
ยุทธศาสตรขององคการบรหิารสวนตำบลเขาจาว 

๑. วิสัยทศัน 

“เปนแหลงผลติพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ พัฒนาการศึกษา ประชาชนอยูดีมีสุข”  

๒. ยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง  

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

๓. เปาประสงค 

1. เพ่ือใหระบบสาธารณูปโภคและสาธารณปูการไดมาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง  

๒. เพ่ือพัฒนา สงเสริมอาชีพเกษตรกรรมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม ดานการศึกษา สุขอนามัย ความเขมแข็ง ของ ชุมชน 

ตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น 

๔. เพ ื ่อสร างความเข าใจในการปกครองระบอบประชาธ ิปไตย พ ัฒนาความร ู ความสามารถ                   

ของบ ุ คลากร ในหน  วย งาน  และ เน  นการบร ิ ห ารจ ั ดการแบบบ ู รณาการ ในท ุ ก  ๆ  ด  าน 

๕. เพ่ือพัฒนา ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยู  

๔. ตัวชี้วัด 

๑. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล มากขึ้น 

๒. บุคลากรไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานมากขึ้น  

๓. สถานที ่เครื่องมือ เครื่องใชที่เพียงพอตอการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

๔. การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

๕. เสนทางคมนาคม แหลงน้ำ และสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานมากขึ้น  

6. การเช่ือมโยงทางการคา การลงทุนภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น  

๗. ประชาชนมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น 

8. มีการนำภูมปิญญาทองถิ่นและมาของผลติภัณฑมากขึ้น  

9. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น 

๑๐. การศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการเรียนรูตลอดชีวิตไดรับการพัฒนา มากขึ้น 

๑๑. สงเสรมิสวัสดิการสังคม แกเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ๔ หมูบาน 

 



๑๒. ประชาชนและทุกภาคมีจิตสำนึกในการรวมกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม

มากขึ้น 

๑๓. การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความเหมาะสมมากขึ้น 

๑๔. การจำกัด ขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียมปีระสิทธิภาพมากขึ้น  

๕. คาเปาหมาย 

๑. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

๒. บุคลากรไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ สมรรถนะในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  

๓. เครื่อง เครือ่งมีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

4. ประชาชนมีเสนทางคมนาคม แหลงน้ำและสาธารณูปโภคไดมาตรฐานและปลอดภัย  

5 การทองเที่ยวทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น  

6. ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการประกอบอาชีพที่ดีขึ้น  

7. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงทางสังคมที่ดีขึ้น  

8. การศึกษาทีม่ีคุณภาพและมีมาตรฐานและเกิดการเรียนรูตอเน่ือง  

9.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมไดรับการอนุรักษ ฟนฟู 

10. ขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียลดลง  

๖. กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมือง 

แนวทางที่ ๑ พัฒนาเสนทางคมนาคม แหลงน้ำและสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐานและ เพียงพอตอความ    

ตองการของประชาชน 

แนวทางที่ ๒ บริหารจัดการระบบน้ำประปาหมูบาน  

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  

แนวทางที่ ๑ สงเสริมอาชีพใหแกประชาชน  

แนวทางที่ ๒ สงเสริมสนับสนุนดานการเกษตรทั้งพืชและสัตว 

แนวทางที่ ๓ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาในการ ประกอบ

อาชีพที่มั่นคงและมีรายได 

แนวทางที่ ๔ สงเสริมและสนับสนุนการเช่ือมโยงการคา การลงทุน การบริการภาคการเกษตร และพัฒนา

แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 

 

 



ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานสังคม  

แนวทางที่ ๑ สงเสริมสงเสรมิสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานการศึกษา  

แนวทางที่ ๒ ดำเนินการแกไขปญหาดานสาธารณสุข  

แนวทางที่ ๓ สงเสริมกิจกรรมดานการกีฬา  

แนวทางที่ 4 สรางจิตสำนึก ใหมีอาสาสมคัรคอยดูแลรักษาความปลอดภัยในหมูบาน  

แนวทางที่ 5 สงเสริมการจัดกิจกรรมดานการศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร  

แนวทางที่ ๑ สงเสริมใหความรูในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

แนวทางที่ ๒ สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการรวมคิด รวมทำ แกไขปญหาใน ชุมชน 

แนวทางที่ ๓ พัฒนาความรู ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากรขององคกรใหได มาตรฐาน 

แนวทางที่ ๔ สงเสริมใหประชาชน มีสวนรวมในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางที่ ๕ การพัฒนาปรับปรุงสถานที่การปฏิบัติงาน และจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชในการ ปฏิบัติงาน

ใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพใหไดมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

แนวทางที่ ๑ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวนในการอนุรักษ ฟนฟู แหลงน้ำ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาการบริหารขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียอยางมีประสิทธิภาพ  

7. จุดยืนทางยุทธศาสตร 

องคการบริหารสวนตำบลเขาจาว มีจุดเดนคือเปนพ้ืนที่เทือกเขาสูงชันสลับซับซอน ในบริเวณ ทิศตะวันตก

และคอยๆลดต่ำลงจนเปนหุบเขาขนาดใหญ ในบริเวณกลางๆ เปนที่ราบลาดเชิงเขาจากทิศ ตะวันตกมาทางทิศ

ตะวันออก พ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนที่ทางการเกษตร ทั้งพืชไร พืชสวนมากมาย และภายใน พ้ืนที่ตำบลเขาจาวยังเปน

พื้นที่คาบเกี่ยวของอางเก็บน้ำเขื่อนปราณบุรี ทำใหแหลงน้ำมีความอุดมสมบูรณเอื้อ ประโยชนกับประชาชนเปน

อยางมากในการทำเกษตรกรรม ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ตำบลเขาจาวนิยม ปลูกสับปะรด ยางพาราปาลม

น้ำมัน ซึ่งอาจสงผลดีไปถึงชองทางการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนใน อนาคต ตำบลเขาจาวยังมีการปลูก

ทุเรียนที่ขึ้นช่ือ “ทุเรียนเขาจาว” ทุเรียนเขาจาวมีรสชาติที่เปนเอกลักษณ คือ หอม หวาน มัน ปลูกอยูในพ้ืนที่หมูที่ 

5 บานแพรกตะลุย นอกจากนี้ตำบลเขาจาวยังมีแหลงทองเที่ยวทาง ธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ ไดแก

น้ำตกแพรกตะคอ ถ้ำเขาจาว มีคางแวนที่สามารถพัฒนาเปนแหลง ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ เปดตลาดดานการ

ทองเที่ยวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดวยสภาพพ้ืนที่องคการ บริหารสวนตำบลเขาจาวที่ยังคงลักษณะความเปน

ธรรมชาติ ที่มีความอุดมสมบูรณ เหมาะแกการทำการเกษตร และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ จึงกำหนดจุดยืนทาง

ยุทธศาสตร (Positioning) ของตำบลเขาจาว คือ 



“พัฒนาคุณภาพสนิคาทางการเกษตร สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" 

8. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ขององคการบริหารสวนตำบล เขาจาวมีความ

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการ

พัฒนากลุ มจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ ที ่ ๑๒ และ

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 


