
     ส่วนที่  2 
 
 
 
 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ
ในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขท่ีระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในอนาคตอันใกล้นี้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนท่ีสูงขึ้น มีอัตราก าลังมากขึ้น รวมท้ังมีภารกิจและ
หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึนตามกันไปด้วย 

จากผลการเปล่ียนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องมี
การเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตราก าลังจากหน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคตามท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนให้ชัดเจน 
มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  โดยมี
ความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามท่ีราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
จะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การก าหนด
ภารกิจ และแนวทางการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การก าหนด
แผนงาน/โครงการ มีทิศทางท่ีสอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหา/
ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว  ยังเป็นการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

หลักการส าคัญท่ีถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ การก าหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนา
และการก าหนดแนวทางการพัฒนาท่ีจะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้เพราะหากไม่มีจุดมุ่งหมาย
ในการพัฒนาท่ีชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ เมื่อมีปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและ
ไม่มีท่ีส้ินสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้ ดังนั้น การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีท่ีจะได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจาก
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 

 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  

วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง”  

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
1.1  ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 

  1.2  บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 1.3  กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ 
 พร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 1.  

1.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นท่ีช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม 
 ระหว่างประเทศ 
 1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ                     

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
           2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 
          2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น                                                     

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 3.1 คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

      3.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
      4.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ 
          4.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา 

  เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
      4.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัด       

  การตนเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       5.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้   

  อย่างยั่งยืน มีสมดุล  
     5.2 ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ 

  จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
5.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมดุล 

 ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
 5.4 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 

  และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 6.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง  

  ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 6.2 ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง  
 6.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 6.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561-2564) 

       1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  1.1 เพื่อปรับเปล่ียนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม  

1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษที่ 21 



1.3 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดช่วงชีวิต  
1.4 เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

       2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
2.1 เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุด  
2.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพได้อย่างท่ัวถึง   
2.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

      3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
3.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการเพิ่ม
รายได้ต่อหัว     
   3.1.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่  

                        3.1.2 เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน  
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
    3.1.3 เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน     

 การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินท่ีสนับสนุนการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ    
3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ

 แข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 
 

   3.2.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ของสินค้าและบริการ  
   3.2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคัญ พัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการความเส่ียงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงของสภาพ

 ภูมิอากาศเพื่อให้ฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง  
    3.2.3 เพื่อเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ 

 มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   
    3.2.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรม 
แห่งอนาคตท่ีใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่

 บนฐานของความเป็น มิตรต่อส่ิงแวดล้อม   
     3.2.5 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่ 

 เศรษฐกิจฐานบริการท่ีเข้มแข็งขึ้น รวมท้ังพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้เติบโตอย่างสมดุล
 และยั่งยืน    

    3.2.6 เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้ 
 สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมท้ังพัฒนาสังคม
 ผู้ประกอบการ   

    3.2.7 เพื่อพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน การ
 แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   

    3.2.8 เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้
 สนับสนุนบริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  

      4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 



  4.1 รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม   
     4.2 สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าท้ังระบบให้มี  
 ประสิทธิภาพ  
  4.3 บริหารจัดการส่ิงแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน  
  4.4 พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจาก  
 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
     5. ด้านความม่ันคง 
  5.1 เพื่อปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมท้ังปูองกัน 
 ปัญหา ภัยคุกคามท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
  5.2 เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร  
 จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ท่ีเกิดจากภัย คุกคามท้ังภัยทาง
 ทหารและภัยคุกคามอื่นๆ   
  5.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความ 

สงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ   
  5.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ  
 สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
    6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  6.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการท่ีดี และได้มาตรฐานสากล  
  6.2 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน 
 ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
  6.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
  6.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วย  
 ความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน  
   7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  7.1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้ารวมท้ังมีกลไก 
 ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถ    
                     สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ 
 ประชาชน   
  7.2 เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้  

พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
  7.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการ  ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลอย่างท่ัวถึง  
 ท้ังประเทศ ในราคาท่ีเหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิตอลใหม่ และนวัตกรรม รวมท้ังพัฒนา
 ระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ  
  7.4 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ าประปาท้ังในเชิง 
 ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปาและสร้างกลไกการ 

บริหาร จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  
  7.5 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดการ น าเข้า 
 จากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
 



    8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  8.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้น 
 ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย  
   8.2 เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน 
 และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
  8.3 เพื่อพัฒนานวัตกรรมท่ีมุ่งเน้นการลดความเหล่ือมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ  
 ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพส่ิงแวดล้อม   
  8.4 เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถ 
 ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
   9. การพัฒนาภาคเมืองและพืน้ที่เศรษฐกิจ 
  9.1 เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างท่ัวถึงมากขึ้น  
  9.2 เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
  9.3 เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
 และ เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
  9.4 เพื่อพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ  
 การพัฒนาในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน 
 10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบา้น และภูมิภาค 
  10.1 เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลท่ีต้ังของประเทศไทยท่ีเป็นจุดเช่ือมโยงส าคัญ ของแนว
 ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ  ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  
  10.2 เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ  และยกระดับให้ประเทศเป็นฐาน 
 การผลิตและการลงทุนท่ีมีศักยภาพและโดดเด่น   
  10.3 เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยใน ความ
 ร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs)   
 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 (1) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
1.วิสัยทัศน์  (vision) 
“เมืองศูนย์กลางการเกษตรและพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่เติบโตอย่างม่ันคง บนพื้นฐานของชมุชน

เข้มแข็ง และเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืน” 
 

2.พันธกิจ (Mission) 
 1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการเกษตร สัตว์น้ าและพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา/ปาล์มน้ ามัน) 

ของกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพแบบครบวงจร 
 2. พัฒนาระบบการท่องเท่ียวให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน โดยผสานความเช่ือมโยงกับกลุ่มอันดา

มันและเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นระดับโลก 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างกลุ่มจังหวัดสู่เมืองสีเขียวท่ีมีระบบ

ชุมชนเข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่งสินค้ารองรับการ

พัฒนาของกลุ่มจังหวัด 



3.เปูาประสงค์ (Objectives) 
 1. สร้างความมั่นคง มั่งค่ัง แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการและระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

ด้วยระบบการบริหารจัดการเกษตรและพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา/ปาล์มน้ ามัน) ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. ยกระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยให้เป็นแหล่งผลิต แหล่งการค้า แหล่งเรียนรู้ การพัฒนา

ยางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศ  
 3. พัฒนาการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเท่ียวนานาชาติท่ียั่งยืน 
 4. สร้างและพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ียั่งยืน (Green Area) 
 5. จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและสาธารณูปโภค ให้มีศักยภาพในการรองรับ

การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในทุกๆด้าน  
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตแปรรูปและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและ

ปาล์มน้ ามันท่ีมีคุณภาพแบบครบวงจร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การท่องเท่ียวนานาชาติท่ียั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นท่ีให้มีความเข้มแข็ง(ข้าว ,ผลไม้ , 

ปศุสัตว์,ประมง) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ังอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
 

 (2) แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร  
1.วิสัยทัศน์ 
“ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสอง

ฝั่งทะเล” 
 
 

2.พันธกิจ 
 1.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐาน

การผลิตเชิงคุณภาพและเกษตรปลอดภัย 
 2.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเท่ียว  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและโครงสร้างพื้นฐานท่ีมี

คุณภาพ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเท่ียว 
 3.เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 4.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสาธารณภัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 5.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน  
3. เปูาประสงค์รวม  
 1.สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานและขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น 
 2.การบริหารจัดการท่องเท่ียวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน  
 3.ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัวชุมชน สังคมมีความเข้มแข็งและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อมและสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีความพร้อม

และทันเหตุการณ์ 



 5.ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารราชการจังหวัด 
 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 1. การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเท่ียวและเช่ือมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค 
  1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร 
  1.2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
  1.3 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 
 2. การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
  2.3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม  

  3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน 
  3.1 พัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและสาธารณภัย 
  3.2 ปูองกัน สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล 
  3.3 พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  3.4 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและทางเลือก 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการ

พัฒนาแบบประชารัฐ 
  4.1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ  
  4.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเครือข่ายความร่วมมือแบบประชารัฐ 
  4.3 พัฒนาระบบการอ านวยความเป็นธรรมของจังหวัด 
  4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามข้ามชาติ 
  4.4 พัฒนาระบบควบคุมแรงงานต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ  

  

 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 

1.ยุทธศาสตร์ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางท่ี 1 แนวทางการคมนาคมและการขนส่ง ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ถนนท่ี อปท.ควร

ด าเนินการโดยระบุค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์เพื่อจะได้ทราบว่าถนนอยู่ท่ีใดมีสภาพอย่างไรและต้องปรับปรุงเมื่อใด 
แนวทางท่ี 2 แนวทางการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเพื่อ

แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ เพื่อวางแผนบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แหล่งน้ า
การเกษตร อีกท้ังปูองกันการด าเนินการในพื้นท่ีซ้ าซ้อน 

แนวทางท่ี 3 แนวทางการผังเมืองและการควบคุมอาคาร  
2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 แนวทางท่ี 1 แนวทางการส่งเสริมอาชีพ เน้นกลุ่มแรงงานนอกระบบ  
 แนวทางท่ี 2 แนวทางสวัสดิการสังคม  

- การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพ สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม  
- การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการ สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม 
- การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน อาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน 



- การส่งเสริมด้านท่ีพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีท่ีอยู่อาศัย  
- งานสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิ์ที่ประชาชนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน  

แนวทางท่ี 3 แนวทางการศึกษา ท้ังในระบบและนอกระบบโดยการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ ชุมชน
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

แนวทางท่ี 4 แนวทางการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แนวทางท่ี 1 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย พัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง จัดท าระบบ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ 

 

 แนวทางท่ี 2  แนวทางการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม ประนอมข้อพิพาทและ
ช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย  

 แนวทางท่ี 3  แนวทางการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อลดความสูญเสียจาก    สาธารณ
ภัยท่ีอาจเกิดขึ้น  

- ส่งเสริมความรู้ในการจัดการสาธารณภัย 
- ซักซ้อมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดหาสถานท่ี และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย 

แนวทางท่ี 4  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย  ส ารวจจุดท่ีเกิดเหตุร้าย   ภัยจากกลุ่ม
มิจฉาชีพและหามาตรการปูองกัน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
 แนวทางท่ี 1 แนวทางการส่งเสริมการลงทุน สร้างแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชนเพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ และพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวทางท่ี 2 แนวทางการส่งเสริมการเกษตร ให้ความรู้ทางวิชาการ จัดต้ังกลุ่มเกษตรกรจ าหน่าย

ผลผลิต หาพันธุ์พืช และการบ ารุงรักษาดิน 
 แนวทางท่ี 3 แนวทางการพาณิชยกรรมหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการค้าขายและมาตรการ

สร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย 
 แนวทางท่ี 4 แนวทางด้านการท่องเท่ียว ส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวท่ีไม่ก่อผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี 1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาปุาและน้ าแบบบูรณาการ 
6.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

แนวทางท่ี 1 แนวทางการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างองค์ความรู้ให้แก่คนในท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 2 แนวทางการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและรักษา อัตลักษณ์ของท้องถิ่น  
แนวทางท่ี 3 แนวทางการอนุรักษ์ ท านุบ ารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นท่ี 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
แนวทางท่ี 1 แนวทางการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 

- เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม 
- สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
- รวมพลังแผ่นดินปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

แนวทางท่ี 2 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 



  2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  2.1 วิสัยทัศน์ 

“ต าบลเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่  ประชาชนอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า ” 
 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทรง  ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้.- 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.  ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวและบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  วัฒนธรรม   ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

     

2.3  เป้าประสงค์ 
  1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ี ได้คุณภาพมาตรฐาน และครอบคลุมท้ังพื้นท่ี 

  2. ประชาชนได้อาชีพ ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ สร้างรายได้ 
  3. พัฒนา ฟื้นฟู อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างจริงจัง 
  4. ประชาชนได้รับการศึกษาถ้วนหน้าสังคมมีสุข ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ 
     สืบไป 
  5. บ้านเมืองสงบ สังคมอยู่ดีมีสุข คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
  6. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
  7. การปฏิบัติงานของ  อบต. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 

  8. สามารถเป็นศูนย์กลางด้านภาษา พัฒนาการท่องเท่ียว 
 
 
 

 

2.4  ตัวชี้วัด 
1. จ านวนโครงการท่ีได้รับการพัฒนา 
2. ร้อยละของประชาชนท่ีมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยความพอเพียง 
3. จ านวนโครงการเกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร  การจัดการทรัพยากร และอัตราการ  
    เพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียว 
4. จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง  ร้อยละของชุมชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 
สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. จ านวนของประชาชนและชุมชนท่ีให้ความร่วมมือในการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตประชาชน 
    ในท้องถิ่น  
6. จ านวนของประชาชนท่ีมีสุขภาพดีข้ึน  การเจ็บปุวยน้อยลง 
7. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจการบริหารจัดการขององค์กรเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน 
8. จ านวนโครงการท่ีเกี่ยวกับด้านการรองรับอาเซยีนและจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

2.5  ค่าเป้าหมาย 



  1. โครงสร้างพื้นฐานท่ี ได้คุณภาพมาตรฐาน และครอบคลุมท้ังพื้นท่ี 
  2. ประชาชนมีอาชีพ ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ มีรายได้และด ารงชีพอยู่ได้ด้วยความพอเพียง 
  3. ได้รับพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างเป็นรูปธรรม 
  4. เด็กได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง สืบสาน ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่ 
  5. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ 
  6. ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพดี 
  7. การปฏิบัติงานของ  อบต. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
  8.เป็นศูนย์กลางด้านภาษา พัฒนาการท่องเท่ียว 

 

2.6 กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้ได้ 
    มาตรฐานมีประสิทธิภาพท่ัวถึง 

  2. ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปสินค้าการเกษตร   
  3. ส่งเสริมการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  4. ส่งเสริมการศึกษา  สืบสาน ศาสนาวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5.ส่งเสริมความเป็นอยู่  อาชีพ การช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  
  6.ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคระบาด 
  7. ส่งเสริมการบริหารการจัดการองค์กร  การบริการประชาชน  การเมือง 
  8. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาด้านภาษา พัฒนาการท่องเท่ียว 

 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลปากทรง  ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นความต้องการของประชาชน 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการบริหารงานภายในองค์กรมีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัย  แต่ปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญท่ีสุด  คือ 
การก าหนดจุดยืนทางด้านยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic Position) คือการหาจุดแข็งขององค์กรที่จะสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินการ โดยใช้จุดแข็งนั้นเป็นตัวน าสู่ความส าเร็จ ซึ่งยิ่งองค์กรมีจุดยืนท่ีชัดเจนมากเท่าไร จะส่งผล
ให้บุคลากรขององค์กรสามารถเข้าใจตรงกันไม่มีความสับสน กลยุทธ์ต่างๆขององค์กร ก็จะต้องสอดคล้องกับจุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) องค์การบริหารส่วนต าบลปากทรง มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และบริหารทรัพยากรธรรมชาติ 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  วัฒนธรรม   ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  
 
 
 

 
 

 
 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลปากทรง พ.ศ. 2561-2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลปากทรง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
องค์การ

บริหารส่วน
ต้าบลปาก

ทรง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาระบบ

โครงสร้างพื้นฐานให้
ได้มาตรฐานและ

ท่ัวถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การท่องเท่ียวและ
บริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา  วัฒนธรรม   
ประเพณี  และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของ
ต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
ด้านการส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ด้านการจัด

ระเบียบชุมชน/
สังคม และรักษา

ความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
ด้านพัฒนาการวาง
แผนการส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเท่ียว 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
ด้านบริหาร

จัดการและการ
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร

ปกครองสว่น
ท้องถ่ินใน
เขตจังหวัด

ชุมพร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการ

เกษตรกรรม การ
ท่องเที่ยวและการ

เชื่อมโยงการ
พัฒนาในระดับ

ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา คน 

ครอบครัว ชุมชนและ
สังคมให้มีความมั่นคง

ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรม ชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี

ความสมดุลและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เพิ่มประสทิธิภาพ
ระบบการบริหาร

จัดการเชิงบูรณาการ
และการจัดการความ
มั่นคงเพื่อการพัฒนา

แบบประชารัฐ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด

ชุมพร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
ด้านการพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒ ธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่7 
ด้านการพัฒนา 

การบริหาร 
 



3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้าของยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  การวิเคราะห์กรอบการการจัดท ายุทธศาสตร์ ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand/ 
Global และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

   การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) การประเมินปัจจัยภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็น
จุดเด่นของทรัพยากรทางการบริหารการพัฒนา และสนับสนุนให้การด้าเนนิงานบรรลุผลส้าเร็จ 

1. มีสภาพพื้นท่ีท าการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้มีผลผลิตทางการเกษตรมีเป็นจ านวนมาก 
2. การมีสวนผลไม้ท่ีหลากหลาย  เป็นโอกาสในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นการเพิ่มช่องทางหา

รายได้แก่ประชาชนและกระจายผลผลิตทางการเกษตรอีกทางหนึ่ง 
3. มีผลผลิตทางการเกษตรที่มากและมีคุณภาพ  ได้แก่  มังคุด ทุเรียน  ลองกอง ปาล์มน้ ามัน  ยางพารา  

ท่ีสร้างรายได้แก่ประชาชนและมูลค่าแก่ต าบล 
4. มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ท่ีหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ าพะโต๊ะ  ท่ีจะเป็นโอกาสในด าเนินชีวิต

อย่างพอเพียงและพึง่ตนเองของประชาชน 
5. มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  การติดต่อประสานงาน หรือท างานผ่านระบบเป็นไปได้สะดวก 
6. หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ าพะโต๊ะ ได้น าเทคโนโลยีแผนท่ีดาวเทียมและระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ  

(GIS)  มาใช้ประโยชน์เพื่อตรวจสอบสภาพปุาไม้  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลปากทรงมีความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกันจึงได้ขอข้อมูลแผนท่ีดาวเทียมและระบบ GIS  มาใช้ประโยชน์ในงานของกองช่าง 

7. มีกลุ่มออมทรัพย์ในทุกหมู่บ้าน 
8. มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้านทุกหมู่ 
9. มีแหล่งน้ าและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเพียงพอและสามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
10. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีมาตรฐานความพร้อมในการดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
11. มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเท่ียว 
12. ผู้น าชุมชนมีความพร้อมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ดีส่งผลดีต่อการพัฒนาในอนาคต 

 

   การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) การประเมินปัจจัยภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
จุดด้อยของทรัพยากรทางการบริหารการพัฒนา และเป็นปัญหาอุปสรรคขัดขวางให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จ 

1.  การจัดสรรงบประมาณในการบ ารุงซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจ านวนจ ากัด 
2.  เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง  การสัญจรไปมาและส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วย

ความยากล าบากเนื่องจากมีเขตพื้นท่ีในการรับผิดชอบจ านวนมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนถนนช ารุด บ้านเรือน
เสียหายจากภัยธรรมชาติ ส้ินเปลืองงบประมาณในการบ ารุงรักษาซ่อมแซม 

3.  มีการก าหนดแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปีท่ีไม่สอดคล้องกับงบประมาณท่ีมี  ท าให้เป็น
ลักษณะ เป็นการสร้างความคาดหวังให้กับประชาชนไว้มาก  แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมด 

4. ในโครงสร้างท่ีมีส่วนราชการน้อยและไม่ซับซ้อน   เป็นจุดแข็งก็จริงแต่ในทางกลับกันก็เป็นจุดอ่อน   
เพราะไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบท่ีมีความช านาญโดยเฉพาะ และไม่ครอบคลุมภารกิจท่ีส าคัญ  เช่น ด้าน

สาธารณสุข  และด้านการศึกษา 



5. ด้วยวัยวุฒิของบุคลากรท่ีน้อย  และขาดประสบการณ์  ท าให้การท างานบางครั้งผิดพลาด 
 

   การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) การประเมินปัจจัยภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เป็นโอกาสหรือเงื่อนไขท่ีคาดว่าจะเอื้ออ านวยต่อการบริหารพัฒนาให้บรรลุผลส าเร็จ 

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้เกิดการคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
2. มีเขตพื้นท่ีกว้างมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ท้ังด้านแหล่งน้ า และมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ท่ี

หลากหลาย 
3. รัฐบาลมีการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. มีโรงเรียนในเขตพื้นท่ี และมีความพร้อมในด้านบุคลากรด้านการศึกษา 
5. มีผลผลิตทางการเกษตรที่มากและมีคุณภาพ  ได้แก่  มังคุด ทุเรียน  ลองกอง ปาล์มน้ ามัน  ยางพารา  

ท่ีสร้างรายได้แก่ประชาชนและมูลค่าแก่ต าบล 
6. การรักษาและเพิ่มรายได้  จัดฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้  สร้างหลักประกันรายได้แก่

ผู้สูงอายุ  ให้ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ  600 - 1,000  บาท  ตามช่วงอายุ 
 

  การวิเคราะห์อุปสรรค (Threat) การประเมินปัจจัยภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็น
อุปสรรคหรือข้อจ ากัดต่อการบริหารการพัฒนาให้ให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จ 

1. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถพัฒนาครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมี
จ านวนมากได้อย่างท่ัวถึง 

2. อ านาจหน้าท่ีตามแผนกระจายอ านาจฯ บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
3. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า โดยเฉพาะยางพารา  ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ไม่สามารถพยุงราคา

ซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรได้  ท าให้ประชาชนขาดทุน ต้องกู้หนี้ยืมสินมาเป็นทุนประกอบอาชีพ
ต่อไป ซึ่งจะสร้างปัญหาต่อการด ารงชีพในอนาคตหากราคาผลผลิตยังตกต่ าต่อไป 

4. ความสามารถด้านการบริหารจัดการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรยังไม่มีความพร้อมท้ังด้านบุคลากร
และด้านอุปกรณ์ 

5. ขาดการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง 
6. กลุ่มอาชีพในชุมชนยังขาดการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
     นอกจากการวิเคราะห์ SWOAT Analysis จากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากทรง     
ท่ีผ่านมาสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมภายในพื้นท่ีต าบลปากทรง  พบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนการคาดการณ์ผลท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 

ชื่อปัญหา 
ขอบข่ายและปริมาณของ

ปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ปัญหาการคมนาคม 

- การคมนาคมไม่สะดวก 
เน่ืองจากถนนในพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นหินกะสะ ช ารุด เป็น

- ถนนในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากทรง 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนลาดยางเพ่ิมข้ึน
และซ่อมแซมถนนเพ่ือให้การ



หลุม เป็นบ่อ  
 

 คมนาคมสะดวก 

2. ปัญหาการไฟฟูา - ประชาชนในหมู่บ้านบาง
ครัวเรือนไม่มีไฟฟูาใช้ 

หมู่ที่ 2 ,9 -ขยายเขตไฟฟูาให้ครบทุก
ครัวเรือน 
 

3. ปัญหาแหล่งน้ ากินน้ า
ใช้และน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

- ประชาชนขาดแคลนน้ าใช้และ
น้ าเพ่ือการเกษตรเฉพาะช่วงฤดู
แล้งเน่ืองจากฝายเก็บกักน้ า 
-เมื่อถึงฤดูน้ าหลากผลผลิตได้รับ
ความเสียหายจากน้ าท่วม 
 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบล
พะโต๊ะ ท้ัง 1,8  หมู่บ้าน 

-มีแหล่งกักเก็บน้ า ที่สามารถกัก
เก็บน้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี 
-จัดท าฝายชะลอน้ าเพ่ือปูองกันน้ า
หลาก หรือน้ าไหลอย่างรวดเร็ว 

ด้านเศรษฐกิจ 
4. ปัญหาเศรษฐกิจ 

พืชผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ าและ
ไม่มีตลาดรองรับ 
 

 
-การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนไม่เข้มแข็ง 

 
-ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบล
ปากทรง  ทั้ง 9  หมู่บ้าน 

 
- เกษตรกรรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ได้อย่างมั่นคงและรวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตร 

ด้านสังคม  
5. ปัญหาด้านสาธารสุข 

- ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลปูองกัน
รักษา สุขภาพ 

- สถานพยาบาลในพ้ืนที่มีเพียง 
1 แห่ง  ซึ่งเทียบกับพ้ืนที่กับ
จ านวนประชากรแล้วมี
จ านวนน้อย 
 

 
-ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบล
ปากทรง  ทั้ง 9  หมู่บ้าน 

 
-ประชาชนมีความรู้ในการปูองกัน

ควบคุมโรคติดต่อ 
- หน่วยบริการสามารถให้บริการ

แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

ชื่อปัญหา 
ขอบข่ายและปริมาณของ

ปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

6. ปัญหาการศึกษา - เด็กนักเรียนขาดแคลนวัสดุ
การศึกษาและเงินทุนในการ
การศึกษา 
-ขาดโอกาสทางการศึกษา 
-เด็กเยาวชนและประชาชนส่วน
ใหญ่ยังไม่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือนบ้านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เด็ก – เยาวชนในต าบลปาก
ทรง  ทั้ง 9  หมู่บ้าน 

-เด็กนักเรียนได้รับโอกาสทางการ
การศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึนและสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาประเทศเพ่ือนบ้านได้
อย่างเหมาะสม 

7. ปัญหาสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห ์

-ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวย 
เอดส์มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ยังชีพ 
และขาดการเอาใจใส่ดูแลจาก
บุคคลในคราอบครัว 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์
ในพ้ืนที่ต าบล  ทั้ง 9 
หมู่บ้าน 

-ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์
ได้รับการช่วยเหลือดูแล และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีรายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีพ 



 
8. ปัญหาประเพณี 

วัฒนธรรม และศาสนา 
-ขาดงบประมาณในการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมงาน
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 

ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลปาก
ทรง  ทั้ง 9  หมู่บ้าน 

-งานประเพณีวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่
ต่อไป 

ด้านสภาพแวดล้อม 
9.ปัญหาด้านการท่องเท่ียว 

 
-ขาดการประชาสัมพันธ์ 
-ไม่ได้รับการส่งเสริมการท่อง
เท่ียง   
-แหล่งท่องเท่ียวของปากทรงมี
ทุกหมู่  แต่ยังไม่ได้รับการ
ส่งเสริม  
 

 
-พ้ืนที่ของต าบลปากทรง ท้ัง 
9 หมู่ 

 
- ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและ
การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
  

10.ปัญหาด้านการเมืองการ
บริหาร 

-ประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการท างานของภาค
ราชการและขาดการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลพะ
โต๊ะ 

-การบริหารและการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนและสาสมา
รถแก้ปัญหาสนองความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เป็นการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงใน 

ระดับภูมิประเทศ ภูมิภาค และต่างประเทศในเรื่องท่ีส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล ปากทรง 
ประกอบด้วย 

3.2.1 การเปล่ียนแปลงในระดับประเทศ 
       จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศ 
ภูมภิาคและระดับจังหวัด ซึ่งได้ตระหนักถึงสถานการณ์และความเส่ียงซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงในระดับโลกและ 
ภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะ ผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและส่ง
ผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทย และการด าเนินงานเพื่อพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปากทรง ให้
เนินการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น เช่น  

- การส่งเสริม พัฒนาเศรษฐกิจภายในพื้นท่ี โดยเน้นการเสริมความเข้มแข็งของฐานการผลิต 
ภาคเกษตร และการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

- การปรับตัวในการเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซึ่งประเทศไทย มีพันธกรณี
ภายใต้กนอบความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อสามารถใช้โอกาสท่ีเกิดขึ้นและเพิ่มภูมิคุ้มกันของทุน    
ท่ีมีอยู่ในชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม  ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนา
เทคโนโลยี ส่งเสริมให้ประชาชนมีวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นพลังขับเคล่ือนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 

3.2.2 การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาค 



- จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยซึ่งได้ก าหนดแนวทางไว้ครอบคลุมในหลาย
มิติด้านความมั่นคง สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ โดยแนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลพะโต๊ะมีการ
ปรับเปล่ียนการบริหารงานโดยค านึงถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น 

- การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตของประชาชน ในการปูองกันภัยจาก
การการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย 

- การเสริมสร้างความร่วมมือท่ีดีภายในพื้นท่ีในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

- การสร้างองค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจในเขตพื้นท่ีผู้ท่ีได้รับผลกระทบท้ังเชิงบวกและลบเพื่อให้
สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี 
ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับการสนับสนุนเยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีท่ีไม่
สามารถปรับตัวได้ทันโดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น 

 

3.2.3 การเปล่ียนแปลงในต่างประเทศ                                        
         เนื่องจากปัจจุบันในต่างประเทศมรการเปล่ียนแปลงการแข่งขันระดับตลาดโลกท่ีได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยมีปัจจัยการเปล่ียนแปลงต่าง  ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปากทรง 

- ปัญหาราคาผลปาล์มไม่แน่นอน ซึ่งเป็นผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกท่ี
สืบเนื่องจากวิกฤตหนี้สาธารณะของประเทศในแถบสหภาพยุโรปและปัญหาเศรษฐกิจ
ถดถอยในสหรัฐอเมริกาท่ียืดเย้ือมากกว่า 2 ปี  ท่ียังไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จในการแก้ไขท า
ให้ลุกลามไปประเทศส่งผล กระทบท าให้ราคาผลปาล์มดิบของไทยรวมถึงประชาชนในเขต
พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปากทรง  อยู่ในภาวะราคาไม่แน่นอน 

- ปัจจัยจากกรณีท่ีมีการอนุมัติให้มีการน าเข้าน้ ามันปาล์มดิบจากเพื่อนบ้านเข้ามาผลิตน้ ามัน
ปาล์มขวดเพื่อบริโภคในประเทศ เพราะเกรงจะเกิดภาวะขาดแคลนเหมือนในช่วงปลายปี 
2553 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2554 ส่งผลกระทบท าให้ราคาน้ ามันปาล์มดิบของไทยรวมถึง
ประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปากทรง ได้รับผลกระทบจากภาวะราคา
ปาล์มดิบตกต่ า 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


