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 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  
   
1)  วิสัยทัศน์ “มั่นคง พอเพียง ยั่งยืน” 

คำนิยาม 
วิสัยทัศน์ ความหมาย 

มั่นคง ความมั่นคงของตำบลกลาง แบ่งออกเป็น ๘ ด้าน ได้แก่ ๑)ด้าน
การเมือง (ภายใน และภายนอก)  ๒) ด้านเศรษฐกิจ ๓) ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ๔) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ๕) ด้านการพัฒนา
การศึกษา ๖) ด้านการส่งเสริมอาชีพ และการลงทุน  ๗) ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม และ ๘) ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมภิบาล (หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ้มค่า) 

พอเพียง การน้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ในการบริหาร
องค์กร โดยคำนึงถึง ๑. ความพอประมาณ  ๒. ความมีเหตุผล และ ๓. 
ภูมิคุ้มกัน โดยมี เงื่อนไข ๑. เงื่อนไขความรู้ ๒. เงื่อนไขคุณธรรม พร้อม
ทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
เพ่ือเป็นรากฐานในการ “พัฒนาตำบลสู่ความยั่งยืน” 

ยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืนของตำบลกลาง มีวัตถุประสงค ์เพ่ือการอนุรักษ์  
คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีระบบนิเวศที่
สมดุล สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและพ้ืนที่ทำกิน 
รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและการ
บริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับประเด็นต่าง ๆ ทั้งการ
ดูแลฐานทรัพยากรทั้งใต้ดินและบนดิน การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การบริหารจัดการมลพิษทั้งระบบ ตลอดจนการพัฒนาและ
ดำเนินการโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตตำบล
กลาง ให้พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 

อย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น  
คือ สภาพแวดล้อมของตำบลกลางมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
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 5.2 พันธกิจ 

1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานบริการประชาชน 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4) ส่งเสริมสถาบันครอบครวัใหม้ีความเข้มแข็ง      
5) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน การดูแล  และการรักษาสุขภาพ แก่ประชาชน 
6) ส่งเสริมใหป้ระชาชนรู้จักสิทธิ หน้าที ่ตามกฏหมาย ในระบอบประชาธิปไตย  
7) ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8) ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการทำงานภาครฐัโดยภาคประชาชน 
9) ส่งเสริมใหเ้กิดการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน 
10) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
11) บริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวดั 
12) ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
13) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนรว่มของชุมชน 
14) จัดให้มีระบบบรหิารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ 
15) อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร ่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
16) บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
5.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2) ประชาชนมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญาสมัยใหม่ 
3) โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับบริบทวิธี

 ชีวิตของท้องถิ่น 
4) ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง 
5) ประชาชนมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการป้องกันโรคอย่างเป็นระบบ 
6) ประชาชนมีความรู้ปรัชญาอุดมการณ์  สิทธิและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย 
7) ศูนย์ประสานงานและบูรณาการข้อมูล ทรัพยากร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8) ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมและกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรภาคประชาชน 
9) ระบบการทำงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10) ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้  มีส่วนร่วม ในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับชั้น 
11) ศูนย์บูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
12) อุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลุ่มอาชีพ ได้รับการส่งเสริมแบบครบวงจร (ความรู้ การผลิตการบริหารการตลาด) ในการ

กำหนดทิศทางการจัดการทุกขั้นตอน 
13) ประชาชนมีองค์ความรู้ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในการเข้ามา       มีส่วนร่วมใน

การกำหนดทิศทางการจัดการทุกขั้นตอน 
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14) ความเป็นระบบของข้อมูลพ้ืนที่เป็นสาธารณะผู้รับผิดชอบและการใช้สอยร่วมกันของประชาชน 
15) มีการจัดระบบการเรยีนรู้เผยแพร่สืบทอดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

         16) บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
     
2) ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
แนวทางที ่1 พัฒนาระบบการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
แนวทางที ่2 พัฒนาระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
แนวทางที ่3 ขยายเขตการบริการไฟฟ้า 
แนวทางที ่4 ขยายเขตการบริการประปา  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางที ่1 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ 
แนวทางที ่2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม 
แนวทางที ่3 ส่งเสริมการป้องกนั ดูแล และรักษา สุขภาพประชาชน 
แนวทางที ่4 ส่งเสริมสถาบนัครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
แนวทางที ่5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่นตามมาตรฐาน 
แนวทางที ่6 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางที่ 1 บูรณาการการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ของทุกภาคส่วน 
แนวทางที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ และกฎหมาย แก่ประชาชน 
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการทำงานภาครัฐโดยประชาชน 
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
แนวทางที ่1 ส่งเสริมสนบัสนุนการลงทุนใหเ้กิดแหล่งท่องเที่ยวใหม ่
แนวทางที ่2 พัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว 
แนวทางที ่3 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของสว่นรวม 
แนวทางที ่4 สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว 
แนวทางที ่5 พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวให้มคีุณภาพ 
แนวทางที ่6 ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ 1 บริหารจัดการทรพัยากรป่าไม้ ดินและน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการกำจัดขยะและน้ำเสียให้ถูกสุขลักษณะ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
แนวทางที ่3 ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดมลภาวะ 
แนวทางที ่4 จัดให้มีระบบบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจดัการศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางที ่1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางที ่2 จัดให้มีศูนย์การเรยีนรู้ และการอนุรักษ์ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ในชุมชน 
แนวทางที ่3 ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  โดยการมีสว่นรว่มของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทางที ่1 พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสว่นตำบล 
แนวทางที ่2 พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางที ่3 พัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักรกล และระบบอินเตอร์เน็ตให้ทันสมัย 

  แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
     

 4.3 เป้าประสงค์  
1) ประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบรหิารสว่นตำบลกลาง 
2) องค์การบรหิารสว่นตำบลกลางจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
3) ประชาชนมีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
4) ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5) ประชาชนมีน้ำต้นทุนเพ่ือการเกษตรกรรม 
6) จัดกิจกรรม/สถานที่บริการประชาชนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
7) จัดกิจกรรมด้านการสาธารณสุขบริการประชาชน 
8) ผู้พิการ ผู้สูงอาย ุผู้ด้อยโอกาส  ผู้ประสบสาธารณภยัได้รับการสงเคราะห ์
9) ประชาชนมีองค์ความรู ้และมีส่วนรว่มด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
10) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบำรุงรักษา  
11) ศลิปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ 
12) ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภัยจากการใช้บริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร  
13) ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเรว็และปลอดภัยจากการใช้บริการศูนย์แสดง และจำหนา่ยสินค้า หนึ่งตำบลหนึง่

ผลิตภัณฑ ์
14) ประชาชนพึงพอใจในการจดักิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

     
 4.4 ตัวชี้วัด 

1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 
2) องค์การบรหิารสว่นตำบลกลาง จดัการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
3) ผู้เข้ารว่มโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน 
4) ประชาชนพึงพอใจในระบบคมนาคม 
5) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
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6) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนา และส่งเสริม  การกีฬาและนันทนาการ 
7) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินงานด้านพัฒนาการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 
8) ระดับความพึงพอใจของผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสาธารณภัย ที่ได้รับการสงเคราะห์ 
9) ผู้เข้าร่วมโครงการด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
10) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ       และสิ่งแวดล้อม 
11) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม       จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12) ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
13) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการจัดเก็บภาษี 
14) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการดำเนินงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์การ

บริหารส่วนตำบลกลาง 

 
4.5 ค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละ 82 (เพ่ิมขึ้นปีละ 2 %) 
2) ร้อยละ 60 (เพ่ิมขึ้นปีละ 5%) 
3) ร้อยละ 75 (เพ่ิมขึ้นปีละ 1%) 
4) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพ่ิมขึ้นปีละ 1%) 
5) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพ่ิมขึ้นปีละ 1%) 
6) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพ่ิมขึ้นปีละ 1%) 
7) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพ่ิมขึ้นปีละ 1%) 
8) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพ่ิมขึ้นปีละ 1%) 
9) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพ่ิมขึ้นปีละ 1%) 
10) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพ่ิมขึ้นปีละ 1%) 
11) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพ่ิมขึ้นปีละ 1%) 
12) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 86 (เพ่ิมขึ้นปีละ 1%) 
13) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 86 (เพ่ิมขึ้นปีละ 1%) 
14) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพ่ิมขึ้นปีละ 1%) 

 
     
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
- พัฒนาระบบการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน มี จำนวน โครงสร้ าง พ้ื นฐาน  ระบบสาธารณู ป โภค 
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- พัฒนาระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
- ขยายเขตการบริการไฟฟ้าและการบริการประปา 
- พัฒนา ปรบัปรุง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้ทันสมัย และปลอดภัย 

สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
-  ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตวเ์ศรษฐกิจ 
-  ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม 
- ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา สุขภาพประชาชน 
- ส่งเสริมสถาบันครอบครวัให้มคีวามเข้มแข็ง 
- ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  
- ส่งเสริมระบบการจดัการเรยีนการสอน  

- จำนวนประชาชนที่มีอาชีพ รายได้ เพิ่มขึ้น 
- จำนวนครัวเรือนทีม่ีอาชีพเสริมเพ่ิมข้ึน 
- จำนวนการรวมกลุ่มของประชาชน 
 
- จำนวนสถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง 
 
- ผลการประเมินผลการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
- บูรณาการการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของทุกภาคส่วน 
- เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่  และ
กฎหมาย แก่ประชาชน 
- ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการทำงานภาครัฐโดยประชาชน 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนให้เข้มแข็ง 
 

 
- จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบูรณาการการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
- จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลเพ่ิม
มากขึ้น 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
- ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนใหเ้กิดแหล่งท่องเที่ยวใหม ่
- พัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว 
- อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของสว่นรวม 

 
- จำนวนการลงทุนในแหล่งท่องเที่ยว โดยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน 
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- สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว 
- พัฒนาระบบบรหิารจดัการในแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
- ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 

 
 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
- บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้ำ โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
- พัฒนาระบบการกำจัดขยะและน้ำเสียให้ถูกสุขลักษณะ โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน 
- ส่งเสริมใหชุ้มชนปลอดมลภาวะ 
- จัดให้มรีะบบบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะแหล่งท่องเที่ยว
ให้มีคุณภาพ 
- ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 

 
- จำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมลดลง 
- จำนวนระบบการกำจัดขยะและน้ำเสียเพ่ิมขึ้น 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจดัการศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
- อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ ศิลปวฒันธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ และการอนุรักษ์ ด้านศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชน 
- ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดย
การมีส่วนรว่มของชุมชน 

 
- จำนวนผู้เข้ารว่มกิจกรรมอนรุักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และ
เผยแพร ่ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 
 
 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
- พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสว่นตำบล 
- พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- พัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักรกล และระบบอินเตอร์เน็ตให้

 
- บุคคลากรในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ไม่
น้อยกว่ากว่าระดับด ี
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ทันสมัย 
-พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 

 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 
 
          การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง จะให้ความสอดคล้องของประเด็น
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการ
เตรียมการพัฒนา เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้ อม
คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม และภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ โดยเฉพาะความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ และระดับโลกมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อท้องถิ่น ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการตำบล จึง
มุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่
มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบล เพ่ือสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาด้านการศึกษา เศรษฐกิจภายในตำบล เพ่ือเป็นฐานรากในการพัฒนา
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ภาคการเกษตร ขณะเดียวกันจำเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ
ในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบคมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิต การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตำบล 
        นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาการบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมทั้ง
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากร
อย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยยังคงยึด
หลักการตามวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางคือ “ตำบลพอเพียง เมืองต้นน้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย 
ปลายทางพัฒนาสู่อาเซียน” โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวและสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่
ยั่งยืนและสร้างความสุขให้คนตำบลกลางทุกภาคส่วนต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกตำบลอย่าง
รอบคอบ และวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาว กรอบแนวคิดการพัฒนาตำบลกลางจึ งเป็นการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุ
ภารกิจและวิสัยทัศน์ ของตำบลกลางโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานำทาง และคำนึงถึงบริบทการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาสและข้อจำกัดเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต ดังนี้        
 1.การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคม ประปา ไฟฟ้า และสาธารณูปการ
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร และผังเมือง เพ่ือการเตรียมความพร้อม ในการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง
สินค้าเกษตร และการท่องเที่ยงเชิงเกษตร เนื่องจากในพ้ืนที่มีสวนยางพารา สวนมะม่วงหิมพานต์ และนาข้าวที่มีศักยภาพ 
สิ่งแวดล้อมท่ีอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยป่าไม้ 
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       2.การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ ทั้งอาชีพหลัก โดยเฉพาะเกษตรกรสวนยางพารา และสวนเกษตรผสมผสาน 
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการทำการเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การทำเกษตรอย่าง
ยั่งยืน 
      3.การส่งเสริมการพัฒนาคน ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต ในทุกเพศทุกวัย การส่งเสริมการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพการ
และสุขภาพใจ และปัญญา ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการจากองค์การบริหารส่วนตำบลและภาครัฐ
อย่างทันท่วงทีและทั่วถึงเป็นธรรม ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของไทยและท้องถิ่นปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยให้กับคน
รุ่นใหม่ 
       5.ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและคมนาคม เพ่ือความสะดวกต่อการเดินทางและโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จำเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟ้า และประปา การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทบทวนบทบาทในการดูแล
และช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่ ยกระดับกระบวนการผลิต ให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมสากล  
 6.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน รวมทั้งต้องมีการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 7.การพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมรับมือผลกระทบจากปัญหาสังคมและปัญหาด้านสาธารณสุขที่อาจจะเกิดจาก
การเคลื่อนย้าย แรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแย้งทางสังคมและเชื้อชาติ การเฝ้าระวังปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนุษย์ จะต้องจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างมี
คุณภาพและท่ัวถึง  
 8.การจัดการด้านการศึกษา เน้นการพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษา
เพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนและนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 

การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
       ประเทศไทยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคีการพัฒนากระจายไปทุกภาคส่วน การใช้หลัก
ปรัชญานำทางในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารและกระแสการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการนำเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายของครัวเรือน ขณะที่ เน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน การพ่ึงตนเอง พัฒนานวัตกรรมและคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการจัดทำแผนชุมชน สร้างแผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างกระแสการประชาสัมพันธ์ในสื่อ
รูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจหลักความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน และเงื่อนไข มีความรู้ คู่คุณธรรม และความมี
เหตุผลในการดำเนินชีวิต 
     จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชน ส่วนราชการ/องค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ จึง
กำหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง คือ “ เป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่ส่งเสริม/
สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางการพัฒนาประเทศในระดับมหภาคอย่างยั่งยืน”  
 

 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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ประเดน็การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การส่งเสริมเกษตรอินทรยี์ การค้า 
การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 

2. การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ สร้าง
โอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 

3 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

4 การเสริมสรา้งความมัน่คง    

1. การพัฒนาเมอืงน่าอยู่
ทันสมัยให้เป็นเมอืง

อัจฉริยะ และเสริมสร้าง  
คุณภาพชีวติของประชาชน 

2. การส่งเสริมการค้า
และการลงทนุ 

3 การส่งเสริมและการ
พัฒนาการทอ่งเทีย่วเชิง

คุณภาพ 

4 การยกระดับการ
ผลิตและแปรรูป

สินค้าเกษตรสู่สากล 

5. การสร้างความมัน่คง
และความปลอดภัยของ

ประชาชน 

1.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

2. การส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

3 การจัดระเบยีบ
ชุมชน สังคม และ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

4 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

5. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

6. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

7. การบรหิาร
จัดการทรพัยากร 
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(3) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     (ใช้การวิ เคราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
 

ด้านสังคม 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
- บูรณาการการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ทุกภาคส่วน 
- เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย 
สิทธิ หน้าที่ และกฎหมาย แก่ประชาชน 
- ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการทำงาน
ภาครัฐโดยประชาชน 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนให้
เข้มแข็ง 
- พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
- พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- พัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักรกล และ
ระบบอินเตอร์เน็ตให้ทันสมัย 
-พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณา
การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

จุดแข็ง 
1.โครงสร้างที่กำหนดผู้บริหารท้องถิ่น
มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ทำให้การ 
ตัดสินใจของผู้บริหารสนองความ 
ต้ อ งก า ร ข อ งป ระ ช าช น ได้ ต ร ง
จุดประสงค์มากขึ้น 
2. หน่วยงานมีความเป็นอิสระในการ 
บริหารงาน ทำให้เกิดความคล่องตัวใน 
การบริหารจัดการ 
3. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
กำหนดไว้ชัดเจน 
4. ผู้นำในตำบลมีความเข้มแข็ง 
ประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันเป็น 
อย่างด ี
5. ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. มี 
ความใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนได้ 
อย่างเป็นกันเอง 
6. มีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 
 
โอกาส 
1. รัฐบาลมีนโยบายในการกระจาย 
อำนาจลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านบุคลากรงบประมาณ โครงการ/งาน 
ของส่วนราชการอ่ืนมาให้อบต.  
ดำเนินการแทน ตาม พ.ร.บ.กำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
พ.ศ. 2542 
2. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม 
สนับสนุน และแก้ไขปัญหา ตลอดจน 
พัฒนาในด้านต่าง ๆ 

จุดอ่อน 
1. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
การพัฒนาประเทศบ่ อย ส่ งผลให้
ท้องถิ่นต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ตามไปด้วย 
2. ปัญหาการเมืองระดับประเทศยังไม่ 
เสถียรภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลง 
ทำให้นโยบายการพัฒนาไม่ชัดเจน 
3. การเมืองเข้ามามีบทบาทแทรกแซง 
การบริหารภายใน 
4. ความสัมพันธ์ทางการเมืองในระบบ 
อุปถัมภ์ระหว่างเครือข่ายกับผู้บริหาร 
ท้องถิ่น 
 
อุปสรรค 
1. บุคลากรขาดการฝึกอบรมทักษะ 
เฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง 
2. การประสานงานและการบูรณาการ 
ระหว่างหน่วยงานภายในยังขาด 
ประสิทธิภาพ 
3. ความไม่พร้อม ไม่เข้าใจ ในการรับ 
การถ่ายโอนภารกิจ ซึ่งมีความสับสน 
ยุ่งยากพอสมควร 
4. ข้อจำกัดด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ต่าง ๆ 
5. งบประมาณมีจำนวนจำกัดในการเร่ง
การพัฒนา ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง
ช้า ๆ 
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ด้านสังคม (ต่อ) 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
 โอกาส 

3. แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยึด “คน 
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา” พร้อมทั้งเร่ง 
สร้างระบบภูมิคุ้มกันในประเทศให้ 
เข้มแข็ง 
4. นโยบายการปฏิรูปทางการเมืองของ 
รัฐบาล ทำให้การมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในกิจการของท้องถิ่นได้รับ 
การยอมรับมากขึ้น เกิดกระบวนการ 
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
5. การมีส่วนร่วมและความร่วมมือของ 
ผู้นำในตำบล รวมทั้งประชาชน ช่วยให้ 
การบริหารงานขององค์กรประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยให้ 
สังคมมีการพัฒนา ท าให้การบริหาร
และการบริการ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
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ด้านเศรษฐกิจ 

 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
- ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนใหเ้กิด
แหล่งท่องเที่ยวใหม ่
- พัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่
นักท่องเที่ยว 
- อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวของส่วนรวม 
- สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 
- พัฒนาระบบบรหิารจดัการในแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
- ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยก
รรม 
-  ส่ งเสริ มการผลิ ต พื ชและสั ตว์
เศรษฐกิจ 
-  ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม 
- ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
- ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความ
เข้มแข็ง 
 

จุดแข็ง 
1.เป็ นแหล่ งผลิตสิ นค้ าเกษตรที่ มี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยเฉพาะ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา 
ปาล์มน้ำมัน และมะม่วงหิมพานต์ 
2.ผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว มัน
สำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และ
มะม่วงหิมพานต์) มีศักยภาพต่อการ
แปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
3.เป็ นที่ ราบลุ่ ม มีแหล่ งน้ ำในด้าน
การเกษตรในบางพ้ืนที่  
4.มี องค์ ความรู้ ด้ านการเกษตรที่
หลากหลายทั้งศูนย์วิจัยด้านข้าว พืชไร่ 
ปศุสั ตว์  ประมง และศูนย์ปราชญ์
ชาวบ้าน 
5.มีทำเลที่ตั้งเหมาะสม สะดวกต่อการ
คมนาคมขนส่ ง สามารถเชื่ อมโยง
กระจายสินค้าหลายจังหวัด 
            
โอกาส 
1.รัฐบาลให้ความสำคัญ และช่วยเหลือ
ภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
2.นโยบายครัวโลกของรัฐบาล 
3.สามารถนำองค์ความรู้ทางการเกษตร
ที่มีอยู่ในพ้ืนที่มาจัดตั้งเป็นฐานความรู้ 
4.นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม
การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และลด
การใช้สารเคมี 
5.การพั ฒนาการท่ องเที่ ยวแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
เชิงเกษตร และโครงการพระราชดำริ 

จุดอ่อน 
1.เกษตรกรขาดองค์ความรู้ และการ
ฝึกอบรม การรวมกลุ่มของภาคเกษตรมี
น้อย 
2.มีการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร
มาก 
3.ขาดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 
4.ขาดองค์ความรู้ด้ านการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ท า ง เศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร เก ษ ต ร แ ล ะ
อุตสาหกรรมการเกษตร 
 
อุปสรรค 
1.การพ่ึ งพาระบบการซื้ อขายผ่ าน
นายทุนคนกลาง           
2.ความผันผวนทางด้านราคาสินค้า
เกษตร 
3.การจัดการน้ำต้นทุนในอนาคตมี
ผลกระทบให้ตำบลกลาง มีปัญหาเรื่อง
น้ำ ทั้งปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง และ
ภาวะโลกร้อน 
4.ความไม่ต่อเนื่องนโยบายการเมือง
ของรัฐบาล 
5.ความเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศและโลกตลอดเวลา 
6.ตลาดต่างประเทศได้ตั้ งมาตรฐาน
สินค้าเกษตรที่ สู งเป็นอุปสรรคการ
ส่งออก 
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ด้านการศึกษา 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
 
- ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  
- ส่งเสริมระบบการจัดการเรียนการ
สอน 

จุดแข็ง 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในระเบียบ
วินัยของราชการเป็นแบบอย่างที่ดี 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ความมุ่งมั่น มีความกระตือรือร้นในการ
พัฒนาตนเองส่ งผล ต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
3.การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นไปมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีขวัญ
กำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 
4.หน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการ
กระจายอำนาจด้านงบประมาณใน
ลักษณะจัดสรร       เป็นวงเงินรวมและ
เงินอุดหนุนรายหัวส่งผลให้ 
 
โอกาส 
1.หน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการ
กระจายอำนาจด้านงบประมาณใน
ลักษณะจัดสรร       เป็นวงเงินรวมและ
เงินอุดหนุนรายหัวส่งผลให้สามารถ
บริ ห ารจั ดการศึ กษ าได้ คล่ อ งตั ว           
ตรงตามความต้องการ 
2.ความสามารถในการระดมทรัพยากร
จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  และ
ผู้ปกครอง/ชุมชนส่งผลให้มีทรัพยากร
สำหรับจัดการศึกษา 
3.การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินที่
ทั น สมั ย โดยระบ บ  GFMIS ท ำให้
เบิกจ่ายงบประมาณ     ได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
4.การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 
 

จุดอ่อน 
1.ขาดแคลนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลัก  และวิชาชีพเฉพาะ   
2.บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ในสำนักงานและสถานศึกษาไม่เพียงพอ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานรวมทั้ง
ข าด แ ค ล น บุ ค ล าก รที่ มี ค ว าม รู้
ความสามารถเฉพาะด้าน 
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็น
อั ต ราจ้ า ง  ไม่ มี ค ว ามมั่ น ค งและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
4. ขาดการส่งเสริมความร่วมมือการ
แ ล ก เป ลี่ ย น บุ ค ล า ก ร จ า ก
สถาบั นการศึ กษ า/หน่ วยงาน ใน
ต่างประเทศ และบุคลากรเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษา 
 
อุปสรรค 
1.การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการจัด
การศึกษาของรัฐบ่อยครั้ง ส่งผลให้การ
ขับเคลื่อนการศึกษาเป็นไปอย่างล่าช้า 
เกิดความสับสนในทางปฏิบัติ 
2. นโยบายการกระจายอำนาจทาง
การศึกษามีข้อจำกัดในทางปฏิบัติ 
3.นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ยากจน 
มีสื่ อ วัสดุ  อุปกรณ์ ในการศึกษาไม่
เพียงพอ 
4.สภาพเศรษฐกิจของชุมชนส่วนใหญ่
เป็นภาคเกษตรมีรายได้ เฉลี่ ยต่อหัว
ประชากรต่ำส่งผลกระทบต่อการระดม
ทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
 
- บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดินและ
น้ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
- พัฒนาระบบการกำจัดขยะและน้ำเสีย
ให้ถูกสุขลักษณะ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
- ส่งเสริมใหชุ้มชนปลอดมลภาวะ 
- จัดให้มรีะบบบริหารจัดการพ้ืนที่
สาธารณะแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
- ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย 
กรรม 
 

จุดแข็ง 
1. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
กำหนดไว้ชัดเจน 
2. ผู้นำในตำบลมีความเข้มแข็ง 
ประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันเป็น 
อย่างด ี
3. ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. มี 
ความใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนได้ 
อย่างเป็นกันเอง 
 
โอกาส 
1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติฉบับที่  12 รวมทั้ งนโยบาย
รัฐบาลThailand 4.0 สนับสนุนการค้า
และบริการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน
แ ล ะ อุ ต ส าห ก รรม เป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
เกษตร Zoning และอาหารปลอดภัย 
ครัวไทยสู่ครัวโลก ฯลฯ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งแวดล้อม 
2.แนวโน้มผู้บริโภคนิยมอาหารสะอาด 
ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ต่อต้านการค้ามนุษย์ 
 

จุดอ่อน 
1 .ข าด ก ารบ ริ ห า ร จั ด ก ารด้ า น
สิ่ งแวดล้อม เช่น การใช้น้ ำ การใช้
สารเคมี ขยะมูลฝอย ฯลฯ  
2.มีการบุกรุกป่าชุมชน เพ่ือทำ 
การเกษตร 
 
อุปสรรค 
1.พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังขาดเอกสารสิทธิ์ 
นส.3 หรือโฉนด ทำให้ เกษตรกรไม่
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 
2.ประชาชนในพ้ืนที่ขาดความรู้ และไม่
ยอมรับการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 
3.ประชาชนและสถานประกอบการใน
พ้ืนที่ ขาดจิตสำนึ กในการอนุ รั กษ์
สิ่ งแวดล้ อม ตามหลั กปฏิ บั ติ และ
กฏหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 3  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   
  (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

1. การพัฒนาระบบการ
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
2. การขยายเขตการ
บริการไฟฟ้าและการ
บริการประปา 
3. การพัฒนา ปรบัปรุง 
ซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้
ทันสมัย และปลอดภยั 
4. การพัฒนาระบบ
ระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน
และทั่วถึง 
5. การบริหารจัดการ
ขยะ สิ่งปฏิกลู และน้ำ
เสีย 

1.อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
  - งานกอ่สรา้ง 

 
2.เคหะและชุมชน 
  1.1 งานไฟฟา้และประปา 
  1.2 งานสวนสาธารณะ 
  1.3 งานกำจัดขยะ และสิ่ง
ปฏิกูล 
  1.4 งานบำบัดน้ำเสีย 
 

 

 
กองช่าง 

 

 

กองช่าง 

 
 

 

 

งานสาธารณสุข 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

2 การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. การสง่เสริมการ
ป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
 
 
 
2. การสง่เสริมสถาบัน
ครอบครัวให้มีความ
เข้มแข็ง 
 
3. การสง่เสริมสนับสนุน
กิจกรรมของกลุ่มอาชีพ 
4. เพ่ิมศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ  
 
5. การสง่เสริมกิจกรรม
การกีฬาและนันทนาการ 
 
 
 

6.  การส่งเสริมการผลิต
พืชและสัตว์เศรษฐกิจ 
-  การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพเสริมด้าน
การเกษตร 
 
7. การสง่เสริมการ
จัดการเรียนการสอน  
8. การสง่เสริมระบบการ
จัดการเรียนการสอน 
9.การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน 

1.สาธารณสุข 
1.1 งานโรงพยาบาล 
1.2 งานบริการสาธารณสุข 
และงานสาธารณสุขอื่น 
2.3 งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

 
2.สังคมสงเคราะห์ 
- งานสวัสดิการ และ
สังคมสงเคราะห ์
 
3.สรา้งความเข้มแข็ง
ชุมชน 
- งานส่งเสริมและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชมุชน 
 

 
4.การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
 

5.การเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 

 
 
 

 
6.การศกึษา 
- งานระดบักอ่นวัยเรยีน และ
ประถมศึกษา 
- งานระดบัมัธยมศึกษา 
- งานศึกษาไมก่ำหนดระดบั 

งานสาธารณสุข 
 
 
 
 
 

งานพัฒนาชุมชน 
 
 
 

งานพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 

งานสันทนาการ 
 
 
 
 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

 
 
 
 

กองการศึกษา 

สำนักปลัด 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการ 
 
 
 

กองสวัสดิการ 
 
 
 
 

กองการศึกษาฯ 
 
 
 
 

สำนักปลัด 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

3 การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1. การบูรณาการการ
จัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ของ ทุกภาคส่วน 
2. การงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย 
3. เสริมสร้างองค์
ความรู้ประชาธิปไตย 
สิทธิ หน้าที่ และ
กฎหมาย แก่ประชาชน 
4. การส่งเสริมการ
รวมกลุ่มภาคประชาชน
ให้เข้มแข็ง 
5. ส่งเสริมระบบการ
ตรวจสอบการทำงาน
ภาครัฐโดยประชาชน 
6. การบริหารจัดการ
จราจร 

1.การรักษาความสงบ
ภายใน  
1.1 งานเทศกิจ 

1.2 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย 

1.3 งานจราจร 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย 

สำนักปลัด 

      
4 การวางแผนการ

ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

1. การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยว 
2. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการในแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
 
3. ส่งเสริมการลงทุน
และการพาณิชยกรรม 
 

1.การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

 
2.การพานิชย ์
2.1 งานกจิการประปา 
2.2 งานตลาดสด 
2.3 งานโรงฆ่าสัตว ์
2.4 งานกจิการสถานีขนส่ง/
กิจการท่าเรอื 
2.5 งานกจิการพานิชย์อื่น  ๆ

 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
งานจัดเก็บรายได้ 

 

 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

 
5 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ ดิน
และน้ำ โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
2. การพัฒนาระบบ
การกำจัดขยะและน้ำ
เสียให้ถูกสุขลักษณะ 
โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
3. การส่งเสริมให้
ชุมชนปลอดมลภาวะ 
4. การจัดการพ้ืนที่
สาธารณะ 

1.การเกษตร 
- งานสิ่งแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

สำนักปลัด 

      
6 การบริหารจัดการ

ศิลปะวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ส่งเสริม และเผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. การจัดให้มีศูนย์การ
เรียนรู้ และการอนุรักษ์ 
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ใน
ชุมชน 
3. การส่งเสริม
กิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ส่งเสริม และเผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  โดย
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

1.การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

 

กองการศึกษา สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

7 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. พัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 
2. พัฒนาระบบการ
บริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. พัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องจักรกล และ
ระบบอินเตอร์เน็ตให้
ทันสมัย 
4.พัฒนาระบบการ
บริหารงานเชิงบูรณา
การขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.ส่งเสริมการใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
6.การส่งเสริมการ
ป้องกันการทุจริตใน
องค์กร 

บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการสังคม 

 

      
  
 
                      
 
 
 
 
 
 


