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บทที่ 1  
บทน า 

1. ภูมิหลัง 

 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติ เพ่ือก าหนดทิศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
สามปีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยค านึงถึงการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy) ยุทธศาสตร์
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแนวทางด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นท่ี ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ 
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และการปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่ง
นอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมีอ านาจหน้าที่ในการประสานการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะคสช.ก าหนดอีกด้วยเนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลังและการ
ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการด าเนินตามแผน ความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็นรัฐอิสระ แต่เป็นการ
มอบอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะบางส่วน และยังต้องอยู่ในการก ากับดูแลหรือตรวจสอบโดยรัฐบาล
และประชาคมอีกด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องตระหนักว่า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นแผน
ระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อ าเภอและแผนพัฒนาอ าเภอในระดับอ าเภอ ซึ่งในการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับจังหวัดและอ าเภอ
นั้น ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคมจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย 
  การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา 
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต  เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่ 
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เกิดข้ึน ดังนั้น การวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญา ที่พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการ
ตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเน อย่างใช้ดุลยพินิจ การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการ
คาดการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตและตัดสินเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนท า จึงกล่าวได้ว่า
การวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคตเพ่ือให้องค์กร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้
ให้นิยามของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน/หมู่บ้าน 

 

1.2วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1) เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง 
 2) เพื่อเป็นกรอบ แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 3) เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และสามารถใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 4) เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะเป็น
แนวทางพัฒนาที่พร้อมจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น สามารถน าไปปฏิบัติได้
ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 
 5) เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการด าเนินการและประโยชน์ของการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 6) เพื่อน ามาซึ่งการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 7) เพ่ือให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และเปูาหมาย ทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้มอ้นในอนาคต 
 8) เพื่อให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้าง เพ่ือน ามาจัดท าแนวทางการพัฒนาให้มี
ความเชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาชุมชน 
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 9) เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงต่อ ๆ ไปและเป็นการสร้างแนวทางการ
มีส่วนร่วมในท้องถิ่น 
ข้อจ ากัดในการวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 อย่างไรก็ตาม การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น บางครั้งอาจประสบความล้มเหลวก็ได้หรือ
อาจขาดประสิทธิภาพ ฉะนั้น เพื่อให้การวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประสบผลส าเร็จได้ มี
หลายประการ ดังนี้ 

1) ขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ ที่ 
ตรงกับสภาพความเป็นจริงเพ่ือน ามาพิจารณา ก าหนดวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย แนวทางการพัฒนา และ 
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะด าเนินงานแต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุ่มที่ท างานได้ข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้อาจจะ
ท าให้การวางแผนงานเกิดการผิดพลาด ดังนั้น ข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญและจ าเป็น นับว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญในการก าหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง 

2) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นกระบวนการมองไปข้างหน้า ถ้าผู้บริหารมี 
แนวโน้มที่จะท างานในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก จะไม่สามารถท าการวางแผนและจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ที่ดีได้ ผู้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต้องเป็นบุคคลที่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นคนที่มีความ
กระตือรือร้น สามารถมองหามาตรการ การติดตามและการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่าง
เหมาะสม เข้าใจ เข้าถึง การด าเนินการของแผนอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด 

3) การวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา 
และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย การวางแผนอาจจะท าให้การปฏิบัติการบางกรณีล่าช้าไปได้ แต่ก็เป็นความจริงว่าถ้าเราไม่
ใช้เวลาในการวางแผนอย่างพอเพียงแล้ว แผนที่ก าหนดขึ้นอาจจะเป็นแผนที่ใช้ไม่ได้ จึงกล่าวได้ว่าการวางแผน
เกี่ยวข้องกับการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการรวบรวมการวิเคราะห์ สารสนเทศและการประเมินทางเลือกต่าง ๆ  
ดังนั้น ถ้าการจัดการไม่จัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอ ในการวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่นก็ย่อมใช้เวลาให้พอเพียง อย่าคิดแต่เพียงว่าเสียเวลา สิ้นเปลืองงบประมาณ และผลของการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่จะดี และชัดเจนนั้นก็อาจเป็นไปไม่ได้ 

4) การด าเนินการภายในองค์กรที่เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่าง ๆ จะเป็นอุปสรรคในการน าความคิด 
ริเริ่มและแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาสู่องค์กร ฉะนั้นผู้วางแผนหรือผู้จัดท าแผนจ าเป็นต้องมีการยืดหยุ่นการ
ด าเนินการในบางเรื่อง ซึ่งจะน าผลดีมาสู่องค์กร 

5) การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นข้อจ ากัดในการวางแผน บางครั้ง 
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร เป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่อง มาจากความผันผวนทางงบประมาณ บุคลากร 
และการเมือง ฉะนั้น ผู้วางแผนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถรับรู้  
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ยอมรับเรื่องราวต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได ก็อาจจะน าไปสู่การต่อต้านจากลุ่ มคนและทัศนคติ เช่นนี้จะส่งผลต่อ
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกิดข้ึนขาดประสิทธิภาพ 

6) ประสิทธิภาพในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น อาจมีข้อจ ากัดมาจากปัจจัย 
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะปัจจัยภายนอกบางอย่างยากแก่การคาดการณ์ เช่นการเกิดภัยคุกคาม 
การเมือง การปกครอง หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ไม่สามารถ
ควบคุมได้ อาจท าให้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประสบปัญหายุ่งยาก 
หลักการพื้นฐานในการวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วยหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ 

1. การวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จะต้องสนับสนุนเปูาหมายและ 
วัตถุประสงค์ขององค์กร ในการวางแผนผู้วางแผนจะต้องตระหนักถึงความส าคัญว่าเปูาหมายของแผนทุกแผนที่
ก าหนดขึ้นนั้นจะต้องเกื้อหนุนและอ านวยความสะดวก ให้เปูาหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรให้สัมฤทธิผล 
หลักการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององค์กรต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้วัตถุประสงค์ของกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันในองค์กร
บรรลุตามเปูาหมายหรือประสบความส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของสมาชิกในองค์กร 

2. การวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นขั้นตอนแรกของ 
กระบวนการจัดการ (Primacy Planning) กระบวนการจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดการ 
(Organizing)  การบริหารงานบุคคล (Staffing)  การสั่งการ (Leading) และการควบคุม(Controlling) การ
วางแผนเป็นงานเริ่มต้นก่อนขั้นตอนอ่ืน ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเป็นตัวสนับสนุนให้งานด้านอ่ืนๆ ด าเนินไปด้วย
ความสอดคล้อง 

3. การวางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคน การวางแผนเป็นงานของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้อง 
ท าแล้วแต่ขอบเขตของอ านาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้การวางแผนจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งส าหรั บการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในทุกระดับ 

4. ประสิทธิภาพของแผนงาน ในการวางแผนนั้นผู้วางแผนจะต้องค านึงถึงประสิทธิภาพของการ 
วางแผนซึ่งสามารถพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการลงทุนอย่างประหยัดและคุ้มค่า เช่น เวลา เงิน 
เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารที่ดีสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกในองค์กร 
 หลักการพื้นฐาน 4 ประการนี้ นับว่ามีส่วนส าคัญในการปูพ้ืนฐานของความคิดในด้านการวางแผนและการ
จัดการท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประสบผลส าเร็จอย่างแท้จริง 
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1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  การเตรียมการจัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องพบผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์  ความส าคัญ  แนวทางและขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วจัดท าโครงการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอนุมัติ  ในโครงการดังกล่าว  แล้วแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบเพ่ือด าเนินการตามห้วงเวลาและขั้นตอนที่
ก าหนดต่อไป 

  การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 
  การจัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง มี
การรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน   ทันสมัย   ซึ่งได้แก่  ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมือง  การ
ปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม ฯลฯ   โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป  แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละ  และการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ตลอดจนการให้ความเห็น  ซึ่งข้อมูลที่ควรจัดท าได้แก  ข้อมูลประชากร  อาชีพและรายได้  
สุขภาพ  การศึกษา  ทรัพยากร  การคมนาคมขนส่ง  การพาณิชย์  การลงทุน  อุตสาหกรรม  และข้อมูล
งบประมาณ  เป็นต้น 

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
  เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์  จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น  อันเป็น
สภาวะแวดล้อมในท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดยก าหนดการ
ด าเนินงานในอนาคตต่อไป  ทั้งนี้  โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายนอก ได้แก่  จุด
แข็ง (Strength – S)    จุดอ่อน  (Weak – W)   และปัจจัยภายนอก  ได้แก่  โอกาส (Opportunity – O)  และ
อุปสรรค (Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

 

SWOT Analysis 
 

S W  
Strenght : จุดแข็ง Weak : จุดอ่อน ภายใน 

O T ภายนอก 
Opportunity : โอกาส Threat : อุปสรรค  
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การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
  วิสัยทัศน์ (Vision)  หมายถึง  ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมาย  ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  เพราะเราเชื่อว่า  หากสถานการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้นแล้วจะส่งผลให้เกิดคุณค่าหรือค่านิยมบางประการที่เรายึดถือ เช่น คุณภาพชีวิตของประชาชนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ  และการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกัน  เป็นต้น  วิสัยทัศน์เป็นผลรวมของการสรุปบทเรียนจากอดีต  
พิจารณาปัจจุบัน  และมุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้า  โดยที่การสรุปบทเรียนจากอดีตหมายถึงการพิจารณาว่าในอดีตที่
ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเรามีข้อเด่น ข้อด้อยอะไรบ้าง?โดยประเมินจากภาพรวมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ส่วนการพิจารณาปัจจุบันนั้น  คือ  การพิจารณาว่าในขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราเป็น
แบบใด?  ในที่นี้หมายถึง  บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อทั้งในระดับภูมิภาค  ระดับประเทศ  
ระดับทวีป และไปไกลถึงระดับโลกก็ได้  ขึ้นอยู่กับว่า  คณะจัดท าแผนตระหนักถึงความสัมพันธ์และความส าคัญ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนอย่างเชื่อมโยงกับเขตพ้ืนที่ใด  การก าหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นการตอบค าถามว่า 
ท้องถิ่นต้องการอะไรในอนาคต 
  ภารกิจหลัก (Mission)  หมายถึง ข้อความถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะ หรือขอบข่ายในการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหาร   และการจัดบริการสาธารณะ  รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรหรือภาพลักษณะที่
ต้องการน าเสนอ  และปณิธานหรือปรัชญาในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นขอบเขตของ
บทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่ต้องด าเนินการ  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  จุดมุ่งหมายเพ่ือการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน  หมายถึง  ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรค่า
แก่การด าเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 
  เป็นการก าหนดผลส าเร็จที่ต้องการ  โดยด าเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่ท้องถิ่นจะต้อง
ท าแล้ว  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทางโดยรวมของท้องถิ่นเพ่ือน าท้องถิ่นไป
ให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นในอนาคต 

 

  การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
  เมื่อได้ด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจหลัก  วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโดย
อาศัยพ้ืนฐานการวิเคราะห์ SWOT แล้ว    ขั้นตอนต่อไป คือการก าหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นซึ่ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคายอันบ่งบอกถึงลักษณะการ 
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เคลื่อนตัวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เปูาหมายที่ต้องการในอนาคตได้อย่างไร  อันเป็นการตอบค าถามว่า  ท้องถิ่นจะ
ไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้อย่างไร 

การก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
  เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนาภายในเวลา
ที่ก าหนด  จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดว่าจะได้รับในเชิงปริมาณตามช่วงเวลาต่าง ๆ ของกระบวนการ
ด าเนินงาน 

 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่
เกี่ยวข้อง  ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ 
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
  (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ  และประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
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ผังการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น      รับทราบปัญหา/ความต้องการ 
 
2.คณะกรรมการสนับสนุนแผนฯ  รวมรวบแนวทางและข้อมูล 

 
     เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
3.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
     เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
4.ผู้บริหารท้องถิ่น   เสนอร่างฯ ต่อสภาอบต.ให้ความเห็นชอบ 
 
         อนุมัติ/ประกาศใช้ 
 
1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 การวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

1) บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กากร 
พัฒนาท้องถิ่น ทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทาง เพ่ือให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนด เป็นงานขั้นแรกของการ
วางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่ก าหนดมีความชัดเจน จะท าให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมาย ทีก าหนด
ไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 

2) ประหยัด (Economical Operation) การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเป็นการใช้ 
สติปัญญาเพ่ือคิดวิธีการให้องค์กรสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่คาดการณ์ไว้ท าให้เกิดประสิทธิภาพ 

3) การประสานงานและร่วมกิจกรรม ที่ด าเนินการอยู่มีความต่อเนื่องก่อให้เกิดความเป็นระบบท า 
ให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความคุ้มค่า นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ
อย่างคุ้มค่า 

4) ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
ช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคต เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ล่วงหน้า
เหตุการณ์ในอนาคต การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ 
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พ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้น แล้วท าการคาดคะเน วิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตและหาแนวทางพิจารณา
ปูองกันเหตุการณ์ไม่แน่นอนที่จะเกิดข้ึนไว้แล้ว 

5) เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of control) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นช่วย 
ให้ผู้บริหารได้ก าหนดหน้าที่การควบคุมข้ึน ทั้งนี้การวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการควบคู่กัน อาศัยซึ่งกันและกัน คือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา สามารถก าหนดจุดมุ่งหมายและมาตรการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม 

6) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity) การ 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์กากรพัฒนาท้องถิ่น เป็นพ้ืนฐานในด้านการตัดสินใจและเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิด
ใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เนื่องจากขณะที่ฝุายบริหารจัดการมีการวางแผนกันเป็นการระดมความรู้ 
สติปัญญาของคณะผู้ท างานให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์น ามาใช้ประโยชน์และยัง เป็นการสร้าง
ทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน ในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น 

7) พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึง 
ความร่วมแรงร่วมใจในการท างานของคณะผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิ ดขึ้นการพัฒนาแรงจูงใจ
เป็นเครื่องมือที่ดีส าหรับผู้บริหารในอนาคต 

8) พัฒนาการแข่งขัน  (Improves Competitive Strength) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ท าให้องค์กรมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาด
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการท างาน เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน 
ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

9) ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ท้องถิ่นได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ท าให้โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัด
วางไว้ มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 

2.1.สภาพทั่วไป 
  1.1 ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น     ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอจอมบึง  ห่างจาก
อ าเภอจอมบึงประมาณ  29 กิโลเมตร 
  1.2 เนื้อท่ีประมาณ  129.505  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็น  80, 940 ไร่  25 ตารางวา 
  1.3 ภูมิประเทศ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอท่าม่วง และอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
  ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลด่านทับตะโก  และต าบลเบิกไพร 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลเบิกไพร  และอ าเภอโพธาราม  และอ าเภอท่าม่วง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอสวนผึ้ง  และอ าเภอด่านมะขามเตี้ย 
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับที่ราบและปุาเสื่อมโทรม  มีแม่น้ าล าภาชีไหลผ่านไม่มีแร่ธาตุที่
ส าคัญ  ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและหินอยู่ในเขตราชพัสดุ และเขต สปก. 
  เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น     มีพ้ืนที่เขตการปกครองจ านวน 15 
หมู่บ้าน    มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น   3,048  ครัวเรือน   มีประชากรทั้งสิ้น  9,594 คน แยกเป็นชาย 4,821 
คน หญิง 4,773 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  74   คน : ตารางกิโลเมตร  โดยมีประชากรในแต่ละหมู่บ้าน
สามารถแยกได้ดังนี ้

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม  2558 
หมู่ที ่ หมู่บ้าน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) รวมครัวเรือน หมายเหตุ 
1. บ้านทุ่งแฝก 275 243 518 176  
2. บ้านทุ่งแจง 472 464 936 253 
3. บ้านแก้มอ้น 761 759 1,520 539 
4. บ้านรางเฆ ่ 338 332 670 225 
5. บ้านวังปลา 354 361 715 229 
6. บ้านหนองปากชัฏ 251 242 493 141 
7. บ้านพุม่วง 420 449 869 256 
8. บ้านพุตะเคียน 241 221 462 202 
9. บ้านสันดอน 326 322 648 207 
10. บ้านทุ่งเคล็ด 227 223 450 122 
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หมู่ที ่ หมู่บ้าน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) รวมครัวเรือน หมายเหตุ 
11. บ้านโปุงกก 173 167 340 114  
12. บ้านเขาแดน 178 195 373 112 
13. บ้านท่าลาบ 178 189 367 105 
14. บ้านห้วยส าโรง 226 222 448 123 
15. บ้านห้วยตาม่วง 401 384 785 244 

รวม 4,821 4,773 9,594 3,048 

 
 สภาพทางเศรษฐกิจ 

 อาชีพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  ส่วนมากประกอบอาชีพทางด้านการ
เกษตรกรรมเป็นอันดับหนึ่ง  อาชีพรับจ้างเป็นอันดับสอง  และรองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย 
 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
  - ปั๊มน้ ามันและก๊าซ   5 แห่ง 
  - โรงส ี     4 แห่ง 
  - โรงมันและลานตากมันส าปะหลัง 3 แห่ง 

สภาพทางสังคม 
 การศึกษา  
 - โรงเรียนประถมศึกษา    จ านวน  9 แห่ง 
  1) โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 
  2) โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 
  3) โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 
  4) โรงเรียนบ้านวังปลา 
  5) โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ 
  6) โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฏรบ ารุง 
  7) โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 
  8) โรงเรียนบ้านสันดอน 
  9) โรงเรียนมหาราช 7 (ขยายโอกาสทางการศึกษา) 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น   จ านวน  1  แห่ง 
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 การสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตพ้ืนที่ต าบลแก้มอ้น จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 3 มีบุคลากร จ านวน 6 คน 
  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านรางเฆ่  หมู่ที่ 4  มีบุคลากร  จ านวน 3 คน 
  3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านทุ่งแฝก ม. 15 ม ีบุคลากร จ านวน 6 คน 
 - อัตราการใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  100 

  

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา  จ านวน  8  แห่ง ได้แก่ 

  1) วัดรางเฆ่   (มีโบสถ์) 
  2) วัดหนองปากชัฏ  (มีโบสถ์) 
  3) วัดแก้มอ้น   (มีโบสถ์) 
  4) วัดเขาแดน   (มีโบสถ์) 
  5) วัดโปุงกก 
  6) วัดทุ่งแฝก 
  7) วัดวังปลา  
  8) ส านักสงฆ์พุตะเคียน 

 

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  - ปูอมตู้ยามต ารวจ 1 แห่ง 

 

การบริการพื้นฐาน 
 การคมนาคม มีถนนทางหลวงแผ่นดิน  1 สาย  ถนนรพช. ถนนโยธาธิการ  ถนนองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ถนน สปก. ส่วนมากเป็นถนนลูกรังมีน้ าซับไหลผ่านท าให้ถนนเสียหายง่าย 
 การไฟฟ้า 
  - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  14   แห่ง 
  - จ านวนหมู่บ้านที่มีไฟฟูาใช้ 15 หมู่บ้าน 

 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  - ล าน้ า ล าห้วย   2 สาย 
  - บึง, หนองและอ่ืน ๆ   3 แห่ง 
 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  - ฝาย    18 แห่ง 
  - บ่อน้ าตื้น   147 แห่ง 
  - บ่อบาดาล   74 แห่ง 
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  - ประปาหมู่บ้าน  28 แห่ง 
  - สระน้ าสาธารณะ  153 แห่ง 
  - ถังเก็บน้ าฝน   34 แห่ง 
  - อ่างเก็บน้ า   8 แห่ง 
 
    ข้อมูลอ่ืน ๆ  
 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
  - ทรัพยากรปุาไม้ ส่วนมากเป็นปุาเสื่อมโทรม 
  - ทรัพยากรดิน  ส่วนมากเป็นดินปนหินและทราย 
  - ทรัพยากรน้ า  มีน้ า 1 สาย 
  - ล าห้วย  1 สาย 
 มวลชนจัดตั้ง 
 1. ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น       
 2. ต ารวจชุมชน 1 รุ่น       
 3. อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อป.พร.) 2 รุ่น    
 4. อาสาพัฒนาและปูองกันตนเอง(อพป.)  2 รุ่น    
 5. อาสาสมัครรักษาความสงบหมู่บ้าน (สรบ.) 1 รุ่น 

 

 การสื่อสาร 
 ระบบเสียงตามสายของ อบต.  มีการให้บริการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ทั้ง 15 หมู่บ้าน  
ให้บริการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
 1. การรวมกลุ่มของประชาชน 
  อ านวยกลุ่มทุกประเภท 3 กลุ่ม 
  แยกประเภทกลุ่ม 
  - กลุ่มอาชีพ  3 กลุ่ม 
  -กลุ่มออมทรัพย์  3 กลุ่ม 
  - กลุ่มอ่ืนๆ   15 กลุ่ม 
 2. จุดเด่นของพ้ืนที่ 
  สภาพพ้ืนทีส่่วนใหญ่เป็นภูเขา  และปุาเสื่อมโทรม  มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่และพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือสวนเกษตร และรีสอร์ท 
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2.2ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
โครงสร้างและอัตราก าลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

 คณะผู้บริหารท้องถิ่นต าบลแก้มอ้น  จ านวน  4  คน 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 คน 

  - รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 2 คน 
  - เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 30 คน 
  - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1  คน 
  - รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1  คน 
  - เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1  คน 
  - สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  27  คน 

 

 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง จ านวน  31 คน 

 

ส่วนราชการ ข้าราชการอบต. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

รวม 

ส านักปลดั 6 2 9 3 20 
กองคลัง 1 - 3 - 4 
ส่วนโยธา 1 - 4 2 7 
ส่วนการศึกษาฯ 4 - 2 - 6 

รวม 12 2 11 5 37 
 
 ระดับการศึกษาของบุคลากร 
  -ปริญญาโท   จ านวน 5 คน 
  -ปริญญาตรี   จ านวน 23 คน 
  -ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 9 คน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภา สมาชิก อบต.  เลขานุการ  

รองประธานสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 

 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 

 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 

ประธานสภา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 

 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 

ประธานสภา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 

 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 

ประธานสภา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 

 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 

ประธานสภา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 

 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14 

ประธานสภา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่15 
15 

รองนายก อบต. 

 
รองนายก อบต. 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

ส านักปลัด กองคลังอบต.
หมู่ 2 

 

กองช่าง 

 
ส่วนการศึกษาฯ

หมู่ 2 
 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลแกม้
อน้ 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
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ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ส านักปลัด 
     - งานบริหารทั่วไป 
     - งานบริหารบุคคล 
     - งานนโยบายและแผน 
     - งานกฎหมายและคดี 
     - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     - งานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
     - งานกิจการสภา 

กองคลัง 
     - งานการเงินและบัญชี 
    - งานพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ 
    - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

ส่วนโยธา 
     - งานก่อสร้าง  
    - งานออกแบบควบคุมอาคาร 
     - งานส ารวจ 
     - งานผังเมือง 

ส่วนการศึกษาฯ 
   - งานบริหารการศึกษา 
     - งานกิจการโรงเรียน 
     - งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

    นักบริหารงานอบต.(รองปลัด) 
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การคลังท้องถิ่น     
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2557  เป็นเงิน  35,869,43.99 บาท แยกเป็น 
 รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง จ านวน 640,753.13 บาท 
 รายรับจากภาษีจัดสรร    จ านวน 19,235,503.21บาท 
 ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต  จ านวน 131,850.55 บาท 
 รายไดจ้ากทรัพย์สิน    จ านวน 282,962.10  บาท 
 รายได้จากสาธารณูปโภค   จ านวน 248,388.00 บาท 
 รายไดเ้บ็ดเตล็ด     จ านวน 230,496.00 บาท 
 รายได้จากทุน     จ านวน   - บาท 
 รายได้จากเงินอุดหนุน    จ านวน 15,099,485.00 บาท 
 
2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
ก าหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท. 0810.2/ว5830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสารแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้มีการก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง เน้นการพัฒนาการ
ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมด้วยระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
แผนยุทธศาสตร ์

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ความเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   
         +นโยบายผู้บริหาร 

 
 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคม
แห่งชาติ
 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

 

1.กรอบการพัฒนา
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

นโยบายของคณะ
รมต./แผนการ
บริหารราชการ
แผ่นดิน 

นโยบายเร่งด่วน 

4.แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 5.แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี

ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(1)โครงการของจังหวัด 

(2)โครงการของกระทรวง กรม 

(3)โครงการของอปท. 
(4)โครงการความร่วมมือจาก
ภาคเอกชน 

ครม.ให้ความ
เห็นชอบ(ถือเป็นค า
ของบประมาณ) 

3.แผนยุทธศาสตร์
อ าเภอ 

 

อบจ. 

6.โครงการ
ความร่วมมือ 

เทศบาล อบต. 

2.แผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน 

7.แผน
ยุทธศาสตร์อปท. 

8.แผนพัฒนา
สามป ี

9.
งบประมาณ 

10.แผนด าเนินงาน 
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๔.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนา 

 

นโยบายรัฐบาล 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม 
ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันไว้ด้วยความจงรักภักดี
และปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และ
มาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ตลอดคนเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงาน
ทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการ
พัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงว่างรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิด
ประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
๒.๑ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและ 

ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความม่ันคงทางทะเล การแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียนโดยเน้นความร่วมมือเพ่ือปูองกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ  
       ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี 
       ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้ทันสมัย มีความ
พร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ 
                 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ๓. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  ๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เขาสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย  
  ๓.๒ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองการทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฏหมาย
ข้อบังคับที่จ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 
  ๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการ 
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สงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 
  ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต 
  ๓.๕ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แร่งงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน
อาเซียน 
  ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๑ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว 
  ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตปุาสงวนโดยการกระจายสิทธิการ
ถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่
เกษตรกร 
 ๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ  
  ๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา 
  ๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
  ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่
มี่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต 
  ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน 
  ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน 
  ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
  ๔.๘ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทย 
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  ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
  ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 ๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
  ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ
ไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมารักษา สร้าง
กลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากร
และทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 
  ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝูาระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝูาระวัง การแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที 
  ๕.๔ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต  
  ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ าใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี  
  ๕.๖ ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดย
จัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นท่ีเป็นปัญหาใหม่ของสังคม 
  ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดให้มี
บุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงาน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในการปูองกันและรักษาโรคที่มีความส าคัญ 
 ๖.การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  ๖.๑ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนด
ภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว้ โดย
ติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัว ตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่
สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 
  ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว้ 
โดยน าหลักส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ให้ความส าคัญในการบูรณา
การงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด 
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 ไม่ซ้ าซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกิน
ความจ าเป็น 
  ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขอ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่ผลตอบแทน
ดี 
  ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการลดต้นทุนการผลิต การ
ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง 
  ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว  เช่นปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น 
  ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใช้กฏอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกและสร้างสิ่งจูงใจและสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมี
ลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ 
  ๖.๗ ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือที่จะสนับสนุนการ
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 
  ๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่และปัญหาขาด
แคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล รัฐบาลจะเร่งด าเนินการจัดสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่ว
พันที่เพาะปลูกให้มากท่ีสุด ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ ๑ ปี 
  ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภทเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและให้
ผู้บริโภคระมัดระวังไม่ใช้อย่างฟุุมเฟือย พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 
  ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คง
อัตราภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบันทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลแต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้า
และขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สิน โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้มาก
ที่สุด 
  ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งมีจ านวนสูงและเป็นภาระอัน
จะท าให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง  หาแหล่งเงินระยะยาวาสะสางหนี้ทั้งหมด และ
ยืดหยุ่นเวลาช าระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
  ๖.๑๒ ในระยะยาวพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคมด้านคมนาคมทางบกโดย
เริ่มโครงการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนในกรุเทพมหานครและรถไฟฟูาเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพ่ิมเติม
เพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน 
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  ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแลและหน่วยงานปฏิบัติที่ชัดเจนเพ่ือท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการ
ให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การบ ารุงรักษา และการบริหาร
จัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ 
  ๖.๑๔  พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ โดยจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนพร้อมทั้งก าหนดเปูาหมายและมาตรการที่จะ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและ
พัฒนากลไกการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็งเพ่ือให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม 
  ๖.๑๕ ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ คือการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ และสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้า
เกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้ 
  ๖.๑๖ ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ 
  ๖.๑๗ เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง 
 ๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงใน
การเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการการลงทุน แรงงานฝีมือและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่เปิดเสรีมากข้ึน 
  ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะและแรงงานไม่มีทักษะ โดยเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติโดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน ๘ กลุ่มที่มีข้อตกลง
การเปิดเสรีในอาเซียน 
  ๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง ๖ ประเทศ  
  ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน 
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  ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้าม
แดน 
 ๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม 
  ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพ่ือมุ่งไปสู่เปูาหมายให้ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๑ ของรายได้ เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืน
ที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน 
  ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน 
  ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฏหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน างานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ 
  ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จาก
ผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 
  ๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการวิจัย
และการพัฒนา 
 ๙.การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  ๙.๑ ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกปูองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาโดยให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
  ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน  
  ๙.๓ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนว
พระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับปุาได้ 
  ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน 
 ๑๐.การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติชอบในภาครัฐ 
  ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค 
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว 
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  ๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรืองราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
  ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางามาตรการปูองกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคลของ
เจ้าหน้าที่ฝุายต่าง ๆ  
  ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  
  ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และมีการผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเป็นเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วน
แห่งชาติ 
  ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดคล้อง
เผ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๑๑. การปรับปรุงกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม 
  ๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืนๆ 
ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
  ๑๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฏหมายและจัดท ากฏหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามลหักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้าง
ขึ้น 
  ๑๑.๓ ในระยะต่อไปจะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
  ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัดการด าเนินคดีทุก
ขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและน าไปใช้ใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 
  ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและ
ผู้ด้อยโอกาส 
  ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปูองกันการฟอกเงินมาใช้ในการปูองกันและ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกระท าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด 
 
 



26 

 

ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด ๙ ด้าน ดังนี้ 
 ๑.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 ๓.ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
 ๔.ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 ๕.ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ๖.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๗.ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
 ๘.ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน
อนาคตให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
 ๙.ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
ค่านิยมหลักของคนไทยขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนี้ 
 ๑.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
 ๒.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 ๓.กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 ๔.ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
 ๕.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 ๖.มีศิลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 ๗.เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
 ๘.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 ๙.มีสติ รู้ตัว รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ๑๐.รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความ
พร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
 ๑๑.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลส หรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 
 ๑๒.ค านึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 
(ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) 
  “เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน การค้าผ่านแดน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” 
พันธกิจ 
 1.ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อน าไปใช้พัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และการท่องเที่ยว 
 2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการผลิต การแปรรูป และการท่องเที่ยว 
 3.จัดหาและพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการผลิตแปรรูปและการท่องเที่ยว 
 4.ผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายใน
และต่างประเทศ 
 5.แสวงหาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายที่สามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมความปลอดภัยและคุณภาพในการผลิต และส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตร
อุตสาหกรรมที่ไม่มาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการค้าผ่านแดนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ทิศทางการพัฒนาที่ส าคัญรายจังหวัด (จังหวัดราชบุรี) 
 -ฐานผลิตสินค้าเกษตรและแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
 -พัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สินค้าหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
 -คลัสเตอร์อุตสาหกรรมต่อตัวถังรถยนต์ 
 -ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี “ผู้น าเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และใช้ทุนทาง
ปัญญาสร้างรายได้” 

 

พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพ   และมาตรฐานสินค้าและบริการให้เป็นสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย และเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 
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  2. พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างวินัยทางสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อเพ่ิมมูลค่าการผลิต 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิง

สร้างสรรค์ 
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่ 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 
  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี “เมืองน่าอยู่ เกษตรสู่สากล ชุมชนเข้มแข็ง 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว” 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์    
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  -พัฒนาระบบคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟูาสาธารณะ 
  -พัฒนาแหล่งน้ าการอุปโภค บริโภคและเกษตร ตลอดจนการปูองกันน้ าท่วม 
  -พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
  -ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
  -ส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา 
  -ส่งเสริมการสาธารณสุขและการด าเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  -ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 
3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  -สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  -ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  -การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  -การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  -ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน 
  -พัฒนาศักยภาพการผลิต การขนส่ง การแข่งขัน และการเตรียมความ พร้อมเพ่ือรองรับเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
  -ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการพาณิชย์ 
  -สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร 
  -การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -พัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสีย  
  -การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  -การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  -ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  

  วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอจอมบึง “ เป็นเมืองน่าอยู่ การเกษตรปลอดภัย มีวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

 

การใช้ประโยชน์จากผังเมืองรวมราชบุรี 
วตัถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท

ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและ
สภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตตามแนวเขตท่ีให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดราชบุรี ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 นโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้
มีประสิทธิภาพสามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 
มีดังนี้ 
 1.ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่ปลอดภัย
จากสารพิษ 
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 2.ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์
ที่ดิน การขยายตัวของชุมชน และระบบเศรษฐกิจของภาคตะวันตก 
 3.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและการคมนาคมขนส่ง 
 4.ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้
มาตรฐาน 
 5.ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวิถีชุมชน 
 6.ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน และสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี 
 7.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท ดังต่อไปนี้ 
 1.ที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.1 ถึงหมายเลข 1.25 ที่ก าหนดไว้เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน
 2.ที่ดินในบริเวณหมายเลข 2 ที่ก าหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
 3.ที่ดินในบริเวณหมายเลข 3.1 ถึงหมายเลข 3.36 ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม 
 4.ทีดินในบริเวณหมายเลข 4.1 ถึงหมายเลข 4.26 ที่ก าหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ให้
เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
 5.ที่ดินในบริเวณหมายเลข 5.1 ถึงหมายเลข 5.11 ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาลให้
เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 6.ที่ดินในบริเวณหมายเลข 6.1 ถึงหมายเลข 6.5 ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง
เพ่ือการนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 7.ที่ดินในบริเวณหมายเลข 7.1 ถึงหมายเลข 7.12 ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็น
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ปุาไม้ 
 8.ที่ดินในบริเวณหมายเลข 8.1 ถึงหมายเลข 8.6 ที่ก าหนดไว้เป็นสีฟูา ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

นโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล โดยมีแนวทางดังนี้ 
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   1.1 สร้างและบ ารุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี  เช่นด าเนินการ
ปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็นเครือข่าย
หลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรังบดอัดแน่น หรือ
ปรับเกรดให้มีสภาพที่ดีข้ึน สามารถอ านวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการ
พาณิชให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น เพ่ือเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกที่  
   1.2 สร้างและปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งต าบล เช่นการขยายเขต
ระบบประปา ก่อสร้างและปรับปรุงประปาหมู่บ้าน สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมบริหารระบบประปา
หมู่บ้าน 
   1.3 สร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า และระชลประทาน โดยเพ่ิมหรือพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
ใช้ในการอุปโภค บริโภค หรือเพ่ือใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 
   1.4 ขยายเขตระบบไฟฟูา ตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมทั่วถึง    
   1.5 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนน ในเขตพ้ืนที่ต าบลแก้มอ้นให้ครอบคลุมและทั่วถึง
  
 

  2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้
ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนใน
ระดับฐานรากของต าบล โดยมีแนวทางดังนี้ 

  2.1 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียง
และชุมชนแบบพ่ึงพาตนเอง 

  2.2 ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้แก่ราษฏรในท้องถิ่น 

  2.4 จัดฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานของเยาวชน สตรี และประชาชนทั่วไป 
  2.5 ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตเพ่ือพัฒนาสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพที่ดี

ขึ้น 
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 3. นโยบายด้านสังคม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ต าบลแก้มอ้นเป็นชุมชนที่ปลอดภัย 

น่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเยาวชนในต าบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุก
คนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

  3.1 ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของ
ชุมชน 

  3.2 ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคม
มีส่วนร่วมในกิจกรรที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว 

  3.3 สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
ต าบล 

  3.4 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเด็ก
นักเรียนที่ขาดแคลน 

  3.5 สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการปูองกันออกปราบปรามและบ าบัดยาเสพติด 
  3.6 สนับสนุนการท างานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในต าบลแก้มอ้น   

กลุ่มอสม. กลุ่มแม่บ้าน อปพร. ตชต. และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในต าบลอย่างทั่วถึง 

 

 4.นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 

และมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในต าบลให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกาย
และจิตใจ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

  4.1 ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง 
  4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในต าบลแก้มอ้น มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ

ต่าง ๆ พร้อมทั้งปูองกันโรคระบาด และโรคติดต่อ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
  4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลแก้มอ้น มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการเล่น

กีฬาและนันทนาการการออกก าลังกาย 
  4.4 สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวต าบลแก้มอ้น ตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 
  4.5 ส่ ง เสริมและปรับปรุ งระบบสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนการบ าบัด และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ 
  4.6 ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
  4.7 การพัฒนาจัดสร้างที่ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในต าบล 
  4.8 รณรงค์สร้างจิตส านึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด 
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5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในต าบล การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทาง
ดังนี้ 

  5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง 
  5.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และมีประสิทธิภาพ 
  5.3 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ 
  5.4 ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง 
  5.5 ส่งเสริจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของต าบลแก้มอ้น เช่น 

งานประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 
  5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ ขนบธรรมเนียม

ประเพณี  
  5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาและเรียนรู้ศาสนา และวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
  5.8 สนับสนุนให้มีสนามกีฬา และมีการจัดแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้าน และต าบล

เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 

 

6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใด 

และการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข โดยมุ่งเนน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนประชาคม องค์กรประชาชน โดยการ     
“ร่วมคิด ร่วมท า  ร่วมปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของประชาชนชาวต าบลแก้มอ้น” 

  6.2 ให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืน ๆ ทุกแห่งในกรณี
เหตุจ าเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฏรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

  6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ 
  6.4 ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการท างาน โดยน าหลักการบริหารงานแนวใหม่มา

ใช้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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  6.5 สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานโดย
ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

  6.6 เน้นการบริหาราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารท้องถิ่นมากขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  6.7 สร้างแรงจูงใจและเพ่ิมขวัญ และก าลังใจข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับ  

6.8 มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลแก้มอ้น ได้เพ่ิมพูนความรู้ทักษะ และมีประสบการณ์ในการท างานมากยิ่งขึ้น 
   

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการพัฒนา 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาม 
ประเด็นการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถวิเคราะห์ปัญหา  และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
ดังนี้ 
 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสาธารณูปโภค  และด้านแหล่งน้ า 
 1.ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
  1.1 ปัญหาเส้นทางคมนาคม   เนื่องจากถนนภายในเขตต าบลยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ได้ 

มาตรฐาน เกิดน้ ากัดเซาะเป็นหลุมเป็นบ่อในฤดูฝน  ช ารุดเสียหายเป็นจ านวนมาก 
  1.2 ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร  เลี้ยงสัตว์  เนื่องจาก  

อบต. เป็นพื้นที่สูงไม่มีแหล่งเก็บกักน้ าตามธรรมชาติ และแหล่งน้ ามีการตื้นเขินไม่สามารถเก็บน้ าได้ 
  1.3 ปัญหาน้ าดื่มสะอาดไม่เพียงพอ   เนื่องจากขาดแหล่งน้ าผิวดินส าหรับการจัดท าระบบ 

ประปาหมู่บ้าน 
1.4 ปัญหากระแสไฟฟูาตก เนื่องจากจ านวนครัวเรือนประชากรเพ่ิมข้ึน 

 2. พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
  2.1 ถนนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ถนนสาธารณะ ถนนที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่น เช่น แขวงการทาง กรมทาง
หลวงชนบท 

  2.2 แหล่งน้ าสาธารณะ 
  2.3 ระบบประปาหมู่บ้าน 
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 3. แนวโน้มของปัญหา  
  องค์การบริหารส่วนต าบล  จะต้องด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็น
ประจ าทุกปี แต่ยังมีพ้ืนที่และเส้นทางคมนาคม และแหล่งน้ าที่ต้องพัฒนาอีกมาก 

 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 1. ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
  1.1 ปัญหาต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรสูง เนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีจ านวนมาก 
  1.2 ปัญหาหนี้สินนอกระบบ เนื่องจากเกษตรกรมีความยากจนท าให้ต้องกู้เงินนอกระบบ 
  1.3 ปัญหาการรวมกลุ่มผู้ผลิตเพ่ือต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง เนื่องจากลักษณะนิสัยคนไทยไม่
ชอบรวมกลุ่ม 
  1.4 ปัญหาปุ๋ยราคาแพง เนื่องจากเกษตรไม่นิยมท าเกษตรธรรมชาติ 
 2. พื้นที่เปา้หมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มอาชีพ /กลุ่มเกษตรกร /ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ต าบลแก้มอ้น 
 3. แนวโน้มของปัญหา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและส่งเสริมให้ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ การรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยทางชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร   

 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 1. ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
  1.1 ปัญหาด้านสุขภาพและอนามัย เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล การให้บริการจากรัฐไม่เพียงพอ
และอุปกรณ์ไม่ทันสมัย 
  1.2 ปัญหาสุขลักษณะภายในบ้านเนื่องจากการรักษาความสะอาดและสุขาภิบาลยังไม่ดีพอ 
  1.3 ปัญหาเรื่องโรคระบาด  เช่น ไข้เลือดออก  เนื่องจากประชาชนยังให้ความสนใจในการ 
ดูแลรักษาสุขภาพน้อย 
 2. พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่เขตต าบลแก้มอ้น 
 3. แนวโน้มของปัญหา 
  ปัญหาทางด้านสาธารณสุขมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ในการปูองกันโรคต่างๆ  
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การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 1. ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
  1.1 ปัญหาสื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
  1.2 ปัญหาด้านบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ 

  1.3 ปัญหาการขาดสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เช่น ห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ของ
ประชาชนปัญหาเรื่องขาดการส่งเสริมสนับสนุน  บ ารุงรักษาศาสนสถาน การสืบสานประเพณีทาง 
ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2. พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลแก้มอ้น 
 3. แนวโน้มของปัญหา  
  - การศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  - การศาสนาและวัฒนธรรม   องค์การบริหารส่วนต าบล ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีต่างๆ  

 

การพัฒนาด้านสังคม   
 1. ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
  1.1 ปัญหาอุบัติเหตุจราจร  เนื่องจากการขับขี่ด้วยความประมาทและไม่มีเครื่องหมาย 
  จราจร 
  1. 2 ปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น คนพิการ คนชรา ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การ 
  เจ็บปุวยเรื้อรัง 
  1.3 ปัญหายาเสพติดที่อาจจะกลับมาระบาดในรูปแบบใหม่ ๆ ได้อีก 
  1.4 ปัญหาความเข้มแข็งของชุมชน  ซึ่งจะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ส่งเสริมการประชุมสัมมนา  รวมถึงการเข้าสู่แหล่งข้อมูลข่าวสาร 
  1.5 ปัญหาด้านสาธารณภัย เช่น อุทกภัย  ภัยแล้ง  อัคคีภัย  และวาตภัย 
  1.6 ปัญหาด้านนันทนาการและการกีฬา 
 2. พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในพื้นท่ี หมู่ 1 -15  
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 3. แนวโน้มของปัญหา 
  3.1 จัดให้มีเครื่องหมายจราจรตามแยกต่างๆ เพื่อปูองกันและลดอุบัติเหตุ 
  3.2 จัดสวัสดิการสังคม ได้แก่ การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คนชรา 
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย  
  3.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
  3.3 จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหารวมทั้งให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
  1.1 ปัญหาการพังทลายของตลิ่ง 
  1.2 ปัญหาการบุกรุกถือครองที่ดินสาธารณะของประชาชน 
  1.3 ปัญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ 
  1.4 ปัญหาด้านขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 2. พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย   
  พ้ืนที่ในเขตต าบลแก้มอ้น  
 3. แนวโน้มของปัญหา   
  3.1 คุ้มครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
อาทิ การควบคุมไฟปุา การจัดตั้งกลุ่มเป็นอาสาสมัครอนุรักษ์ปุา 
  3.2 สร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   
 1. ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
  1.1ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานสมาชิกสภาและ
ประชาชนทั่วไป 
  1.2 ปัญหาการขาดความยืดหยุ่นในระบบระเบียบราชการ 
  1.3 ปัญหาการขาดแคลนความสนใจและให้ความร่วมมือของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการ
บริหาร 

  1.4 ปัญหาด้านข้อมูลข่าวสาร  
 2. พืน้ที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
  2.1 ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ผู้น าชุมชน และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
แก้มอ้น 
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 3. แนวโน้มของปัญหา 
  3.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพ่ือการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเวทีประชาคม 
  3.3 พัฒนาการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนทั้งในและนอกส านักงาน รวมทั้งการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องาน
ต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบ   
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วิเคราะห์จุดแข็ง จดุออ่น โอกาส อุปสรรค  (SWOT) 

 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
  เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์  จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น  อันเป็น
สภาวะแวดล้อมในท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่ นในปัจจุบัน  โดยก าหนดการ
ด าเนินงานในอนาคตต่อไป  ทั้งนี้  โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายนอก ได้แก่  จุด
แข็ง (Strength – S)    จุดอ่อน  (Weak – W)   และปัจจัยภายนอก  ได้แก่  โอกาส (Opportunity – O)  และ
อุปสรรค (Threat – T) เป็นเครื่องมือ 
 

SWOT 1. อบต.แก้มอ้น 

 
 

สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดอ่อน จุดแข็ง 

1. ขาดเอกสารสิทธิในที่ดินท ากิน 
2. เศรษฐกิจฐานรากยังไมเ่ข้มแข็ง 
3. ความยากจน 
4. ขาดความรูเ้ทคโนโลยีการผลิต 
5. การคมนาคมไมส่ะดวก 
6. ขาดระบบชลประทานทีด่ ี
7. ราคาผลผลิตตกต่ า 
8. ภาวะการว่างงานนอกฤด ู
9. ประชากรแฝง 
 

1. กฎหมายไม่เอื้ออ านวย 
2. การเกษตรพึ่งพาน้ าฝน 
3. ขาดแหล่งทุน (การสนับสนุนน้อย) 
4. ตลาดเป็นผู้ก าหนดราคาสินค้าเกษตร 
5. พึ่งพาเทคโนโลยตี่างชาต ิ

สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส ข้อจ ากัด 

1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถพฒันาเป็นแหล่งท่อง
เที่ยงเชิงนิเวศน ์

2. เป็นแหล่งเกษตรกรรม (พืช,ผัก,ผลไม้) 
3. มีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ไทยทรงด า) 
4. สินค้า OTOP 
5. มีระยะทางจากด่านชายแดนถึงกรงุเทพใกล้กว่า

เส้นทางอื่น 

1. นโยบายรฐัและจงัหวดัสนบัสนุน 
2. มตีลาดกลางเพื่อการขนถ่ายสนิคา้ 
3. เป็นเสน้ทางผ่านจากด่านชายแดน 
4. มรีะบบชลประทานทีด่ ี
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาต าบล 
 “ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริหารแบบมีส่วนร่วม ปรับตัวและเรียนรู้
ตลอดเวลา” 

 

พันธกิจ 
1 พัฒนาแสวงหาความเป็นเลิศด้านงานบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างสร้างความส าเร็จ 
 2 ประชาชนมีอาชีพที่เหมาะสม และรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3 พัฒนาศักยภาพของประชาชน และชุมชนให้เข้มแข็งและไม่มองข้ามปัญหาสังคมแม้เป็นสิ่งเล็กน้อย 
 4 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
 5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยมให้เหมาะสมกับการท างานแนวใหม่
และสอดคล้องกับสังคมไทย 

 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
1 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการและรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการและจัดระบบ

บริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาแนวคิดและมีแหล่งเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ตลอดจนปลูกฝังและเอาใจใส่
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 3 ยกระดับเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน การขยายเขตไฟฟูา ระบบน้ าประปาให้มีสภาพและมีแหล่งน้ า
เพียงพอต่อความต้องการ 
 4 เพื่อพัฒนาสาธารณะ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 5 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และสร้างการบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กร 
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บทท่ี 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
พันธกิจ  พัฒนาแสวงหาความเป็นเลิศดา้นงานบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกจิ สังคม 
การเมือง โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบสร้างความส าเร็จ 
เป้าประสงค์  
 1.ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนท่ีได้มาตรฐาน 
 2.ก่อสร้างและบ ารุงรักษาสะพานที่ได้มาตรฐาน 
 3.ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานท่ัวถึง และได้มาตรฐาน 
 4.ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพยีงพอท่ัวถึง 
 5.การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  
 1.จ านวนเส้นทางที่ไดม้าตรฐานเพิม่ขึ้น 
 2.ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 3.จ านวนประชาชนท่ีมีน้ าไว้ใช้อุปโภค บรโิภคและภาคการเกษตรทีไ่ด้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อ จ านวนเส้นทางคมนาคมที่เพิ่มขึ้น 
ระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า จ านวนแหล่งเก็บน้ าท่ีเพิ่มขึ้น 
2.พัฒนาระบบจราจร เส้นทางคมนาคมที่ปลอดภัยเพิ่มขึน้ 
3.พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ จ านวนไฟฟูาสาธารณะที่เพิ่มข้ึน 
4.พัฒนาระบบและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  จ านวนที่ได้รับการบ ารุงรักษาและพัฒนาให้เพิ่มขึ้น 
สาธารณูปการ  
 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนโยธา 
ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมลูค่าผลผลติเชิงสร้างสรรค์ 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัราชบุรี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 

 

 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ  พัฒนาศักยภาพของประชาชน และชุมชนให้เข้มแข็งและไมม่องข้ามปัญหาสังคมแมเ้ป็นสิ่งเล็กน้อย 
เป้าประสงค์  
 1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 2.เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีได้รบัการพัฒนาศักยภาพ 
 3.ส่งเสรมิพัฒนากีฬาและสร้างสุขภาพที่แข็งแรง 
 4.ส่งเสรมิด้านการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม ชุมชน 
 5.ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค์ 
 1.ร้อยละของผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ปวุยเอดส์ ทุกรายได้รับเบีย้ยังชีพทุกราย 
 2.ร้อยละของผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ปวุยเอดสไ์ดร้ับการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มขึ้น 
 3.ร้อยละของผูไ้ดร้ับความช่วยเหลอื 
 4.ร้อยละของนักเรยีนในสังกัด สพฐและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม
นมทุกราย 
 5.ร้อยละของจ านวนเด็กและเยาวชนท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิม่ขึ้น 
 6.มีอุปกรณ์กีฬาท่ีได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 7.ปัญหาด้านสาธารณสุขลดลง และมีการจดัสวสัดิการที่เหมาะสม 
 8.จ านวนชุมชนที่เข้มเข็งพึ่งตนเองได ้
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตและการแกไ้ขปัญหาสังคม จ านวนประชาชนท่ีมีคุณภาพชีวิตและได้รับการแก้ไข

ปัญหาสังคมเพิ่มขึ้น 
2.ส่งเสรมิการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ จ านวนแห่งที่ได้รับการส่งเสรมิการศึกษาและกีฬาเพิ่มขึ้น 
3.ส่งเสรมิการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม จ านวนประชาชนท่ีไดร้ับการส่งเสริมการสาธารณสุข 

สวัสดิการสังคมและชุมชนเพิ่มขึ้น 
4.ส่งเสรมิอาชีพและการด าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสรมิอาชีพ 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลดั 
ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัราชบุรี: ยุทธศาสตร์ที่ 2ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
พันธกิจ พัฒนาศักยภาพของประชาชน และชุมชนให้เข้มแข็งและไม่มองข้ามปัญหาสังคมแม้เป็นสิ่งเล็กน้อย 
เป้าประสงค์  
 1.เสริมสรา้งหมู่บ้าน/ชุมชนปราศจากยาเสพติด 
 2.ส่งเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 3.ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน และชุมชนมีความสงบเรียบร้อย 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
 1.จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีปราศจากยาเสพติด 
 2.จ านวนประชาชนท่ีเข้ามามสี่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 
 3.จ านวนประชาชนท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน และชุมชนมีความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.สนับสนุนการปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ จ านวนหมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติด 
2.ส่งเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน จ านวนประชาชนท่ีไดร้ับการส่งเสริมประชาธิปไตยความ

เสมอภาค สิทธิเสรภีาพ เพิ่มขึ้น 
3.ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวนประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาฯ 
4.การรักษาความสงบเรยีบร้อย การปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั จ านวนสมาชิก อปพร. ท่ีไดร้ับการฝึกอบรม ทบทวน

เพิ่มขึ้น 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลดั 
ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัราชบุรี: ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
พันธกิจ ประชาชนมีอาชีพท่ีเหมาะสมและรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์  
 1.การพฒันาและฟื้นฟูโบราณสถาน เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งการศกึษาทางวัฒนธรรม 
 2.ส่งเสรมิกลุม่เศรษฐกิจชุมชนใหม้ีความเข้มแข็ง 
 3.เพิ่มผลผลิตและมลูค่าผลผลติทางการเกษตร 
 4.ส่งเสรมิการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขดีความสามารถในการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  
 1.จ านวนโบราณสถานท่ีได้รบัการพัฒนาและฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 2.จ านวนกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งเพิ่มขึ้น 
 3.ผลผลิตทางการเกษตรมีจ านวนและมลูค่าเพิม่ขึ้น 
 4.จ านวนบุคลากรและอุปกรณม์ีศกัยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างมีศักยภาพ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.ส่งเสรมิแหล่งท่องเที่ยว จ านวนแหล่งท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้น 
2.ส่งเสรมิเศรษฐกิจชุมชนและเสรมิสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร จ านวนกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มขึน้ 
3.การพัฒนาองค์กรและการบิหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จ านวนบุคลากรและอุปกรณม์ีศักยภาพในการบริการ

ประชาชนเพิ่มขึ้น 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลดั 
ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมลูค่าผลผลติเชิงสร้างสรรค์ 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัราชบุรี: ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยม ให้เหมาะสมกับการท างานแนวใหม่
และสอดคล้องกับสังคมไทย 
เป้าประสงค์  
 1.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดลุอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  
 1.จ านวนขยะที่ไดร้ับการบริหารจดัการให้ลดลง  
 2.จ านวนประชาชนท่ีมีความรู้ความเข้าใจ มีจิตส านึกในการปูองกันรว่มอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 3.จ านวนแหล่งน้ าท่ีไดร้ับการพัฒนา ปรับปรุงอนุรักษ์และฟื้นฟูให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ปราศจากผกัตบชวา 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.จัดระบบการก าจดัขยะมลูฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสยี จ านวนปริมาณขยะทีล่ดลง 
2.การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ จ านวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการ 
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูเพิ่มขึ้น 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลดั 
ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่   4 พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่า
อยู ่
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัราชบุรี: ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

6.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พันธกิจ  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
เป้าประสงค์ 
 1.อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น และศลิปวัฒนธรรมอันดีงาม 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  
 1.จ านวนประชาชนท่ีร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.จ านวนปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพิ่มขึ้น 
 3.จ านวนประชาชนท่ีมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.ส่งเสรมิศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารตีประเพณีและภมูิปัญญา

ท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมเพิ่มขึ้น 
2.ส่งเสรมิให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษตัริย ์

ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษตัริย ์

 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลดั 
ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่ 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัราชบุรี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 



                                                       รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดั
ระดับกล

ยุทธ ์

ความก้าวห
น้าของ

เป้าหมาย 

โครงการ หน่วย
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

57 58 59 60 61 

การส่งเสริมการ พัฒนา พัฒนา ก่อสร้างถนน มีเส้นทางที่เป็น 5 10 15 20 25 ก่อสร้างปรับ เส้นทาง ปีละ 5 -ก่อสร้าง โยธา ส านัก 
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว โครงสร้าง โครงสร้าง ที่ได้มาตรฐาน มาตรฐานเพิ่มขึ้น      ปรุงซ่อมแซม เพิ่มขึ้น กิโลเมตร ถนนลาดยาง  ปลัด 
และเพิ่มมูลค่าผลผลิต พื้นฐาน พื้นฐาน        ถนน   -ก่อสร้างถนน   
เชิงสร้างสรรค์ สาธารณูปการ สาธารณูปการ           คอนกรีต   
 สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค           -ก่อสร้างถนน   
             บดอัด   
             -ปรับปรุงซ่อมแซม   
             ถนนลาดยาง   
   ปรับปรุงแหล่งน้ า มีแหล่งน้ าไว้เก็บกกั 1 2 3 4 5 พัฒนาแหล่ง จ านวน ปีละแห่ง -ขุดสระน้ า โยธา ส านัก 
   ที่ได้มาตรฐาน น้ าเพิ่มขึ้น      กักเก็บน้ า สระ/ฝาย  -ก่อสร้างฝาย  ปลัด 
           ล าห้วย  -ขุดลอกล าห้วย   
           เพิ่มขึ้น     
   ปรับปรุงปูายต่างๆ  มีปูายเครื่องหมาย 15 15 15 15 15 พัฒนาระบบ จ านวน 15หมู่บ้าน -ติดต้ังปรับปรุง โยธา ส านัก 
   ให้มีมาตรฐาน จราจร/ปูายประชา      จราจร พื้นที่  เครื่องหมายจราจร  ปลัด 
    สัมพันธ์ลดอุบัติเหต ุ         -จัดท าปาูยประชา   
    ปูายบอกเส้นทาง         สัมพันธ์ลดอุบัติเหต ุ   
    เพิ่มขึ้น         -จัดท าปาูยบอก   
             เส้นทาง   
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ยท.04 



รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดั
ระดับกล

ยุทธ ์

ความก้าวห
น้าของ

เป้าหมาย 

โครงการ หน่วย
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

57 58 59 60 61 

การส่งเสริมการ พัฒนา พัฒนา ระบบไฟฟูาได ้ มีไฟฟูาใช้เพิ่มขึ้น 30 30 30 20 10 พัฒนาระบบ จ านวน -120 -ขยายเขตไฟฟูา โยธา ส านัก 
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว โครงสร้าง โครงสร้าง มาตรฐาน       ไฟฟูา ครัวเรือนที่ ครัวเรือน -ติดต้ังและ  ปลัด 
และเพิ่มมูลค่าผลผลิต พื้นฐาน พื้นฐาน        สาธารณะ มีไฟฟูาใช้ -15หมู่บ้าน ซ่อมแซมระบบ   
เชิงสร้างสรรค์ สาธารณูปการ สาธารณูปการ         เพิ่มขึ้น  ไฟฟูาสาธารณะ   
 สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค ก่อสร้างระบบ มีประปาที่เป็น 1 1 1 1 1 ปรับปรุง ประปาเพิ่ม ปีละแห่ง -ก่อสร้างระบบ โยธา ส านัก 
   ประปาที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น      ระบบสาธารณูป ขึ้น  ประปาหมู่บา้น  ปลัด 
   มาตรฐาน       โภคสาธารณูป   -ปรับปรุงและซ่อม   
          การ   แซมระบบประปา   
             หมู่บ้าน   
พัฒนาสังคมคุณธรรม ส่งเสริมคุณ ส่งเสริม ประชาชนมีคุณภาพ ร้อยละของผู้สูงอาย ุ 100 100 100 100 100 ส่งเสริมคุณ ประชาขนม ี ด าเนินการ -ช่วยเหลอืผู้ติดเชื้อ ส านัก ส านัก 
และชุมชนเข้มแข็ง ภาพชวีิต คุณภาพชีวิต ชีวิตและความเป็น ผู้พิการ ผู้ปวุยเอดส ์      ภาพชวีิตและ คุณภาพ ทุกป ี เอดส ์ ปลัด ปลัด 
   อยู่ที่ดีขึ้น ครอบครัวที่ได้รับ      การแก้ไข ชีวิตที่ดีขึ้น  -ช่วยเหลอืครอบ   
    ความเดือดร้อน      ปัญหาสังคม   ครัวที่ได้รับความ   
    ได้รับการช่วยเหลือ         เดือดร้อน   
    เพิ่มขึ้น         -ซ้ือหนังสือพิมพ ์   
             หมู่บ้าน   
             -เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ   
             -ช่วยเหลอืผู้พิการ   
             -ส่งเสริมผู้สูงอายุ   
             ฯลฯ   
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พัฒนาสังคมคุณธรรม ส่งเสริมคุณ ส่งเสริม เด็กและเยาวชน ร้อยละของนักเรียน 100 100 100 100 100 ส่งเสริมการ นักเรียนใน 100% -อุดหนุนอาหาร ส านัก ส านัก 
และชุมชนเข้มแข็ง ภาพชวีิต คุณภาพชีวิต ในพื้นที่ได้รับการ ในสังกัดสพฐและ      ศึกษาการ สังกัดสพฐ  กลางวันโรงเรียน ปลัด ปลัด 
   พัฒนาศักยภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      กีฬา และ และศูนย ์  สพฐและศูนย์พัฒนา   
    ได้รับการสนับสนุน      นันทนาการ พัฒนาเด็ก  เด็กเล็ก   
    อาหารกลางวัน       เล็กได้รับ  -อุดหนุนอหารเสริม   
    และอาหารเสริมนม       อาหาร  นม   
    ทุกราย       กลางวัน     
           และอาหาร     
           เสริมนมทุก     
           คน     
   ส่งเสริมด้านการ ปัญหาด้านสาธารณ 2 4 6 8 10  ประชาชนที ่ ปีละ 2  -ส่งเสริมและสนับ   
   สาธารณสุข สุขลดลงและมีการ       มีคุณภาพ โครงการ สนุนงานบริหารการ   
   และสวัสดิการสังคม จัดสวัสดิการที ่       ชีวิตและ  ศึกษาและกิจการ   
   ชุมชน เหมาะสม       ความ  โรงเรียนฯลฯ   
           เป็นอยู่ที่ด ี  -โครงการกีฬา   
           ขึ้น  นักเรียนภายใน   
             ต าบลและกีฬา   
             อ าเภอจอมบึง   
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             -โครงการกีฬา ส านัก ส านัก 
             พัฒนาทักษะเด็ก ปลัด ปลัด 
             ปฐมวัย   
             -โครงการส่งเสริม   
             สุขภาพการกีฬา   
             และนันทนาการ   
             ชุมชนต าบลแก้มอ้น   
             -จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา   
             หมู่บ้าน   
             ฯลฯ   
   ส่งเสริมด้านการ ปัญหาด้านสาธารณ 2 4 6 8 10 ส่งเสริมการ จ านวน ปีละ 2  -โครงการปูองกัน ส านัก ส านัก 
   สาธารณสุขและ สุขลดลงและมีการ      สาธารณสุข ประชาชนที ่ โครงการ พิษสุนัขบ้า ปลัด ปลัด 
   สวัสดิการสังคม  จัดสวัสดิการที ่      และ ได้รับการ  -โครงการสปสช.   
   ชุมชน เหมาะสม      สวัสดิการ ส่งเสริม  -โครงการจัดซ้ือ   
          สังคม การ  เครื่องพ่นหมอก   
           สาธารณสขุ  ควัน   
           สวัสดิการ  -จัดซื้อรถ   
           สังคม  การแพทย์ฉุกเฉิน   
           เพิ่มขึ้น  ฯลฯ   
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   ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพา จ านวนกลุ่มที่เข้ม 2 4 6 8 10 ส่งเสริมอาชีพ จ านวนกลุ่ม ปีละ 2  -โครงการเศรษฐกิจ ส านัก ส านัก 
   ตนเองได้ตามหลัก แข็งพึ่งตนเองได้      และการ ที่ได้รับการ โครงการ พอเพียง ปลัด ปลัด 
   ปรัชญาเศรษฐกิจ       ด าเนินงาน ส่งเสริม  -โครงการปลูกผัก   
   พอเพียง       ตามแนวของ อาชีพ  ปลอดสารพิษ   
          ปรัชญา   ฯลฯ   
          เศรษฐกิจ      
          พอเพียง      
พัฒนาสังคมคุณธรรม ด้านการจัด ด้านการจัด เสริมสร้างหมู่บ้าน จ านวนหมูบ่้าน 2 4 6 8 10 สนับสนุนการ จ านวนหมู ่ ปีละ 2  -โครงการปูองกัน ส านัก ส านัก 
และชุมชนเข้มแข็ง ระเบียบชุมชน ระเบียบชุมชน ชุมชนปราศจาก ชุมชนที่ปราศจาก      ปูองกันและ บ้านที ่ โครงการ และแก้ไขปัญหายา ปลัด ปลัด 
 สังคมและการ สังคมและการ ยาเสพติด ยาเสพติด      แก้ไขปัญหา ปลอดยา  เสพติด   
 รักษาความสงบ รักษาความสงบ        ยาเสพติด เสพติด  -โครงการติดตั้ง   
 เรียบร้อย เรียบร้อย           กล้องวงจรปิด   
             -โครงการกีฬาต้าน   
             ยาเสพติด   
             ฯลฯ   
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   ส่งเสริม จ านวนประชาชนที ่ 2 4 6 8 10 ส่งเสริม จ านวน ปีละ 2  -อบรมให้ความรู ้ ส านัก ส านัก 
   ประชาธิปไตย  เข้ามามีส่วนร่วมใน      ประชาธิปไตย ประชาชน โครงการ เกี่ยวกบั ปลัด ปลัด 
   ความเสมอ การส่งเสริม      ความเสมอ ที่ได้รับการ  ประชาธิปไตย   
   ภาค สิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย      ภาค สิทธิเสร ี ส่งเสริม  -ค่าใช้จ่ายในการ   
   ของประชาชน ความเสมอ      ภาพของ ประชา  เลือกตั้งส าหรับ   
    ภาคสิทธิเสรีภาพ      ประชาชน ธิปไตย  เป็นค่าเลือกตั้ง   
    ของประชาชน       ความเสมอ  ทั่วไปหรือเลือกตั้ง   
           ภาคสิทธ ิ  ซ่อม   
           เสรีภาพ     
           เพิ่มขึ้น     
   ประชาชนมีส่วนร่วม จ านวนประชาชนที ่ 2 4 6 8 10 ส่งเสริมการมี จ านวน ปีละ 2  -นายกพบ ส านัก ส านัก 
   ในการจัดท าแผนฯ เข้ามามีส่วนร่วมใน      ส่วนร่วมของ ประชาชนที ่ โครงการ ประชาชน ปลัด ปลัด 
    การจัดท าแผนฯ      ประชาชนใน มีส่วนร่วม  -ส ารวจและจัดเก็บ   
          การจัดท า ในการจัด  ข้อมูลพื้นฐานในการ   
          แผนพัฒนา ท าแผนฯ  จัดท าแผนพัฒนา   
          ท้องถิ่น   -โครงการปรับปรุง   
             ทบทวนแผนชุมชน   
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   ประชาชนมีความ จ านวนประชาชนที่ม ี 2 4 6 8 10 การรักษา จ านวน ปีละ 2  -อบรมอาสาสมัคร ส านัก ส านัก 
   ปลอดภัยในชวีิตและ คามปลอดภัยใน      ความสงบ สมาชิก โครงการ ปูองกันภัยฝาุย ปลัด ปลัด 
   ทรัพย์สินและชุมชน ชีวิตทรัพย์สิน และ      เรียบร้อย อปพร.ที่ได้  พลเรือน   
   มีความสงบ ชุมชนมีความสงบ      การปูองกัน รับการฝึก  -ปูองกันและลด   
   เรียบร้อย เรียบร้อย      และบรรเทา อบรม  อุบัติเหตุทางถนน   
          สาธารณภยั ทบทวนเพิ่ม  ในช่วงเทศกาล   
           ขึ้น  ปีใหม่และสงกรานต ์   
             ฯลฯ   
พัฒนาสินค้าเกษตร การวางแผน การวางแผน พัฒนาและฟื้นฟ ู จ านวน 2 4 6 8 10 การส่งเสริม จ านวน ปีละ 2  -จัดท าปาูยบอกเส้น ส านัก ส านัก 
ปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูล การส่งเสริม การส่งเสริม โบราณสถานเป็น โบราณสถานที่ได้รับ      แหล่ง แหล่งท่อง โครงการ ทาง ปลัด ปลัด 
ค่าการผลิต การลงทุน การลงทุน แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาและฟื้น      ท่องเที่ยว เท่ียวที่เพิ่ม  โครงการแหล่งท่อง   
 พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม แหล่งการศึกษาทาง ฟูให้เป็นแหล่งท่อง       ขึ้น  เท่ียวและอนุรกัษ์ปุา   
 และการท่อง และการท่อง วัฒนธรรม เท่ียว         ฯลฯ   
 เท่ียว เท่ียว              
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   ส่งเสริมเศรษฐกิจ จ านวนกลุ่มเศรษฐ 2 4 6 8 10 ส่งเสริม จ านวนกลุ่ม ปีละ 2  -โครงการส่งเสริม ส านัก ส านัก 
   ชุมชนให้มีความเข้ม กิจชุมชนที่มีความ      เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ โครงการ และสนับสนุนกลุ่ม ปลัด ปลัด 
   แข็ง เข้มแข็งเพิ่มขึ้น      ชุมชนและ ชุมชน  อาชีพภายในต าบล   
          เสริมสร้าง เพิ่มขึ้น  -โครงการส่งเสริม   
          ความเข้มแข็ง   และสนับสนุนกลุ่ม   
          ในภาคการ   เกษตรกรภายใน   
          เกษตร   ต าบล   
             ฯลฯ   
   ส่งเสริมการเพิ่ม จ านวนบุคลากรและ 3 6 9 12 15 การพัฒนา จ านวน ปีละ 3 -โครงการอบรม ส านัก ส านัก 
   ศักยภาพของ อุปกรณ์มีศักยภาพ      องค์กรและ บุคลากร โครงการ ผู้บริหารท้องถิ่นฯ ปลัด ปลัด 
   บุคลากรและองค์ ในการบริการ      การบริหาร และ  -โครงการพนักงาน   
   กรให้มีขีดความ ประชาชนเพิ่มขึ้น      กิจการบา้น อุปกรณ์  ดีเด่น   
   สามารถในการ อย่างมีศักยภาพ      เมืองที่ดี มีศักยภาพ  -โครงการจัดซ้ือพัด   
   พัฒนา        ในการ  ลมไอน้ า   
           บริการ  -โครงการจัดซ้ือครุ   
           ประชาชน  ภัณฑ์คอมพิวเตอร ์   
             ฯลฯ   
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ยท.04 



รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดั
ระดับกล

ยุทธ ์

ความก้าวห
น้าของ

เป้าหมาย 

โครงการ หน่วย
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

57 58 59 60 61 

พัฒนาความอุดม ด้านการบริหาร ด้านการบริหาร ทรัพยากรธรรมชาต ิ จ านวนขยะที่ได้รับ 2 4 6 8 10 จัดระบบการ จ านวน ปีละ 2 -โครงการจัดซ้ือรถ ส านัก ส านัก 
สมบูรณ์และคุณภาพ จัดการและการ จัดการและการ และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ      ก าจัดขยะมูล ปริมาณ โครงการ เก็บขยะ ปลัด ปลัด 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ อนุรักษ ์ อนุรักษ ์ ให้เกิดความสมดุล ให้ลดลง      ฝอยและ ขยะที่ลดลง  -โครงการคลอง   
และสิ่งแวดล้อมให้เป็น ทรัพยากรธรรม ทรัพยากรธรรม อย่างยั่งยืน       ระบบบ าบัด   สวย น้ าใส   
เมืองน่าอยู ่ ชาติและสิ่ง ชาติและสิ่ง        น้ าเสีย   ฯลฯ   
 แวดล้อม แวดล้อม              
   ทรัพยากรธรรมชาต ิ จ านวนประชาชนที่ม ี      การบริหาร จ านวน ปีละ 2  -โครงการรวมพลัง ส านัก ส านัก 
   และสิ่งแวดล้อมให ้ ความรู้ความเข้าใจ      จัดการและ ทรัพยากร โครงการ ลดโลกร้อน ปลัด ปลัด 
   เกิดความสมดุล มีจิตส านึกในการ      อนุรักษ์ฟื้นฟ ู ธรรมชาติ  -โครงการเยาวชน   
   อย่างยั่งยืน ปูองกันร่วมอนุรักษ ์      ทรัพยากร และสิ่งแวด  หัวใจสีเขียว   
    หวงแหนทรัพยากร      ธรรมชาติ ล้อมที่ได้รับ  -โครงการถนนไร้   
    ธรรมชาติและสิ่ง      และสิ่งแวด การอนุรักษ ์  ฝุุน   
    แวดล้อม      ล้อม ฟื้นฟ ู  -โครงการคืนต้นไม้   
           เพิ่มขึ้น  ให้ปุา   
             -โครงการอบรม   
             อาสาสมัครปูองกัน   
             ไฟปุา   
             ฯลฯ   
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ยท.04 



รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดั
ระดับกล

ยุทธ ์

ความก้าวห
น้าของ

เป้าหมาย 

โครงการ หน่วย
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

57 58 59 60 61 

การเสริมสร้างความ ด้านศิลปะ ด้านศิลปะ อนุรักษ์ฟื้นฟูขนบ จ านวนประชาชนที ่ 2 4 6 8 10 ส่งเสริม ศาสนา ปีละ 2 -โครงการแห่เทียน ส านัก ส านัก 
มั่นคงของพื้นที่ วัฒนธรรม วัฒนธรรม ธรรมเนียม จารีต ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟ ู      ศาสนา ศิลปะ โครงการ พรรษา ปลัด ปลัด 
 จารีต ประเพณ ี จารีต ประเพณ ี ประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม      ศิลปะ วัฒนธรรม  -โดรงการบรรพชา   
 และภูมิปัญญา และภูมิปัญญา ท้องถิ่น และศิลป และภูมิปัญญาท้อง      วัฒนธรรม จารีต  สามเณรภาคฤดู   
 ท้องถิ่น ท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีงาม ถิ่น      จารีต ประเพณ ี  ร้อน   
          ประเพณ ี และภูม ิ  -โครงการจัดงาน   
          และภูม ิ ปัญญา  วันลอยกระทง   
          ปัญญา ท้องถิ่น  โครงการวันเด็กแห่ง   
          ท้องถิ่น   ชาติ   
             ฯลฯ   
   อนุรักษ์ฟื้นฟูขนบ จ านวนประชาชนที่ม ี 2 4 6 8 10 ส่งเสริมให้ ประชาชนม ี ปีละ 2  -โครงการปกปูอง ส านัก ส านัก 
   ธรรมเนียม จารีต ความตระหนักใน      ประชาชนม ี ความ โครงการ สถาบันส าคัญของ ปลัด ปลัด 
   ประเพณี ภูมิปัญญา สถาบันชาติ ศาสนา      ความ ตระหนักใน  ชาติโดยเฉพาะ   
   ท้องถิ่น และศิลป พระมหากษัตริย ์      ตระหนักใน สถาบันชาต ิ  สถาบันชาติ ศาสนา   
   วัฒนธรรมอันดีงาม       สถาบันชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริย ์   
          ศาสนา พระ พระมหา  ฯลฯ   
          มหากษัตริย ์ กษัตริย ์     
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บทที่ 5 
การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

และการติดตามประเมินผล 
 

ก าหนดวิธีการติดตามและการประเมินผล 

 

 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  ซึ่งได้ก าหนดรูปแบบที่จะ
ติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมในแต่ละแผนงาน/โครงการ อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ก าหนดไว้หรือไม่และผลการด าเนินแผนงาน/โครงการบรรลุเปูาหมายที่วางไว้
หรือไม่  โดยท าการเปรียบเทียบกับเปูาหมายตั้งไว้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลจะแต่งตั้งคณะท างานจาก
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนประชาคมตามความ
เหมาะสม 
 
 ในการติดตามและประเมินผลได้ก าหนดขั้นตอน  ดังนี้ 
 

1.  ให้ส่วนราชการทุกส่วนรายงานผลการน ายุทธศาสตร์การพัฒนา  ไปท าเป็นแผนงานโครงการตามแผนพัฒนา
สามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  ไปสู่การปฏิบัติ ปีละ 1 ครั้ง 
2.  ให้คณะท างานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสรุปผลการน า
แผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อประโยชน์ ดังนี้ 
 2.1 มีผลงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือไม่ 
 2.2 สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการได้หรือไม่ 
 2.3 ผลการด าเนินงานมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร 
 2.4 ประชาชนได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 
      ในการประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ทราบว่าการน าแผนยุทธศาสตร์ ไป
ปฏิบัตินั้นประสบความส าเร็จหรือไม่มากน้อยเพียงใด  เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาและบรรลุ
เปูาหมายของแต่ละแนวทางการพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  การประเมินผลความส าเร็จและความล้มเหลวของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาได้เป็น 3 ระดับ 
 1. ผลผลิต  (Output)   เป็นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นการพิจารณาใน
เรื่องเวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพ และความพอใจ 
 2. ผลลัพธ์  (Outcome)  เป็นผลผลิตที่เกิดต่อจากผลผลิตเป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์แก่
กลุ่มเปูาหมาย หรือผู้ได้รับผลประโยชน์แก่กลุ่มเปูาหมาย หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ของโครงการ 
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 3. ผลลัพธ์ครั้งสุดท้าย  (Uitimate Outcome)  ผลของโครงการควรบรรลุผลลัพธ์สุดท้ายซึ่งเป็นผลที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม 

 

การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลที่น าแผนไปปฏิบัติ  คณะติดตามและประเมินผลแ ผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ 1  
ครั้งแล้วรายงานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาตามอ านาจหน้าที่ประจ าทุกปี  ตามแบบฟอร์มรายงาน
การติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


