโยชน์ ในพื้นที่โดยทางอบต.เสีย
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่น้อย เมื่อเทียบกับการ
จัดซื้อรถใหมท่ี่ใช้งบประมาณจ านวนมาก 

1. จะมีวิธีการปรบัปรุงทีท่ าการให้ทัดเทียมกบั อปท.
อื่นๆได้อย่างไรภายใต้งบประมาณทีจ่ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ (Management) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯมีอาคารที่ได้มาตรฐาน จึงท า
ให้ผู้ปกครองน าบุตรหลานมาเรียนมากขึ้น 

1. ทางอบต.มีงบประมาณที่ยงัไม่เพียงพอต่อการ
ปรับปรงุบริเวณโดยรอบศูนย์ 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีเว็บไซตร์วม
หนังสือสัง่การต่างๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบ
สารสนเทศต่างๆ  

1. ปัญหาในระเบียบข้อกฎหมายที่ยงัไม่ครอบคลมุ
ความต้องการของประชาชน เช่น การท าวัคซีนสุนัข 
และแมว 
2. ปัญหาข้อระเบียบกฎหมายที่ไม่ชัดเจนของการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นต้น 
3.ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ อปท.อย่าง
เข้มข้น บางครัง้ปัญหาไม่ได้เกิดที่ อปท.แต่เป็นปัญหา
ระเบียบกฎหมายทีส่่วนกลางก าหนดมามปีัญหา
ในทางปฏิบัติ เช่น ปัญหาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้
หรือไม่ ฯลฯ 
 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์
1.มีองค์ความรู้ด้านการจัดและบรหิารการศึกษา 1. จะท าใหบุ้คลากรมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายให้

ถ่องแท้เพือ่การปรบัใช้ในพื้นที่ให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้อย่างไร 

 
5. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพ้ืนท่ี ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. มีแหลง่ท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้แก่ ต้นตาลทีม่ีจ านวน
มากตามธรรมชาติ 
2. มีหมูบ่้านที่ยังเป็นเขตชนบท ที่มสีภาพแวดล้อมที่

1. พื้นที่ยังขาดแคลนน้ าเพือ่การท าการเกษตรกรรม 
2. ประชาชนยังขาดความตระนักในการรกัษา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
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ยังเป็นธรรมชาติ 
3. มีขนาดพื้นที่ประมาณ 29.46 ตารางกิโลเมตร ไม่
ใหญ่เกินไป ท าให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่าง
ทั่วถึง 

 
 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การเข้าสู่ AEC จะท าให้มีนกัท่องเที่ยวมาเที่ยวใน
พื้นที่มากข้ึน สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที ่

1.มีถนนหลายสายในพื้นทีท่ี่เป็นทรัพย์สินของ
หน่วยงานอื่น เช่น กรมทางหลวงชนบท กรมทาง
หลวงแผ่นดิน ซึ่งเมื่อมปีัญหาเกิดข้ึนกับถนนได้รับการ
แก้ไขที่ล่าช้า 
2. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้
ท้องถ่ินแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณใหท้้องถ่ินเพื่อเป็น
ค่าบริหารจัดการ เช่น การถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถ่ิน
แต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณเพื่อบ ารุงรักษาซอ่มแซม 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์
1.ต้นตาล และทุง่นาข้าวที่สวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ 1. การท าอย่างไรเพือ่บริหารจัดการกบัปัญหาความ

ต้องการของประชาชนในความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
2. วางนโยบายไม่รบัถ่ายโอนภารกจิที่ไม่พร้อมจะ
ด าเนินการ 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสง่ผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพื้นที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย

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

Aseanจะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันน้ันจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ 
AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสงู 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกนั 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลก 
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จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนอศาลา ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือ
การอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่
จ าเป็น เป็นต้น 

 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพื้นที่สาธารณะอาจด้วยสาเหตุ ที่ไม่รู้ว่าเป็นที่ของใครหรือพื้นที่รกร้างว่างเปล่า จึง

แผ้วถางเพื่อท าการเกษตรกรรม จึงท าให้พื้นที่ดังกล่าวเกิดข้อพิพาทขึ้น ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน
ในพื้นที่ได้ และการท านาโดยการจุดไฟเผาซางข้าวในฤดูท านา จึงส่งผลให้เกิดมลพิษและสร้างภาวะโลกร้อน
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ได้จัดท าโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมข้ึน 

 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ไม่ว่า

จะเป็นจะเป็นหมู่บ้านในต าบล หรืออบต.ข้างเคียงร่วมกันบูรณาการการท างาน เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของ
แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวต่อไป 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
 การทีป่ระชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการท ากจิกรรม หรือโครงการต่างๆ จงึส่งผลกระทบให้
ประชาชน ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตประจ าวัน ทางอบต. จงึได้จัดท าโครงการต่างๆข้ึนเพื่อส่งเสริม
เพื่อใหป้ระชาชนมีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากข้ึนปัญหา

การแบ่งชนช้ัน ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนช้ันกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดข้ึน 
และอาจมี พม่าทาวน์ลาวทาวน์กัมพูชาทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มข้ึน
อย่างมากจากชนน้ันที่มีปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

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

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบร้อยมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น 
อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากข้ึนทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิด
ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากข้ึน 
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7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชนไม่ค่อนรู้ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งค าสอนทางศาสนา ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองศาลาจึงได้จัดท าโครงการต่างๆข้ึน เพื่อปลูกจิตส านึกที่ดี การประพฤติตัวที่ดีในสังคมและชุมชนเช่น 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการสภาวัฒนธรรมต าบลข้ึน 

  
  
 

 


