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บทท่ี  1 
บทน า 

 

1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2542  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  คือ  คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และก าหนดหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่น  ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่ เพ่ิมขึ้น  การ
ด าเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ ด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีความโปร่งใส  สามารถ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  การวางแผนในการด าเนินการบริหารจึงเป็นกลไกที่ส าคัญที่ท าให้การบริหารเป็นรูปแบบ
และมีทิศทาง  การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ  จะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด  อันเกิดประโยชน์แก่
ส่วนรวม  และบรรลุตามความมุ่งหมาย  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  หมายถึง  “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทาง
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึง  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  และแผนชุมชน”   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก าหนดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ไว้ 4 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 18 วรรคสามว่าให้แผนพัฒนา
จังหวัดมีระยะเวลาสี่ปี และมาตรา 19 วรรคท้ายว่า เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และประกาศใช้แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการด าเนินกิจการของ
จังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว 
 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  เป็นกระบวนการและ
กรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้
อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ    และ
การก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุ  และแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ  รวมทั้งต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น  และปัญหา/ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
 2. เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนชุมชน  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.เพ่ือเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาไว้ล่วงหน้าในการที่จะด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการต่างๆ 
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 4. เพ่ือให้สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 5. เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 6. เพ่ือให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

 

1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ข้อ 16  ได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 

 1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการ  
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูล 
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์  เพื่อ
จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 4.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
 **ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 

ในการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีข้ันตอนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  แต่มิได้ก าหนดห้วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ไว้  แต่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่ องแนวทางและ
หลักเกณฑ์การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก าหนดระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตร์ไว้ 4 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ พ.ศ. 2551 มาตรา 18 วรรคสาม ที่ให้แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปี และมาตรา 19 วรรคท้ายว่า เมื่อ
แผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว 
 

 ขั้นตอนที่  2  การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 
  เก็บรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่น  โดยให้น าแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญของปัญหารวม  5  เกณฑ์  ประกอบด้วย 
  1.  ขนาดของกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์ 
  2.  ความร้ายแรงและเร่งด่วนของปัญหา 
  3.  ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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  4.  การยอมรับร่วมกันของชุมชน 
  5.  ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา/การด าเนินการ 
   

 ขั้นตอนที่  3  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
  การประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  ต้องวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคาม  หรือ
ข้อจ ากัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์
จุดอ่อน  จุดแข็งของท้องถิ่น  อันเป็นสภาพวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength = S)  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี  ความเข้มแข็ง  
ความสามารถ  ศักยภาพ  ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 
การวิเคราะห์จุดอ่อน  (Weakness = W)  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย  ความอ่อนแอ  
ข้อจ ากัด  ความไม่พร้อม  ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ  เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity = O)  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นอย่างไร  โดย
พิจารณาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat = T)  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค
หรือภาวะคุกคาม  ก่อให้เกิดผลเสีย  โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี 
 

 ขั้นตอนที่  4  การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
  น าขั้นตอนที่  2  และข้ันตอนที่  3  มาก าหนดวิสัยทัศน์  และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
 วิสัยทัศน์  (Vision)  หมายถึง  ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น  “จุดหมาย”  ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า 
 พันธกิจ  (Mission)  หมายถึง  หรือถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ  รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับ
องค์กรหรือภาพลักษณ์ที่ต้องการน าเสนอและปณิธาน  หรือปรัชญาในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เป็นขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลัก  หรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 
 

SWOT  Analysis 
 

ปจัจยัภายใน ปจัจยัภายนอก 

S = Strength 
จดุแขง็ 

W = Weah 
จดุอ่อน 

SWOT  
ประเด็น 

O = Opportunity 
โอกาส 

T = Threat 
อปุสรรค 
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 ขั้นตอนที่  5  การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  การน าเอาวิสัยทัศน์และภารกิจหลักมาพิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   เป็นการ
ก าหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรด าเนินการ  เพ่ือสนับสนุนหรือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และ
ภารกิจหลักท่ีก าหนดไว้ 
        

  ขั้นตอนที่  6  การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าผลที่ได้จากขั้นตอนที่  1 - 5  มาจัดท าร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือ
พิจารณาและปรับปรุงก่อนน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 **ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป** 
 

1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. สามารถใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน  เหมาะสม  ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน  ลดความซ้ าซ้อนและการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร 
 2. เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และแผนการ

ด าเนินงานประจ าปีได ้
 3. เป็นแนวทางให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน/หมู่บ้าน 
 4. สามารถก ากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได้ 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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บทที่  2 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
 

1 สภาพทั่วไป 
 

1.1 ประวัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก   เดิมเป็นสภาต าบลเกาะหลัก ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกาะหลักเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538  เป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการ
กระจายอ านาจสู่หน่วยปกครองขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  มี  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในการให้บริการและ
พัฒนาท้องถิ่นหลายประการ 

 

1.2  ลักษณะท่ีตั้งอาณาเขต  เนื้อที ่
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๓ บ้านหนองขาม ต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง

ฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยอยู่ห่างจากอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ 5  กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ 92 ตารางกิโลเมตร  หรือ 57618.75  ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
            ทิศใต ้  ติดต่อกับ      องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวาฬ 
            ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
            ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์ 
 

     1.3  ชื่อหมู่บ้าน /จ านวนพื้นที่ /จ านวนประชากร 
ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 90  นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 9  นอกจากนั้น 

นับถือศาสนาคริตส์และศาสนาอื่นๆ อีกร้อยละ  1 

หมู ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนพื้นที่ จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน (ตร.กม) (ไร่) ชาย หญิง รวม 
1 บ้านหนองกก 2.58 1,612.50 327 346 673 223 
2 บ้านหนองหูช้าง 4.83 3,018.75 896 889 1,785 809 
3 บ้านหนองขาม 14.00 8,750 435 453 888 334 
4 บ้านหนองบัว 12.00 7,500 990 1114 2,104 828 
5 บ้านดอนทราย 6.00 3,750 1,804 894 2,698 1106 
6 บ้านทุ่งเคล็ด 11.00 6,875 635 638 1,273 450 
7 บ้านหนองไม้แก่น 15.00 9,375 344 345 689 219 
8 บ้านหนองแก 7.00 4,375 566 603 1,169 488 
9 บ้านมะขามโพรง 13.00 8,125 457 472 929 277 

10 บ้านดอนเหียง 2.2 1,375 645 741 1,386 558 
11 บ้านหนองกระเพรา 4.58 2,862.50 383 412 795 240 

รวม 92.19 57,618.75 7,482 6,907 14,389 5,532 
ที่มา  : ส านักทะเบียนอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์    เมษายน 2559 
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1.4 สภาพภูมิประเทศ 
 เขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก มีพ้ืนที่ประมาณ  57,618.75  ไร่ หรือประมาณ 

92.19  ตารางกิโลเมตร สภาพพ้ืนทีโ่ดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบบางส่วนและพ้ืนที่สูงต่ าตามแนวลาดเชิงเขาตะนาว
ศรี สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินทราย วัตถุต้นก าเนิดดินเป็นพวกตะกอนล าน้ าสีเทาหรือสีน้ าตาลมีความอุดมสมบูรณ์
ต่ า เหมาะส าหรับปลูกพืชไร่ 

 

1.5  สภาพภูมิอากาศ    มีฤดูกาล 3  ฤดู  ดังนี้   
-  ฤดูหนาว  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  ธันวาคม  ถึง  เดือน  กุมภาพันธ์ 
-  ฤดูร้อน   ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  มีนาคม   ถึง  เดือน  พฤษภาคม 
-  ฤดูฝน    ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  มิถุนายน  ถึง  เดือน  พฤศจิกายน 
 

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
            ประชากรส่วนใหญ่  มีรายได้ปานกลาง  อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ  
70  นอกจากนั้นก็มีอาชีพ ค้าขาย รับจ้าง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัวและอ่ืนๆอีกร้อยละ 30 
     2.1  ผลผิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  สับปะรด  มะพร้าว ปศุสัตว์(โค แพะ) 
 

 2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ศูนย์บริการรถ (โชว์รูม) 2 แห่ง 
- โรงแรม/รีสอร์ท ขนาดเล็ก 1 แห่ง 
- ตลาดนัด 1 แห่ง 
- ปั้มน้ ามัน 1 แห่ง 
- ร้านอาหาร 48 แห่ง 
- ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม  11 แห่ง 
- อู่ซ่อมรถ อะไหล่ยนต์  11 แห่ง 
- บ้านเช่า  19 แห่ง 
- บริการ Internet    4 แห่ง 
- คาร์แคร์ 2 แห่ง 
- รับซื้อของเก่า 4 แห่ง 
- วัสดุ/เคมี/อุปกรณ์การเกษตร 7 แห่ง 

 

  2.3 สินค้าเกษตรและสินค้า OTOP ที่ส าคัญ 
        - ปลาอบสมุนไพร ข้าวเกรียบปลา ข้าวเกรียบหอยแมลงภู่ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องแก้ว หมู่ที่ 4 
          - ไม้กวาดทางมะพร้าว 
 

3. สภาพสังคม 
 3.1  การศึกษา 
         -  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 1  จ านวน  2 โรงเรียน มีการจัดการศึกษาพ้ืนฐานใน 
           ระดับปฐมวัย (อนุบาล - ป.6) คือ โรงเรียนบ้านหนองกก หมู่ที่ 1 และโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด หมู่ที่ 6 
        -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง อยู่ในความดูแลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก    
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก   
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด   

9 
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3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
- วัดหนองขาม   หมู่ที่  3  บ้านหนองขาม 
- วัดหนองบัว   หมู่ที่  4  บ้านหนองบัว 

          - มัสยิดนุรุสซอลีฮีน (ร่องแก้ว) หมู่ที่  4        บ้านหนองบัว 
- วัดทุ่งเคล็ด   หมู่ที่  6  บ้านทุ่งเคล็ด 
- วัดหนองปรือ (สามัคยาราม) หมู่ที่  6  บ้านทุ่งเคล็ด 
- ส านักสงฆ์ดอนเหียง           หมู่ที่  10 บ้านดอนเหียง 
- ส านักสงฆเ์ขาหินเทิน  หมู่ที่  9  บ้านมะขามโพรง 
- วัดหนองพังพวย   หมู่ที่  11 บ้านหนองกะเพรา 
- ศาลเจ้าจีน   หมู่ที่  11 บ้านหนองกะเพรา 
3.3  ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ 
-  ประเพณีสงกรานต์และรดน้ าด าหัว ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี 
-  ประเพณีแห่เทียนพรรษา  ช่วงเวลาเดือนกรกฎาคมของทุกปี 
-  ประเพณีลอยกระทง   ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
3.4 การบริการสาธารณสุข 
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะหลัก  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว   
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งเคล็ด  หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเคล็ด  
3.5 องค์กรภาคประชาชน  
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. )  จ านวน  36  คน 
- อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ( อสม. ) จ านวน  134  คน     

3.6 หน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  หมู่ที่ 6  บ้านทุ่งเคล็ด 
- กองบิน 5 กองพลบินที่ 4กองบัญชาการยุทธทางอากาศ หมู่ที่ 5 บ้านดอนทราย 
- สถานีต ารวจทางหลวง กองก ากับการ 2  หมู่ที่ 10 บ้านดอนเหียง 
- กองก าลังสุรสีห์ หมู่ที่ 5 บ้านดอนทราย 

 

3.7  สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
- อ่าวมะนาว อยู่ในพื้นท่ีของกองบิน 5  หมู่ที่ 5  บ้านดอนทราย 
- อุทยานเขาหินเทิน  หมู่ที่ 9 บ้านมะขามโพรง 

           3.8 การบริการพื้นฐาน   
การคมนาคม  ( แสดงจ านวนและสภาพทางคมนาคมทางบก) 
-  ถนนสายหลักภายในต าบลและเชื่อมต่อกับท้องถิ่นอ่ืน  5 สาย  

  -  ถนนสายรองภายในต าบล 108 สาย  
  ไฟฟ้า (แสดงถึงจ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)  
        - มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ประชากรมีไฟฟ้าใช้แล้วร้อยละ   98 
  ประปา  



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ. 2560 - 2563                         องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 

-๘- 
 

  - มีระบบผลิต ประปาภายในต าบล จ านวน 9 หมู่บ้าน และประชากรอีกจ านวน 3 หมู่บ้านใช้บริการ
น้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคประจวบคีรีขันธ์  ประชากรมีน้ าประปาใช้ ร้อยละ 95 
 

  3.9 แหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 
    แหล่งน้ าธรรมชาติ 

     -ล าน้ า , ล าห้วย  8 สาย    
หมู่ 1 ล าห้วยหนองเสือ - หนองเอม 
หมู่ 2 ล าห้วยหนองสันตวา 
หมู่ 3 ล าห้วยร่องหนองไผ่ 
หมู่ 6 ล าห้วยบ่อมะกา , ปุ่มมะค่า 

                    หมู่ 7 ล าห้วยยายมอญ 
                    หมู่ 8 ล าห้วยร่องหนองประดู่ 

  หมู่ 9 ล าห้วยทุ่งค่า 
     -บึง , หนองและอ่ืนๆ   16   แห่ง                      

     แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
ฝาย  22  แห่ง 

 -  ฝายท่อลอดหนองสันตวา หมู่ 2 
 -  ฝายน้ าล้น   รพช.           หมู่ 2  
 -  ฝายท่อลอดห้วยยายแก้ว   หมู่ 3 
   -  ฝายน้ าล้นร่องหนองไผ่       หมู่ 3 
   -  ฝายน้ าล้นหนองขุย            หมู่ 3 
   -  ฝายท่อลอดบ้านบ่อ           หมู่ 4 
   -  ฝายท่อลอดหนองหญ้าปล้อง  หมู่ 4 
   -  ฝายท่อลอดบ่อมะกา   3 ตัว  หมู่ 6 
   -  ฝายน้ าล้น   2  ตัว           หมู่ 7 
   -  ฝายน้ าล้น   6  ตัว              หมู่ 8 
   -  ฝายน้ าล้น   3  ตัว              หมู่ 9 
   -  ฝายท่อลอด  1  ตัว     หมู่ 9 
               บ่อน้ าตื้น          8        แห่ง  

บ่อบาดาล        18      แห่ง 
             -  บ่อบาดาลบ้านหนองขาม       หมู่  3        จ านวน   4   บ่อ 
   -  บ่อบาดาลบ้านหนองบัว         หมู่  4        จ านวน   3   บ่อ 

-  บ่อบาดาลบ้านทุ่งเคล็ด          หมู่  6        จ านวน   4   บ่อ        
-  บ่อบาดาลบ้านหนองไม้แก่น   หมู่  7        จ านวน  4   บ่อ 

    -  บ่อบาดาลบ้านหนองแก         หมู่  8        จ านวน  1   บ่อ 
   -  บ่อบาดาลบ้านมะขามโพรง    หมู่  9        จ านวน  2   บ่อ 
  **หมาย** บ่อบาดาลส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากน้ าบาดาลเป็นน้ ากร่อย* 
   อ่างเก็บน้ า         8       แห่ง 
   -  อ่างเก็บน้ าหุบผึ้ง            หมู่  3 
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   -  อ่างเก็บน้ าร่องหนองขุย   หมู่  3 
   -  อ่างเก็บน้ าน้ าเขาสูง        หมู่  6 
   -  อ่างเก็บน้ าบ้านปุ่มมะค่า  หมู่  6 
   -  อ่างเก็บน้ าบ้านหนองเกตุ  หมู่  7 
                      -  อ่างเก็บน้ าร่องทศกัณฑ์    หมู่  7 
                      -  อ่างเก็บน้ าหนองน้ าเค็ม    หมู่  8 
   -  อ่างเก็บน้ าหนองแก          หมู่  8 
 

  3.10 ขยะและการจัดการขยะ 
  -  ปริมาณขยะเฉลี่ย 7 - 10 ตัน /วัน  และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
  -  ศักยภาพในการก าจัดขยะ 

    - รถยนต์ในการจัดเก็บ     2  คัน 
    - บุคลากรในการจัดเก็บ  10  คน 

  -  ถังรองรับขยะ 
    - ถังขยะขนาด  30  กิโลกรัม จ านวน  350  ถัง 
    - ถังขยะขนาด  100  กิโลกรัม จ านวน  150  ถัง 

  -  วิธีการก าจัดขยะ      
   - ก าจัดโดยวิธีการฝังกลบ  

 

4.  ข้อมูลศักยภาพท้องถิ่น 
  4.1  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก เป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบ
แบ่งได้  2  ส่วน   
  1) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่นิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มาจากการเลือกตัง้จากประชาชนในหมู่บ้าน จ านวน 22 คน (หมู่บ้านละ 
2 คน) อยู่ในต าแหน่งคราวละ4 ปี สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีประธานสภา 1 คน รองประธานสภา  1  คน  
ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามมติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

บัญชีรายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายเกรียงไกร   เรืองทิพย์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 ประธานสภาฯ 
2 นายสวง          ศรีทอง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 รองประธานสภาฯ 
3 นายผัน          จานแก้ว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1  
4 นายประยูร      กล่อมเกลี้ยง สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่ 1  
5 นางสาวจิราภรณ์  สระวัง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  2  
6 นาววันเพ็ญ        ปานแดง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  2  
7 นายอ านาจ     สว่างทั่ว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3  
8 นายวัลลภ      พงษ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3  
9 นายสวน        เทียมเผือก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4  

10 นายมานพ     แสงฉาย สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4  
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11 น.ท. ไพศาล   ประกอบพันธ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5  
12 นายระพิพัฒน์  เขียวหวาน สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5  

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
13 นางประนอม    มาดี สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7  
14 นางสนั่น         ขาวช่วง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8  
15 นายอุดร         ค าโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8  
16 นายเอื้อม       สนสนิท สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9  
17 นายสมมิตร     เทียมเผือก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9  
18 นายสมพร      ปานแดง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10  
19 นางพจนี        เทศทอง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10   
20 นายสมพงษ์    อิ่มพราห์มณ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11   
21 นางสาวสมจิตร เซ็นเสงี่ยม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11  

 

  2) คณะผู้บริหาร ท าหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย ประกอบด้วย      
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  1  คน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2  คน  และเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้แต่งตั้ง 
  บัญชีรายชื่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 นายเสน่ห์      อาจพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2 นายวิเชียร     สว่างทั่ว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3 นายสมใจ      สุขส าราญ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4 ร.ต. มูล        จันด ี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  แบ่งส่วนราชการ  ดังนี้ 
1.) ส านักงานปลัด อบต. มีหน้าที่ด าเนินการในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล งานบริหารทั่วไป งานกิจการสภา  งาน
ธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน งานบริหารงานบุคคล  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานพัฒนาชุมชน  งานสวัสดิการสังคม งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งานขออนุมัติด าเนินการตามข้อบังคับ ตลอดจนงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
 

  2.)  กองคลัง มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน 
การหักภาษีเงินได้ และการน าส่งงานที่เกี่ยวกับการตัดโอนเงิน งานรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน งานขออนุมัติ
เบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานการจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ  
เงินสะสม งานการจัดท าบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย  และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ได้รับมอบหมาย  

3.) กองช่าง มีหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับงานส ารวจ ออกแบบการจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบงานก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร งาน
ผังเมือง งานแผนงานการปฏิบัติงานก่อสร้างและบ ารุงรักษา การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
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๔.)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การ

สุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค งานก าจัดขยะมูลฝอย สนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขในด้านเวชภัณฑ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ทางสาธารณสุข งานด้านระบาดวิทยา รวบรวมสถิติและข้อมูลการเกิดโรคติดต่อ หรือโรคที่เป็น
ปัญหาทางสาธารณสุข ติดตามและรายงานการเกิดโรค เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ
มอบหมาย 

 

อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 

ส านัก/ฝ่าย 
พนักงานส่วน

ต าบล 
พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

รวม 

ส านักปลัด  12 9 14 35 
กองคลัง 5 2 - 7 
กองช่าง 3 4 4 11 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2 5 5 12 

รวม 22 20 23 65 
 

 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
    

4.2 สถานะทางการคลัง 
สถานการณ์คลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  ย้อนหลัง 3 ปี 
ตารางรายรับ 

รายรับ 
รับจริง 

ป ี2557 
รับจริง 

ป ี2558 
ประมาณการ 

ป ี2559 
รายได้ที่จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 794,568.52 937,462.50 840,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 550,261.60 837,382.00 557,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 337,457.11 579,449.05 340,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์ - - - 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 86,700.00 185,700.00 95,000.00 
หมวดรายได้จากทุน - - - 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,768,987.23  1,832,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.  

ผู้บริหาร 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ส านักปลดั กองช่าง กองคลงั กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
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  หมวดภาษีจัดสรร 28,685,152 34,548,110.76  29,168,000.00  

รายรับ 
รับจริง 

ปี 2557 
รับจริง 

ปี 2558 
ประมาณการ 

ปี 2559 
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 28,685,156 34,548,110.76 29,168,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.   14,000,000.00 
  เงินอุดหนุนทั่วไป 13,017,523 12,531,397.00  14,000,000.00  
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 13,017,523 12,531,397.00 14,000,000.00 
  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 0 0 0 

รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น 43,471,662.59 49,619,501.31 45,000,000.00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบกลาง) 9,313,000.00 9,586,200 - 
  เบี้ยยังชีพผู้พิการ (งบกลาง) 1,368,000.00 2,227,300 - 
  บุคลากรถ่ายโอน (งบกลาง) 6,381.00 11,300 - 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งบกลาง) 15,390.00 - - 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน) 180,000.00 - - 
  บุคลากรถ่ายโอน (ค่าจ้างประจ า) 212,700.00 228,600 - 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจ้างฯ) 324,000.00 309,015 - 
  บุคลากรถ่ายโอน (ค่าตอบแทน) 5,647.50 - - 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน) 1,200.00 1,200 - 
  บ าบัดยาเสพติด (ค่าใช้สอย) 240,000.00 120,000 -- 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าวัสดุ) 86,850.00 127,500 - 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,453,000.00 16,924,900 - 

รวมรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 13,206,168.50 29,899,844.13 - 
รวมรายรับทั้งสิ้น 56,677,831.09 79,519,345.44 45,000,000.00 

 

ตารางรายจ่าย      

รายจ่าย 
จ่ายจริง 
ปี2557 

จ่ายจริง 
ปี 2558 

ประมาณการ 
ปี 2559 

งบกลาง 2,532,377.33 2,773,684.99   3,660,884.00  
ด้านบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว) 13,952,298.82 12,786,156.13 15,380,240.00  
ด้านการด าเนินงาน (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค) 6,749,095.67 7,538,267.89 12,432,776.00  
ด้านการลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง) 7,788,660.00 20,654,748 11,663,100.00  
เงินอุดหนุน 3,482,997.57 1,318,236.57   1,863,000.00  
รายจ่ายอื่น  1,428,855.88 0.00                  -    

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 35,934,285.27 45,071,093.48 45,000,000.00  
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐบาลให้ตามวัตถุประสงค์  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบกลาง) 9,107,000.000 9,586,200 - 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ (งบกลาง) 1,340,500.00 2,227,300 - 
บุคลากรถ่ายโอน (งบกลาง) 6,381.00 11,300 - 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งบกลาง) 15,390.00 - - 

รายจ่าย 
จ่ายจริง 
ปี2557 

จ่ายจริง 
ปี 2558 

ประมาณการ 
ปี 2559 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน) 180,000.00 - - 
บุคลากรถ่ายโอน (ค่าจ้างประจ า) 212,700.00 228,600 - 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจ้างฯ) 324,000.00 309,015 - 
    
บุคลากรถ่ายโอน (ค่าตอบแทน) 5,647.50 - - 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน) 1,200.00 1,200 - 
บ าบัดยาเสพติด (ค่าใช้สอย) 240,000.00 120,000 - 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าวัสดุ) 86,850.00 127,500 - 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,453,000.00 16,924,900 - 

รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 12,972,668.50 29,899,844.13 - 
 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
  จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ของแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ คสช. และยุทธศาสตร์จังหวัด  ทีส่ามารถน ามาเป็นแนวทางก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคม
เศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืน
ของชุมชน  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ 
 

 “ต าบลน่าอยู่ สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ มีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมเพ่ือให้ชุมชนมีรากฐานที่เข้มแข็ง” 
 

******************************************************************* 
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บทท่ี  3 
แผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1.1 แนวทางการพัฒนาประเทศที่ส าคัญของ คสช.  คือการน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ความมีเหตุผล 
พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม  

ยุทธศาสตร์  9 ด้าน ของ คสช. 
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  อย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่องโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตร์การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิดประโยชน์กับ

  ประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
8. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติ ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน

  อนาคต 
9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตและคอรับชั่น อย่างยั่งยืน 
 

3.1.2 สรุปสาระส าคัญค าแถลงนโยบายของรัฐบาล  
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 12 กันยายน 2557 
 โดยรัฐบาลแบ่งการด าเนินการเป็น 2 ระยะคือ ระยะเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปีแรก และระยะการ

บริหารราชการ 4 ปี สรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 1. การป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 4. การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 5. การยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 8. การพัฒนาส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ 

  ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
  ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

  3.1.3 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1.  กรอบแนวคิดและหลักการ 
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศ ไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง จากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต
ความสามารในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 จึงต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ ส าคัญ ดังนี้  
  (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
  (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
  (4) การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ 
 

  2. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
 ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
 กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
 ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แ ผ น
พัฒนาฯ ฉบับที ่12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ โดยก าหนด ต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ คสช. ได้จัดท าข้ึน 
   ดังนี้  “ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการ
 ขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ(Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมี นวัตกรรมสูง เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อม” 
  เป้าหมาย 
   1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   2.การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง 
   วัยอย่างมีคุณภาพ 
   3.  การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
   4.  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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  3. แนวทางการพัฒนา 
   1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี 
   คุณภาพ  
   3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
   4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
   5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

  3.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
 

   - วิสัยทัศน์    
  “ฐานเพื่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”  
 

   - พันธกิจ  
  1. สร้างและฟ้ืนฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรน้ า เพ่ือเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม  
  เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว  
  2. สร้างระบบเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแดนสู่ AEC 
  3. ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
  4. หยุดการระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพร้าว) 
 

  - เป้าประสงค์  
  1. สัตว์น้ ามีที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์  
  2. ไม่มีระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพร้าว) 
  3. แหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงเป็นระบบสู่ AEC  
  4. การกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน 
 

  - ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรเพ่ือการลงทุน  
 กลยุทธ์ที ่1.1 สร้างปะการังเทียม เพ่ือเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ า  
 กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาขีดความสามารถในการก าจัดแมลงศัตรูพืชและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
ผลิตพืชปลอดภัยให้แก่เกษตรกร  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจสู่ AEC  
 กลยุทธ์ที ่2.1 ก่อสร้างถนนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
 กลยุทธ์ที ่2.2 สร้างความสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวและการค้า ณ จุดผ่านแดนถาวร 
ไทย – เมียนมาร  ์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
 กลยุทธ์ที ่3.1 ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น  
 กลยุทธ์ที ่3.2 สร้างเข่ือนกันทรายและคลื่น  
 กลยุทธ์ที ่3.3 เรียงหินใหญ่กันคลื่น 
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 3.1.5 แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ. 2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่รอบ พ.ศ. 2560 
- วิสัยทัศน์  

       “เมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า ประตูการค้าด่านสิงขร สับปะรด มะพร้าวที่หนึ่งของโลก สังคมแห่งมิตรไมตรี” 
 - พันธกิจ 
  1. พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
  2. ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิต  การแปรรูป สับปะรด 
  มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก 
  3. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด่านสิงขร 
  4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นสังคมท่ีมีความม่ันคงและมีคุณภาพตามวิถีและภูมิปัญญาไทย 
  5. สร้างความสมดุลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 - เป้าประสงค์ 
  1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
  2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม 
  3. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าชายแดน 
  4. ยกระดับชีวิต คุณภาพของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึง รวมทั้งเพ่ิม 
  ประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน 
  5.  เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 - ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
  2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และแปรรูปสัปปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่
  ตลาดโลก 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด่านสิงขร และอาเซียน 
  4. เสริมสร้างความม่ันคงและคุณภาพชีวิตตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
  5. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
 

 - กลยุทธ์ 
  1.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดให้มีคุณภาพ 
  1.2 เสริมสร้างคุณภาพการท่องเที่ยวบนความหลากหลาย ความปลอดภัยและความคุ้มค่า 
  1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล 
  1.4 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัด ภาครัฐ และเครือข่ายการท่องเที่ยว 
  1.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ ภาคเอกชนที่ 
  เกี่ยวข้อง 
 

 3.1.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อบจ.) 
 

 - วิสัยทัศน์  
  “เมืองแห่งการท่องเที่ยว วิถีเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่เมืองยั่งยืน” 
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 - พันธกิจ  
  1. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ การเกษตร และการท่องเที่ยว 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5. พัฒนาองค์กรและสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วนให้ทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  6. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ระบบการบริการสาธารณะ และระบบป้องกันและ
 บรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
 

 - ยุทธศาสตร์/กลยุทธ/แนวทางพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
     แนวทางพัฒนา 
  1. พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และการบริการ 
  2. พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว ตามเทศกาล งานประเพณี รวมถึงท่องเที่ยวเชิง  
  นิเวศน์และสุขภาพ 
  3. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยราชการ เอกชน และประเทศ 
  เพ่ือนบ้าน ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
  5. พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการ และสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการท่องเที่ยว  
  ทั้งด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย 
  6. ส่งเสริมเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ ภาคการเกษตร และภาคการท่องเที่ยว ระหว่าง
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และภาคเอกชน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
         แนวทางพัฒนา 
  1.ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาขีพ ที่มั่งคงและมีรายได้เพ่ิมข้ึน ตามกระบวนการเรียนรู้ 
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.พัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้การถ่ายทอดความรู้ การแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร และโรค
  ระบาด 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้า OTOP การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพ และการตลาด 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางเพ่ือจ าหน่ายผลผลิตการเกษตร และการดูแลราคาผลผลิต 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และการเกษตรที่ปลอดสารพิษ 
  6. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
  7. ส่งเสริมหรือสนับสนุนการน าภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ 
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  8. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตร ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
         แนวทางพัฒนา 
  1. พัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว ชุมชน ให้เข้าแข็ง 
  2. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มองค์กร และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและแก้ปัญหาในชุมชน 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
  5 เพ่ิมขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ 
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
  7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
  ของชาติ รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  9.พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา 
  10 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
  11 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
  12. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม แก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ 
  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         แนวทางพัฒนา 
  1. พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับ 
  สภาพพ้ืนที่  
  2. เสริมสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการบริหาร 
  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พ้ืนที่ป่า และป่าต้นน้ าล าธารให้เกิดความสมบูรณ์ 
  4. พัฒนา ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า และการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
  6. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
         แนวทางพัฒนา 
  1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานแบบบูรณาการระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
  2. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
  ทรงเป็นประมุข 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
  หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  4. พัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากรและองค์กรให้ได้มาตรฐาน 
  5.พัฒนา ปรับปรุงสถานที่การปฏิบัติงาน และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ การปฏิบัติงานให้เพียงพอ แ ล ะ มี
  ประสิทธิภาพ 
  6. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
  7. ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบ และ กระบวนการท างานให้มีความทันสมัย 
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  8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือบริการประชาชน 
  9 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาเส้นทาง แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
 แนวทางพัฒนา  
  1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
  2.พัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค ให้สอดคล้องกับ 
  แผนการการป้องกันอุทกภัย 
  3. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า ประปา 
  4. ส่งเสริมการจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดและน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.1.6  การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
  นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก   (แถลงต่อสภา 9 พฤศจิกายน 2550) 
  1. นโยบายด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม  สะพาน ทางเท้าและ ท่อระบายน้ า 
  1.2 พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขยายเขตบริการ  ไฟฟ้า ประปา ให้ 
  ครอบคลุมทั่วถึง   
  1.3 พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตร และ อุปโภค บริโภค 
           1.4 การส่งเสริมการจัดท าผังเมือง และน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
  2.1 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การรวมกลุ่มอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และกระบวนการ 
           เรียนรู้  การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง 
  2.2 ส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การเกษตรแบบยั่งยืน การให้  ความรู้และ 
  ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 
  2.3 พัฒนาปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยว การบริการ การประชาสัมพันธ์ การให้  ข้อมูลข่าวสาร    

 เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
  3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
  3.2 บริหารจัดการการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม 
  3.4 ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ เพ่ือสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
  4. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข 
  4.1 การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
  4.2 การ ส่งเสริม ช่วยเหลือ และจัดสวัสดิการ แก่ ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ / ผู้สูงอายุ/  ผู้พิการ/      
  ผู้ด้อยโอกาส /เด็กและเยาวชน 
         4.3 การพัฒนาการสาธารณสุข และ การป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ  
  และโรคระบาด 
  4.4  การสร้างความเข้มแข็งให้กับ คน ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
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  5. นโยบายด้านพัฒนาการเมือง การบริหาร การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  5.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในระบบประชาธิปไตย  และการ 
  ปฏิบัติงานของ อปท. เพ่ือการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การพัฒนาท้องถิ่น 
          5.2  พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร  ผู้น าชุมชนในต าบล  
  เพ่ือการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ    
  5.3  พัฒนาปรับปรุง สถานที่ ปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ 
  ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ ต่อการบริการประชาชน 
  5.4  พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ ให้ครอบคลุม ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม  

5.5 การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ และ บูรณาการ ร่วมกับองค์กร/หน่วยงานภาครัฐและภาค
ประชาชน 

 6. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  6.1 การพัฒนา อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

 6.2 การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย  ในครัวเรือน และชุมชน 
 7. นโยบายด้านป้องกันภัย 
  7.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อย่างทันท่วงที 
  7.2 การรักษาความสงบ และความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน  
 
3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 การบริการด้านการประปาไม่เพียงพอและทั่วถึง  เกิดปัญหาน้ าประปาไม่ได้คุณภาพ การขาด
 แคลนแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค  บริโภคในฤดูร้อน การบริหารจัดการน้ าประปาจะต้องได้รับการปรับปรุง 
 ความต้องการของประชาชน คือ ต้องการให้ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อท่อประปาภายในหมู่บ้าน  จัดระบบ
 การจัดการน้ าส าหรับอุปโค บริโภคให้มีความสะอาดมากขึ้น   
  1.2 การคมนาคม  ปัญหาถนน  เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก  เนื่องจากเส้นทางที่มีอยู่บางส่วนยังไม่ได้
 มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขาดการเชื่อมโยงให้เป็นระบบ ความต้องการของประชาชน คือ ปรับปรุง
 เส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย  ครอบคลุมและเป็นระบบ  
  1.3 ไฟฟ้าแสงสว่าง ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง ความต้องการของประชาชน คือ เพ่ิม
 ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที่ภายในต าบล 
  1.4 การระบายน้ า การระบายน้ าเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดการพังทลายของผิวดิน น้ ากัดเซาะเนื่องจาก
 ความรุนแรงของกระแสซึ่งระบายน้ าไม่ทันท่วงที  เกิดน้ าท่วมขังในบางพ้ืนที่ ความต้องการของประชาชน  
 คือก่อสร้างรางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ าในจุดที่มีน้ าท่วมขังและน้ ากัดเซาะผิวดินขอบถนนเป็นประจ า  
 

 2. ด้านเศรษฐกิจ และการเกษตร 
  2.1 ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม เนื่องจากขาดการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเสริมอย่างเพียงพอ  
 ความต้องการของประชาชน  คือ  ให้มีการส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในหลากหลายอาชีพ 
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      2.2 ประชาชนมีรายได้น้อย  ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ  ต้นทุนทางการเกษตรสู ง  
 แหล่งงบประมาณนอกระบบคิดอัตราดอกเบี้ยสูง  เกิดหนี้สินจากภาคการเกษตร  ความต้องการของ
 ประชาชน คือ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบชีพ 
  2.3 แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรภายในต าบล ไม่เพียงพอ ไม่มีระบบชลประทาน ล าห้วยภายในต าบลถูก
 บุกรุก ดินที่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายท าให้ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ดี ความต้องการของประชาชนคือ
 ก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ภายในต าบล และก่อสร้างฝายชะลอน้ าในล าห้วยภายในต าบลรวมถึง ขุดลอก
 ขยาย แหล่งน้ าที่ตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุม 
 3. ด้านคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุข 
  3.1  ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการ
 รักษาสุขภาพ ขาดสถานที่ออกก าลังกายภายในชุมชน ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการป้องกันและ
 ควบคุมโรคระบาดต่างๆ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพของประชาชน 
  3.2  ปัญหาสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน – ความดัน โรคเครียด ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น  
      3.3  ส่งเสริมสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก  คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงอย่าง
 ทั่วถึง 
 4.ด้านการเมือง  การบริหาร 
  4.1 ขาดการท าความเข้าใจกับประชาชนเรื่องบทบาท และหน้าที่ของการเป็นสมาชิก หรือผู้บริหาร
 ขององค์การบริหารส่วนต าบล  การประสานงานและความร่วมมือระหว่างประชาชน  ผู้น าท้องถิ่น  และ
 สมาชิก ยังไม่ดีเท่าท่ีควร  ความต้องการของประชาชน คือ ให้ผู้น าท้องถิ่น สมาชิกท าความเข้าใจและเข้าถึง
 ประชาชนในปัญหาต่างๆ ให้มากข้ึน 
           4.2 ประชาชนยังไม่กล้าแสดงออกทางการเมือง  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม
 ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นและระดับชาติมีน้อย  การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง  ความ
 ต้องการของประชาชน คือ  การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ 
 5.การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
   5.1  สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาที่มีอยู่ในพ้ืนที่ 
  5.2  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ถูกบุกรุก  ขาดความรู้ความ เข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์
ป้องกันบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขาดการเอาใจใส่ดูแล  หวงแหนธรรมชาติภายใน
ต าบล  ความต้องการของประชาชน  คือ  ปลูกฝัง สร้างจิตส านึกให้ประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในต าบล  เพ่ือประโยชน์  และความอุดมสมบูรณ์ ในอนาคต 
  6.2 ปัญหาขยะ ที่มีแนวโน้มการทิ้งขยะมากข้ึน สถานที่ก าจัดขยะหาได้ยาก ระบบก าจัดขยะไม่ เหมาะ 
สมควรสร้างความตระหนักว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาขยะ เสริมสร้างหา วิธีก าจัดขยะที่เหมาะสม 
 ลดปริมาณขยะและการทิ้งขยะจากครัวเรือน  การคัดแยกขยะ 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตด้วย
เทคนิค  SWOT   
  การวิเคราะห์  จุดอ่อน  จุดแข็ง  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิค  SWOT  
Analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่  จุดแข็ง  (Strength = S)  จุดอ่อน  (Weakness = W)  และปัจจัย
ภายนอก  ได้แก่  โอกาส  (Opportunity = O)  และอุปสรรค  (Threat = T)  เป็นเครื่องมือ โดยผ่านกระบวนการ
ประชุมร่วมกันทุกภาคีทั้งภาครัฐและภาคประชาชน  โดยสรุป ได้ดังนี้ 

จุดแข็ง  (STRENGTH - S)  
1. โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคมีความครอบคลุมทั่วถึงเกือบเต็มพ้ืนที่ 
2. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีวิสัยทัศน์   
3. ประชาชนเริ่มเห็นถึงความส าคัญโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น   
4. มีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้านสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้
ของประชาชน  
5. บุคลากรมีทักษะความเชี่ยวชาญทางวิชาการในการด าเนินงานโครงการกิจกรรมอันเป็นประโยชน์
แก่ประชาชน 
8   มีระบบกระจายเสียงภายในต าบล  ท าให้มีศักยภาพด้านสื่อสารข้อมูลข่าวสาร 
6. ทรัพยากรภายในองค์การมีความพร้อมพอสมควรในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในต าบล 
7. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่พร้อมจะท าการพัฒนา (เขาหินเทิน) 
8. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ๒ แห่ง ในด้านการดูแลสุขภาพพ่ีน้องประชาชน 
9. มีฐานะการคลังที่เข้มแข็งและยืดหยุ่น 
10. ความได้เปรียบทางกายภาพ ที่ท าการองค์การตั้งอยู่ใกล้กับ ตัวจังหวัดและ อ าเภอเมือง รวมถึง ส่วน
ราชการต่างๆ ทั้งส่วนท้องถิ่น  ส่วนกลาง  ท าให้การประสานงานต่างๆ  สะดวกรวดเร็ว 
จุดอ่อน  (Weakness-W)   
1. โครสร้างพ้ืนฐาน เช่น ทางสัญจร  แหล่งน้ า ทางระบายน้ า ยังไมค่รอบคลุม ทุกพ้ืนที่ 
2. ประชาชนในบางพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน รวมถึงไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
3. บางพ้ืนที่เกิดภัยแล้งบ่อยครั้งท าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 
4. สถานที่ท่องเที่ยวขาดการดูแลพัฒนาฟ้ืนฟู  ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ อย่างทั่วถึงใน
เรื่องแหล่งท่องเที่ยว 
5. บางพ้ืนที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมกันก าหนดทิศทาง ประเด็นปัญหาการพัฒนาจึง
ท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงความต้องการ 
6. ไม่มีระบบชลประทาน และไม่มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ ที่สามารถเก็บกักน้ าได้ปริมาณมาก ๆ เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของชุมชน และใช้ในภาคเกษตร 
7. แหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น แห้งในฤดูแล้ง  ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการเกษตร 
รวมถึงมีการบุกรุกล่วงล้ า ร่องน้ าสาธารณะ เกิดปัญหาการระบายน้ าในฤดูฝน 
8. เจ้าหน้าที่และประชาชนไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน รวมถึงยังไม่มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง 
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โอกาส  (Opportunities-O) 
1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2542  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ในท้องถิ่น  มีโอกาสได้รับการจัดสรรทั้งและทรัพยากรในการพัฒนาต าบล มากขึ้น 
2. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน  
เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น 
3. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เน้นประสิทธิภาพ  ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส  เปิดโอกาส
ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด  ตัดสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์ 
4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด าเนินการการท่องเที่ยวประจวบฯ  ส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้
เป็นที่รู้จักและเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 
5. รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการปลูกฝังค่านิยมอยู่แบบพอเพียงให้แก่
ประชาชน 
6. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพ มีหลายช่องทาง 
ได้แก่ อบจ. จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
7. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการต่างๆ  เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและ
พัฒนาในทุกๆ  ด้าน 
 

อุปสรรค  (Threat - T)   
1. สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. ค่านิยมบริโภคนิยมมากข้ึน  เกิดหนี้สิน ประชาชนมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ 
3. แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในท้องถิ่น  ท าให้การจ้างงานคนไทยโดยคนไทยน้อยลง 
4. ประชากรแฝงยากต่อการควบคุม ดูแล  มีผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจก่อให้เกิด 
ปัญหาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพ้ืนที่ 
5. ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์การสูงเกินไปเมื่อเทียบกับงบประมาณและอ านาจหน้าที่ 
 ความรับผิดชอบ  
 6. ความไม่ชัดเจนของกฏหมายในด้านขอบเขตความรับผิดชอบท าให้เกิดความซ้ าซ้อนของภารกิจ
ระหว่าง องค์การกับหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ลงมาพัฒนาท้องถิ่น 
7. ขาดการประสานงานในรูปของการประชุมปรึกษาหารือและการจัดกิจกรรมร่วมกันกับองค์กรอ่ืน
 โดยเฉพาะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชนและ
องค์การ ธุรกิจทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
8. การบริหารงานภายใต้กฎหมาย  และระเบียบปฏิบัติมีมากยุ่งยากซับซ้อนเป็นเหตุท าให้การปฏิบัติงาน
 ผิดพลาดไม่ตรงตามระเบียบระเบียบและผิดกฏหมายได้ง่าย 
 9. ภาพลักษณ์ขององค์กรท้องถิ่นถูกมองว่ายังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมื่อเทียบกับรัฐบาล 
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แบบ ยธ 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเกาะหลัก  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

1. เสริมสร้างความโดดเด่น
ด้ าน ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว บ น
พื้ น ฐานเอกลั กษณ์ของ
จังหวัด 
 

2. เ พ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันในด้านการผลิต และแปรรูป
สัปปะรด  และมะพร้าวมะพร้าว
และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก 

3.ส่ ง เ ส ริ มพัฒนาการ
ลงทุนการท่องเที่ยวด่าน
สิงขรและอาเซียน 

4.เสริมสร้างความมั่นคง
และสังคมคุณภาพตาม
วิถีภูมิปัญญาไทย 

5.เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการบริ หาร จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่สมดุล 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัดให้มีคุณภาพ 
1.2 เสริมสร้างคุณภาพการ
ท่องเที่ยวบนความหลากหลาย 
ความปลอดภัย และความคุ้มค่า 
1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล 
1.4 ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของจังหวัด 
ภาครัฐ และเครือข่ายการ
ท่องเที่ยว 
1.5 ส่งเสริมระบบข้อมูลข่าวสาร 
การประชาสัมพันธ์และการตลาด
ด้านการท่องเที่ยว 
1.6 การพัฒนาบุคลิกภาพด้าน
การท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ประกอบการ ภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง 

แนวทางการพัฒนา 
2.1 พัฒนาโครงสร้าพ้ืนฐาน ที่
สนับสนุนระบบการผลิต 
สับปะรด มะพร้าว และสินค้า
การเกษตรเพื่อการบริโภคและ
ส่งออก 
2.2 การพัฒนาระบบการผลิต 
การแปรรูป และการตลาด 
สับปะรด มะพร้าว ประมง ปศุ
สัตว์ และสินค้าเกษตรให้ได้
คุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อการ
บริโภคและส่งออก 
2.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ที่สร้างความร่วมมือและมีส่วน
ร่มขององค์กรภาคเกษตรกรให้มี
ความเข้มแข็ง 
2.4 สร้างเสริมระบบการจัดการ
ความรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา
สับปะรดและมะพร้าว 
2.5 สร้างเสริมการพัฒนาระบบ
การผลิตเกษตรอินทรีย์ 

แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน และพัฒนาระบบโล
จิสติกส์ เพื่อสนับสนุน
การค้าการลงทุน การท่อง
เที่ยงสินค้าและบริการ 
3.2 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ด้านการค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยว 
3.3 ยกระดับการผลิตสินค้า
และบริการให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
3.4 เสริมสร้าความสัมพันธ์
ระหว่างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/
องค์กรในอาเซียน 
3.5 ส่งเสริมการเปิดตลาด 
พัฒนาความร่วมมือทาง
การค้าการลงทุน การ
ท่องเที่ยว ใน และ
ต่างประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 
4.1 เสริมสร้างสังคมแห่ง
การมีสุขภาวะที่ดี 
4.2 ยกระ ดับมาตรฐาน
การศึกษาให้มีคุณภาพสูง 
4.3  เ ส ริ มสร้ า งสถาบั น
ครอบครัวให้เข้มแข็ง และ
ด ารงชีวิตตามวิ ถีแห่งมิตร
ไมตรี 
4.4 เพิ่มขีดความสามารถ
ในการป้องกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม และยาเสพติด 
4.5 พัฒนาคุณภาพชีวิ ต
ต า ม แ น ว ท า ง ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.6เสริมสร้างความมั่นคง
บริ เวณชายแดน ชายฝั่ ง
ทะเล และเกาะ 
4.7 เสริมสร้างการป้องกัน
แล ะล ดอุ บั ติ เ ห ตุ ใ นก า ร
คมนาคม 

แนวทางการพัฒนา 
5.1 สร้างเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
รักษาทรัพยากร ประมง ป่าไม้ ดิน น้ า 
อากาศ และสัตว์ 
5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
5 .3  ส่ ง เ ส ริ ม อุ ต ส าหกร ร มที่ ไ ด้
มาตรฐานสากลและ เป็นมิตรกั บ
สิ่งแวดล้อมน าไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอน
ต่ า 
5.4 สร้างเสริมระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
และชายฝั่ง 
5.5 เสริมสร้างระบบป้องกันและ
แก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเล 
5 . 6  พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ น า  อ บ ต . 
เกาะหลัก 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การเกษตร
และการท่องเที่ยว 
 

3.การพัฒนาด้าน
การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

4.การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต และสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับคน ครอบครัว ชุมชน 
 

5.ก า ร พั ฒ น า ก า ร
บริหารงานให้มีความ
เป็นเลิศ 
 

6.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางพัฒนา  
1.ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาเส้นทาง
คมนาคม  สะพาน 
ทางเท้าและ ท่อ
ระบายน้ า 
2. พัฒนาปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ขยาย
เขตบริการ  ไฟฟ้า 
ประปา ให้ครอบคลุม
ทั่วถึง  
3.  พัฒนาปรับปรุง
แหล่งน้ า เพื่อ
การเกษตร และ 
อุปโภค บริโภค 
4.  การส่งเสริมการ
จัดท าผังเมือง และ
น ามาใช้อย่างมี
ประสิทธภิาพ  

แนวทางพัฒนา  
1.  ส่ง เสริม เศรษฐกิจ
ชุ ม ชน  ก า ร ร ว มก ลุ่ ม
อ า ชี พ  ก า ร พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 และกระบวนการเรียนรู้ 
ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต ต า ม
แ น ว ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
พอเพียง 
2. ส่ ง เสริมการพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตร 
การเกษตรแบบยั่ งยืน 
ก า ร ให้   ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ถ่ า ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี
ทางการเกษตร 
3. พัฒนาปรับปรุง แหล่ง
ท่อง เ ท่ียว การบริการ 
การประชาสัมพันธ์ การ
ใ ห้   ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร  
เกี่ยวกับการท่องเท่ียว 

แนวทางพัฒนา  
1.  ส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารจัด
การศึกษาท้ังในและ
นอกระบบ 
2.  บริหารจัดการการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.  ส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา ประเพณี 
และวัฒนธรรมอันดี
งาม 
4.  ส่งเสริมการกีฬา 
และนันทนาการ เพื่อ
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี 

แนวทางพัฒนา  
1.การป้องกันและแก้ปัญหา
ยาเสพติด 
2.การ ส่งเสริม ช่วยเหลือ 
และจัดสวัสดิการ แก่ ผู้
พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ / 
ผู้สูงอายุ/  ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส /เด็กและ
เยาวชน 
3.การพัฒนาการสาธารณสุข 
และ การป้องกัน ควบคุม เฝ้า
ระวัง โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ 
และโรคระบาด 
4.การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  การรักษาความ
สงบ และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  
5.การสร้ างความเ ข้มแข็ง
ให้กับ คน ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม 

แนวทางพัฒนา  
1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ ในระบบ
ประชาธิปไตย  และการปฏิบัติงานของ 
อปท เพื่อการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน  การพัฒนาท้องถ่ิน 
2.  พัฒนาความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร  ผุ้น า
ชุมชนในต าบล เพื่อการท างานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ    
3.  พัฒนาปรับปรุง สถานที่ ปฏิบัติงาน 
เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอ ต่อการ
บริการประชาชน 
4. พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ ให้
ครอบคลุม ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และ
เป็นธรรม  
5.  การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ 
และ บูรณาการ ร่วมกับองค์กร/
หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน 

แนวทางพัฒนา  
1. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและใช้
ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม 
2. การจัดการ
ขยะ สิ่งปฏิกูล  
น้ าเสีย  ใน
ครัวเรือน และ
ชุมชน 

แนวทางการ
พัฒนา 
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ผ ล ผ ลิ ต /
โครงการ 

1. โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุง บ ารุงรักษา
เส้ นทางคมนาค ม  
สะพาน ทางเท้าและ 
ท่อระบายน้ า 
2.โครงการ  ขยาย
เขตบริการ  ไฟฟ้า 
ประปา  
3.  โครงการพัฒนา 
ขุดลอก  ปรั บปรุ ง
แหล่งน้า 

1.  โครงการ ส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน กลุ่ม
อาชีพ  
2. โครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้  
การด าเนินชีวิตตาม
แนวทาง เศ รษฐกิ จ 
พอเพียง 
3.  โครงการพัฒนา
ป รั บ ป รุ ง  แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว  

1.  โครงการสนับสนุน
การศึกษา 
2.  การบริหารจัดการ
การศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3 .  โ ครงก ารส่ ง เส ริ ม
กิ จ ก ร รมทา งศา ส นา 
ประเพณี และวัฒนธรรม 
4.  โครงการส่งเสริมการ
กีฬา แ ละนันทนาการ  

1 . โ ค ร ง ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
แก้ปัญหายาเสพติด 
2.โครงการ ส่งเสริม ผู้พิการ/
ผู้ป่วยเอดส์  / ผู้สู งอายุ/  ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส /เด็กและ
เยาวชน 
3 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ก า ร
สาธารณสุข โครงการป้องกัน 
ควบคุม เฝ้าระวัง โรคติดต่อ 
โรคไม่ติดต่อ และโรคระบาด 
4.การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  
 5.โครงการการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ คน ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

1.  โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย  ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถ่ิน 
2. โครงการ พัฒนาความรู้  
ความ สามารถของบุคลากร 
ผู้น าชุมชน เพื่อการท างาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ    
3.  ก่อสร้าง จัดหา ซ่อมแซม 
อาคร สถานที พาหนะ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
4. พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ 
ให้ครอบคลุม ท่ัวถึง มี
ประสิทธิภาพ และเป็นธรรม  

1. โครงการปลูกต้นไม้ 
ปลูกหญ้าแฝก 
2. โครงการ รวบรวม 
ดูแลรักษา เฝ้าระวังการ
บุกรุพื้นที่สาธารณะ 
2.  การจัดการขยะ สิ่ง
ป ฏิกู ล   น้ า เ สี ย   ใ น
ครัวเรือน และชุมชน 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
Strategy Map 

 

ต าบลน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานคลอบคลมุ ชุมชนพอเพียง วิสัยทัศน ์

 

พันธกิจ 
 

 

1.ปรับปรุงพัฒนาระบบ
สารธาณูปโภค สาธารณูป 
การให้มีประสทิธิภาพ
เพียงพอต่อความตอ้งการ 
ของประชาชนรองรับการ
ขยายตัวของเมืองและ
เศรษฐกิจของท้องถิ่น 

3. การสร้างระบบบริหาร
จัดการที่ดี  โดยให้
ประชาชน มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ  การวาง
แผนพัฒนา  การตรวจสอบ  
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน
การบริหารจัดการ 

 2. การส่งเสรมิและ
พัฒนาอาชีพ การ
รวมกลุ่มอาชีพ  
สามารถพึ่งตนเองได้     
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง    
 

4. ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการศกึษาและ
สาธารณสขุ  ตลอดจน
อนรุักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น 

 

5. การเพิ่มประสิทธิ ภาพ
ในการจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว  และการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มที่ดี เพือ่การ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

 

1 . การคมนาคม

สะ ด ว ก  ร ะ บ บ
สาธาร ณู ป โภค
สาธ าร ณู ปก า ร
เ พี ย ง พ อ แ ล ะ
ทั่วถึง 

2. ก ลุ่ ม อ า ชี พ 
กลุ่ ม เกษตรกร 
กลุ่ม อาสาสมัคร
ต่าง ๆ มีความ
เข้มแข็ ง มีการ
เ รี ย น รู้  เ พื่ อ
พั ฒ น า อ า ชี พ
ตลอดเวลา  

 

3.   ประชาชนมี
วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง
ชุมชนที่ เข้ มแข็ ง 
อนุรักษ์ประเพณีที่
ดีงาม  และมีการ
เรียนรู้เพื่อเท่าทัน
โลกที่เปลี่ยนแปลง 

 

4 . ป ร ะ ช า ช น มี
สุ ขภาพกาย  และ
สุ ขภาพจิ ต  ที่ ดี  มี
ความปลอดภัย ใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
ด าเนินชิวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

เป้าประสงค ์

5 .  ก า ร บริ ห า ร
จั ด ก า ร มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิน่ 

1 ก า ร พั ฒ น า
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
การเกษตร และ
การท่องเที่ยว 

 

3.การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

4 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต และสร้างความเข็ม
แข็งให้กับ คน ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

5  ก า ร พั ฒ น า
ระบบบริหารงาน
ให้มีความเป็นเลิศ 

6 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร ์

6. การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะสิ่ ง แ วดล้ อ ม 
ชุมชนมีความเป็น
ระ เ บียบ สะอาด 
สวยงาม 

 

1. ก่อสร้างปรับปรุง 
บ ารุงรักษาเส้นทาง
คมนาคม  สะพาน 
ทางเท้าและ ท่อ
ระบายน้ า 
2. พัฒนาปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ขยาย
เขตบริการ  ไฟฟ้า 
ประปา ให้ครอบคลุม
ทั่วถึง   
3.  พัฒนาปรับปรุง
แหล่งน้ า เพื่อ
การเกษตร และ 
อุปโภค บริโภค 
4.  การส่งเสริมการ
จัดท าผังเมือง และ
น ามาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.  ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน การรวมกลุ่ม
อาชีพ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 และกระบวนการ
เรียนรู้ การด าเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
2. ส่งเสริมการพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตร 
การเกษตรแบบยั่งยืน 
การให้  ความรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 
3. พัฒนาปรับปรุง 
แหล่งท่องเที่ยว การ
บริการ การ
ประชาสัมพันธ์ การให้  
ข้อมูลข่าวสาร  เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว  

1.ส่งเสริมสนับ 
สนุนการบริหาร
จัดการศึกษาทั้ง
ในและนอก
ระบบ 
2.บริหารจัดการ
การศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
3.ส่งเสริม
กิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณี 
และวัฒนธรรม
อันดีงาม 
4.ส่งเสริมการ
กีฬาและ
นันทนาการ เพ่ือ
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 

1.  การป้องกันและแก้ปัญหา
ยาเสพติด 
2. การ ส่งเสริม ช่วยเหลือ 
และจัดสวัสดิการ แก่ ผู้พิการ/
ผู้ป่วยเอดส์ / ผู้สูงอายุ/  ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส /เด็กและ
เยาวชน 
3.  การพัฒนาการสาธารณสุข 
และ การป้องกัน ควบคุม เฝ้า
ระวัง โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ 
และโรคระบาด 
4.  การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  การรักษาความ
สงบ และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  
5.  การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับ คน ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม 

1. สนับสนุนให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ ในระบบ
ประชาธิปไตย  และการ
ปฏิบัติงานของ อปท เพื่อการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน  การ
พัฒนาท้องถ่ิน 
2.  พัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากรผู้ปฏิบั ติ งานใน
องค์กร  ผุ้น าชุมชนในต าบล เพื่อ
การท างานร่วมกัน 
3.  พัฒนาปรับปรุง สถานท่ี 
ปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
และเพียงพอ ต่อการบริการ
ประชาชน 
4. พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ ให้
ครอบคลุม ท่ัวถึง มี
ประสิทธิภาพ และเป็นธรรม  
5.  การด าเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐ และ บูรณาการ ร่วมกับ
องค์กร/หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคประชาชน 

1. การพัฒนา 
อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรม
ชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
และใช้
ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม 
2.  การจัดการ
ขยะ สิ่งปฏิกูล  
น้ า เ สี ย   ใ น
ครัวเรือน และ
ชุมชน 

แ น ว ท า ง ก า ร
พัฒนา 
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บทท่ี 4 
 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (mission) จุดมุ่งหมายการพัฒนา ขององค์การบริหารสว่นต าบลเกาะหลัก 
 

วิสัยทัศน์     “ต าบลน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานคลอบคลุม ชุมชนพอเพียง ” 
พันธกิจ 
  1. ปรับปรุงพัฒนาระบบสารธาณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการ ของ
  ประชาชนรองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
  2. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ  สามารถพ่ึงตนเองได้     ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง    
  3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา  
  การตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการ 

   4. การเพ่ิมประสิทธิ ภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว  และการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อมท่ีดี เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   5. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว  และการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อมท่ีดี เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (Goals) 
  1. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 
 2. กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม อาสาสมัครต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง มีการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาอาชีพ 
  3.  ประชาชนมีวัฒนธรรมของชุมชนที่เข้มแข็ง อนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม  และมีการเรียนรู้เพ่ือเท่าทันโลก
  ที่เปลี่ยนแปลง 
  4.ประชาชนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด าเนินชิวิตตาม
  แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  6. การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนมีความเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  
  

1.ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม  สะพาน ทางเท้าและ ท่อระบายน้ า 
2.พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขยายเขตบริการ ไฟฟ้า ประปา ให้
ครอบคลุมทั่วถึง   
3. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตร และ อุปโภค บริโภค 
4. การส่งเสริมการจัดท าผังเมือง และน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
เศรษฐกิจ การเกษตร 
และการท่องเที่ยว 
   
 

1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การรวมกลุ่มอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และกระบวนการ
เรียนรู้ การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง 
2. ส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การเกษตรแบบยั่งยืน การให้ ความรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 
3. พัฒนาปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยว การบริการ การประชาสัมพันธ์ การให้   
    ข้อมูลข่าวสาร  เกี่ยวกับการท่องเที่ยว  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
การเกษตร และการท่องเที่ยว 
   
 

1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การรวมกลุ่มอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 และกระบวนการเรียนรู้ การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง 
2. ส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การเกษตรแบบยั่งยืน การให้  
    ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 
3. พัฒนาปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยว การบริการ การประชาสัมพันธ์ การให้   
    ข้อมูลข่าวสาร  เกี่ยวกับการท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
2. บริหารจัดการการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม 
4. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ เพ่ือสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่4  
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และ
สร้ างความเข็มแข็ งให้กับ คน 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

1.  การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
2. การ ส่งเสริม ช่วยเหลือ และจัดสวัสดิการ แก่ ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ / ผู้สูงอายุ/  
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส /เด็กและเยาวชน 
3.  การพัฒนาการสาธารณสุข และ การป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง โรคติดต่อ 
โรคไม่ติดต่อ และโรคระบาด 
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความสงบ และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
5. การสร้างความเข้มแข็งให้กับ คน ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

1. พัฒนาปรับปรุง สถานที่ ปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ ต่อการบริการประชาชน 
2. พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ ให้ครอบคลุม ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และเป็น
ธรรม  
3. การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ และ บูรณาการ ร่วมกับองค์กร/หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคประชาชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. การพัฒนา อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม 
2. การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย  ในครัวเรือน และชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ. 2560 - 2563                         องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 

-๓๐- 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัด  
     
    
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่น   
เป้าประสงค์ 
1. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1 . การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูป โภค
สาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 

ร้อยละที่ เ พ่ิมขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐานภายในต าบล   

 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางพัฒนา 

1. ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม  
สะพาน ทางเท้าและ ท่อระบายน้ า 

1.จ านวน/ระยะถนน และท่อระบายน้ า ที่เพ่ิมข้ึน 
2.จ านวนถนน/ ท่อระบายน้ าทีได้รับการบ ารุงรักษา 

2. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ขยายเขตบริการ  ไฟฟ้า ประปา ให้ครอบคลุมทั่วถึง   
 

1. ครัวเรือนเกินกว่าร้อยละ 90 มีไฟฟ้าใช้ 
2. จ านวน ไฟส่องสว่างสาธารณะที่เพ่ิมข้ึน 
3. ครัวเรือนเกินกว่าร้อยละ 90 มีน้ าประปาใช้ 
4. น้ าประปาสะอาดในระดับเดียวกับประปาส่วน
ภูมิภาค 

3.  พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตร และ 
อุปโภค บริโภค 

1. จ านวนแหล่งน้ าที่ ขุดลอก / ปรับปรุง 
2. จ านวนการก่อสร้างฝายชะลอน้ าในล าห้วย ที่เพ่ิมข้ึน  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท้องเที่ยวบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด  
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตและแปรรูปสับปะรด
     มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก 
      
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท 03 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ. 2560 - 2563                         องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 

-๓๑- 
 

 
 
    
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว 
พันธกิจที ่ 2. กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม อาสาสมัครต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง มีการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาอาชีพ 

   3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
         สิ่งแวดล้อมท่ีดี  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
    2. กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม อาสาสมัครต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง มีการเรียนรู้ตลอดเวลา  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1.กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม อาสาสมัครต่าง ๆ มี
ความเข้มแข็ง มีการเรียนรู้ตลอดเวลา 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพ 
 

 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางพัฒนา 

1.  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การรวมกลุ่มอาชีพ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และกระบวนการเรียนรู้ การ
ด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพ  
 

2 .  ส่ ง เสริ มการ พัฒนาผลผลิ ตทางการ เกษตร 
การเกษตรแบบยั่งยืน การให้  ความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้าน
การเกษตร 
2. โครงการแก้ไขปัญหาโรคแมลง ในมะพร้าว 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัด  
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1   เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตและแปรรูปสับปะรด
        มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก      
     ยุทธศาสตร์ที่ 4   เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวีถีภูมิปัญญาไทย 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท 03 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ. 2560 - 2563                         องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 

-๓๒- 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
พันธกิจที่ 4   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 4  ประชาชนมีวัฒนธรรมของชุมชนที่เข้มแข็ง อนุรักษ์ประเพณีท่ีดีงาม  และมีการเรียนรู้เพ่ือ 
เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลง 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ประชาชนมีวัฒนธรรมของชุมชนที่เข้มแข็ง อนุรักษ์
ประเพณีที่ดีงาม  และมีการเรียนรู้เพ่ือเท่าทันโลกที่
เปลี่ยนแปลง 
 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา 
2. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ทางประเพณีและ
วัฒนธรรม 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการกีฬา และ
นันทนาการ 

 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางพัฒนา 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา 

2.  บริหารจัดการการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐาน 
3.  ส่ งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมประเพณีและ
วัฒนธรรม 

4.  ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ เพ่ือสุขภาพกาย
และสุขภาพจติที่ด ี

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการกีฬา และ
นันทนาการ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัด  
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวีถีภูมิปัญญาไทย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท 03 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ. 2560 - 2563                         องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 

-๓๓- 
 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความเข็มแข็งให้กับ คน ครอบครัว ชุมชน และสังคม
พันธกิจที่ 4   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 4 ประชาชนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด าเนินชิวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ประชาชนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ที่ดี มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด าเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.  การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
2. การ ส่งเสริม ช่วยเหลือ และจัดสวัสดิการ แก่ ผู้พิการ/
ผู้ป่วยเอดส์ / ผู้สูงอายุ/  ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส /เด็กและ
เยาวชน 
3.  การพัฒนาการสาธารณสุข และ การป้องกัน ควบคุม เฝ้า
ระวัง โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคระบาด 
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความสงบ 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
5. การสร้างความเข้มแข็งให้กับ คน ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 

 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางพัฒนา 

1.  การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 1.  จ านวนโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
2. การ ส่งเสริม ช่วยเหลือ และจัดสวัสดิการ แก่  
ผู้ พิการ/ผู้ป่วยเอดส์  / ผู้สูงอายุ/  ผู้ พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส /เด็กและเยาวชน 

2. จ านวนโครงการ ส่งเสริม ช่วยเหลือ และจัดสวัสดิการ แก่  
ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ / ผู้สูงอายุ/  ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส /เด็ก
และเยาวชน 

3.  การพัฒนาการสาธารณสุข และ การป้องกัน 
ควบคุม เฝ้าระวัง โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และ
โรคระบาด 

3.  จ านวนโครงการเพ่ือ การพัฒนาการสาธารณสุข และ 
การป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และ
โรคระบาด 

4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การ
รักษาความสงบ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  

4. จ านวนโครงการเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การ
รักษาความสงบ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  

5. การสร้างความเข้มแข็งให้กับ คน ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

5. จ านวนโครงการเพ่ือ สร้างความเข้มแข็งให้กับ คน 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวีถีภูมิปัญญาไทย  
 

แบบ ยท 03 
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-๓๔- 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
พันธกิจที ่3  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา   
      การตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
เป้าประสงค์ที่  5  การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ปร ะช า ชน มี สุ ข ภ า พกา ย  แ ล ะ
สุขภาพจิต ที่ดี มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ด าเนินชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ในระบบประชาธิปไตย  และการปฏิบัติงานของ 
อปท เพ่ือการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการพัฒนาท้องถิ่น 
2.  พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร  ผู้น าชุมชน
ในต าบล เพ่ือการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ    
3.  พัฒนาปรับปรุง สถานที่ ปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ ต่อการบริการประชาชน 
4. พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ ให้ครอบคลุม ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม 
5.  การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ และ บูรณาการ ร่วมกับองค์กร/
หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน 

 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางพัฒนา 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจ ในระบบประชาธิปไตย  และการปฏิบัติงาน
ของ อปท เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การ
พัฒนาท้องถิ่น 

1.  โครงการกิจกรรม ส่ งเสริม ความรู้ความเข้า ใจ ในระบบ
ประชาธิปไตย  และการปฏิบัติงานของ อปท เพื่อการมีส่วนร่วมในการ
บรหิารงาน  การพัฒนาท้องถิ่น 

2.  พัฒนาความรู้  ความสามารถของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร  ผู้น าชุมชนในต าบล เพื่อการ
ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ    

2.  โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กร  ผู้ น าชุมชนในต าบล เพื่ อการท า งานร่ วมกันอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ    

3.  พัฒนาปรับปรุง สถานที่ ปฏิบัติงาน เครื่องมือ
เครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอ ต่อการบริการประชาชน 

3.  การพัฒนาปรับปรุง สถานที่ ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี ใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ ต่อการบริการประชาชน 

4. พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ ให้ครอบคลุม ทั่วถึง มี
ประสิทธิภาพ และเป็นธรรม  

4. พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ ให้ครอบคลุม ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ  
และเป็นธรรม  

5.  การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ และ บูรณา
การ ร่วมกับองค์กร/หน่วยงานภาครัฐ และภาค
ประชาชน 

5.  การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ และ บูรณาการ ร่วมกับองค์กร/
หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัด กองช่าง กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  - 
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-๓๕- 
 

 
 
 ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจที่ 5   การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อมท่ีดี  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าประสงค์ที่  6. การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนมีความเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนมีความเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม 
 

1. การพัฒนา อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ
ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
2.  การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย  ในครัวเรือน และชุมชน 

 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางพัฒนา 

1. การพัฒนา อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

1. จ านวนโครงการการพัฒนา อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ   
    สิ่งแวดล้อม 

2.  การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย  ในครัวเรือน 
และชุมชน 

1. การจัดเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพ  
2. ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยชองต าบล 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัด กองช่าง กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
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พ.ศ.2560-2563 
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค ์
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบัแนวทาง
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าว 
หน้าของเปา้หมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับ

ผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2 ยุทธศาสตร์ที่ 6 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้น 

1.ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ฯ 

จ านวนโครงการ 
ถนน สะพาน ทอ่
ระบายน้ า 

15 15 15 15 1.ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา เส้นทาง
คมนาคม สะพาน ทอ่
ระบายน้ า 

1.จ านวน/ระยะถนน และ
ท่อระบายน้ า ที่เพิ่มขึ้น 
2.จ านวนถนน/ ทอ่ระบาย
น้ าทีได้รับการบ ารุงรกัษา 

ปีละ 15 โครงการ 1. ก่อสร้างถนน/
ปรับปรุงซ่อมแซม/
บุกเบิกถนน 
2.ก่อสร้างทอ่ระบาย
น้ า ทอ่ลอดเหลี่ยม 
สะพาน 

กองช่าง  อบจ. 
กรมส่งเสริม 
ส านักปลัด 

ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2 ยุทธศาสตร์ที่ 6 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้น 

1.ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ฯ 

จ านวนโครงการ 
ด้านไฟฟ้า ประปา 

5 5 5 5 2. พัฒนาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการขยายเขต
ไฟฟ้า ประปา ให้
ครอบคลุม 

จ านวนโครงการ ด้านไฟฟ้า 
ประปา 

ปีละ 5 โครงการ 1. โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า 
2. โครงการขยาย
เขตประปา 

กองช่าง   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2 ยุทธศาสตร์ที่ 6 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้น 

1.ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ฯ 

จ านวนโครงการ ขุด
ลอก สร้างฝายทดน้ า 

4 4 4 4 3. พัฒนาปรับปรุงแหล่ง
น้ าเพือ่การเกษตร และ
อุปโภคบริโภค 

จ านวนโครงการ ขุดลอก
และพัฒนาแหล่งน้ า 

ปีละ 4 โครงการ แหล่งเก็บกักน้ าเพือ่
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง อบจ. 
ส านัก

ทรัพยากรน้ า  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

1. กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
วิสาหกิจชมุชน มี
ความเขม้แขง็ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ส่งเสริม
อาชีพ 

3 3 3 3 1. ส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ชุมชน การรวมกลุม่ 
อาชีพ 

จ านวนโครงการ/กจิกรรม 
ส่งเสริมอาชีพ 

ปีละ 3 โครงการ การส่งเสรมิ
เศรษฐกิจชมุชน การ
รวมกลุ่ม อาชีพ 

ส านักปลัด พมจ. 
เกษตรอ าเภอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

2. การส่งเสรมิอาชีพ 
กลุ่มเกษตรกร การ
ด าเนนิการตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนโครงการ
ส่งเสริมการเกษตร 

3 3 3 3 2. ส่งเสรมิการเกษตร 
การให้ความรู้ทางการ
เกษตร 

จ านวนโครงการส่งเสริม
การเกษตร 

ปีละ 3 โครงการ การเกษตรก้าวหน้า 
กลุ่มเกษตรเขม้แข็ง 

ส านักปลัด พมจ. 
เกษตรอ าเภอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

5. เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการทอ่งเที่ยว
และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ด ี

จ านวนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

2 2 2 2 3. พัฒนาปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว การ
ประชาสัมพนัธก์าร
ท่องเที่ยว 

จ านวนโครงการเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว 

ปีละ 2 โครงการ การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

ส านักปลัด  

แบบ  ยท  04 
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พ.ศ.2560-2563 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับแนวทาง
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าว 
หน้าของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับ

ผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนบัสนุน 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 3. การพัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.ส่งเสริมการศึกษา 
การสาธารณสขุ 
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งาม 

จ านวนโครงการ
ส่งเสริมการศึกษา 

3 3 3 3 1.ส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษา ทั้งในและนอก
ระบบ 

จ านวนโครงการส่งเสริม
การศกึษา 

ปีละ 3 โครงการ การส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษา ทั้งในและ
นอกระบบ 

ส านักปลัด โรงเรียนในเขต
พื้นที่  

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 3. การพัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.ส่งเสริมการศึกษา 
ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข 
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งาม 

จ านวนโครงการเพือ่
พัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

3 3 3 3 2.บริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จ านวนโครงการเพือ่พัฒนา
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

ปีละ 3 โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
ได้มาตรฐาน 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุข 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3  3. การพัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.ส่งเสริมการศึกษา 
ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข 
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งาม 

จ านวนโครงการพัฒนา
ด้าน การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

4 4 4 4 3. ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม 

จ านวนโครงการพัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ปีละ 4 โครงการ .การส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศาสนา ประเพณี 
และวัฒนธรรม 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุข 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3  3. การพัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.ส่งเสริมการศึกษา 
ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข 
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งาม 

จ านวนโครงการ
ส่งเสริม การกฬีา
และนนัทนาการ 

3 3 3 3 4.ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ 

จ านวนโครงการส่งเสริม 
การกีฬาและนนัทนาการ 

ปีละ 3 โครงการ การส่งเสริมการกีฬา
และนันทนาการ 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุข 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 4.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต และ
สร้างความเข็มแข็ง
ให้กับ คน ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

4.ส่งเสริมการศึกษา 
การสาธารณสขุ 
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งาม 

จ านวนโครงการ
ป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพตดิ 

2 2 2 2 1. การป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด 

การป้องกันและแก้ปัญหายา
เสพติด 

ปีละ 2 โครงการ การป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด 

กอง
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 4 . ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต  แ ล ะ
สร้ า งความเ ข็มแข็ ง
ให้กับ คน ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

4.ส่งเสริมการศึกษา 
การสาธารณสขุ 
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งาม 

จ านวนโครงการเพื่อ
ส่งเสริม ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอส์ดผู้สูงอายุ เด็กและ
เยาวชน 

6 6 6 6 2..การส่งเสริม ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอส์ดผู้สูงอายุ เด็ก
และเยาวชน 

โครงการเพื่อส่งเสริม ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอส์ดผู้สูงอายุ เด็กและ
เยาวชน 

ปีละ 6 โครงการ การส่งเสริม ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอส์ดผู้สูงอายุ 
เด็กและเยาวชน 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองสาธารณสุข 

แบบ  ยท  04 
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พ.ศ.2560-2563 
ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับแนวทาง
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าว 
หน้าของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับ

ผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนบัสนุน 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 4 . ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต  แ ล ะ
สร้ า งความเ ข็มแข็ ง
ให้กับ คน ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

4.ส่งเสริมการศึกษา 
การสาธารณสขุ 
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งาม 

จ านวนโครงการเพื่อ
การสาธารณสุข  การ
ป้องกันควบคุม โรค 

5 5 5 5 3. การพัฒนาการ
สาธารณสุข  การป้องกัน
ควบคุม โรค 

จ านวนโครงการเพื่อการ
สาธารณสุข  การป้องกัน
ควบคุม โรค 

ปีละ 5 โครงการ การส่งเสริม การ
สาธารณสุข  การ
ป้องกันควบคุม โรค 

กอง
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 4 . ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต  แ ล ะ
สร้ า งความเ ข็มแข็ ง
ให้กับ คน ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

4.ส่งเสริมการศึกษา 
การสาธารณสขุ 
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งาม 

จ านวนโครงการเพื่อ
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
รักษาความสงบ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

4 4 4 4 4. การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย รักษาความสงบ 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จ านวนโครงการเพื่อการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย รักษาความสงบ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ปีละ 4 โครงการ การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
รักษาความสงบ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 4 . ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต  แ ล ะ
สร้ า งความเ ข็มแข็ ง
ให้กับ คน ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

4.ส่งเสริมการศึกษา 
การสาธารณสขุ 
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งาม 

จ านวนโครงการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับคน ครอบครัว 
ชุมชน 

3 3 3 3 5. การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับคน ครอบครัว ชุมชน 

จ านวนโครงการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับคน ครอบครัว 
ชุมชน 

ปีละ 3 โครงการ การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับคน ครอบครัว 
ชุมชน 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 5.การพัฒนาระบบ
บริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

5.การสร้างการ
บริหารจัดการที่ดี 
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม 

จ านวนโครงการเพือ่
เสริมสร้างความ
เข้าใจและการมีสว่น
ร่วมของประชาชน 

3 3 3 3 1. สนับสนนุความเข้าใจ
ในระบบประชาธิปไตย 
การปฏิบัติงาน ฯ 

จ านวนโครงการเพือ่
เสริมสร้างความเข้าใจและ
การมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 

ปีละ 3 โครงการ เสริมสร้างความ
เข้าใจและการมีสว่น
ร่วมของประชาชน 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
สาธารณสุข 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 5.การพัฒนาระบบ
บ ริ ห า ร ง า น ใ ห้ มี
ความเป็นเลิศ 

5.การสร้างการ
บริหารจัดการที่ดี 
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม 

จ านวนโครงการเพือ่
เพิ่มประสทิฺธิภาพ
ของผู้น ากลุม่ต่าง ๆ 
และ บุคลากร อบต. 

2 2 2 2 2. พัฒนาความรู้ ผูน้ า
ต าบล บุคลากร อปท. 

จ านวนโครงการเพือ่เพิ่ม
ประสิทฺธภิาพของผู้น ากลุ่ม
ต่าง ๆ และ บุคลากร อบต. 

ปีละ 2 โครงการ เพิ่มประสทิฺธิภาพ
ของผู้น ากลุม่ต่าง ๆ 
และ บุคลากร อบต. 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
สาธารณสุข 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 5.การพัฒนาระบบ
บ ริ ห า ร ง า น ใ ห้ มี
ความเป็นเลิศ 

5.การสร้างการ
บริหารจัดการที่ดี 
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม 

จ านวนโครงการเพือ่
พัฒนาสถานที ่
เครื่องมือ เทคโนโลยี
เพื่อกรปฏิบัติงาน 

5 5 5 5 3. พัฒนาสถานที ่
เครื่องมือ เทคโนโลยี
เพื่อกรปฏิบัติงาน 

จ านวนโครงการเพือ่พัฒนา
สถานที่ เครื่องมอื 
เทคโนโลยีเพือ่กรปฏิบัติงาน 

ปีละ 5 โครงการ การพัฒนาสถานที่ 
เครื่องมือ 
เทคโนโลยีเพื่อกร
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ  ยท  04 
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พ.ศ.2560-2563 
ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับแนวทาง
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าว 
หน้าของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับ

ผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนบัสนุน 60 61 62 63 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 5.การพัฒนาระบบ
บ ริ ห า ร ง า น ใ ห้ มี
ความเป็นเลิศ 

5.การสร้างการ
บริหารจัดการที่ดี 
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม 

จ านวนโครงการเพือ่
พัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ 

2 2 2 2 4. พัฒนาการจดัเก็บ
รายได้ 

จ านวนโครงการเพือ่
พัฒนาการจัดเก็บรายได้ 

ปีละ 5 โครงการ การพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้ 

กองคลัง ส านักปลัด 
กองช่าง 

กอง
สาธารณสุข 

+ ยุทธศาสตร์ที่ 5 5.การพัฒนาระบบ
บ ริ ห า ร ง า น ใ ห้ มี
ความเป็นเลิศ 

5.การสร้างการ
บริหารจัดการที่ดี 
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม 

จ านวนโครงการที่
ด าเนนิการตาม
นโยบายภาครัฐ และ
บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอืน่ 

2 2 2 2 5. ด าเนนิการตาม
นโยบายภาครัฐ และ
บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอืน่ 

จ านวนโครงการที่
ด าเนนิการตามนโยบาย
ภาครัฐ และบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

ปีละ 2 โครงการ การด าเนนิการตาม
นโยบายภาครัฐ และ
บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอืน่ 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 6. การบริหารจัด 
การทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

5. เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการทอ่งเที่ยว
และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ด ี

จ านวนโครงการเพือ่
ดูแลรกัษา อนุรกัษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
และพื้นที่สาธารณะ 

2 2 2 2 1. การดแูลรกัษา 
อนรุักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และพื้นที่
สาธารณะ 

จ านวนโครงการเพือ่ดูแล
รักษา อนรุักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และพื้นที่
สาธารณะ 

ปีละ 2 โครงการ การดแูลรกัษา 
อนรุักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และพื้นที่
สาธารณะ 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 6. การบริหารจัด 
การ ทรัพยากรธรรม 
ชาติ และ
สิ่งแวดลอ้ม 

5. เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการทอ่งเที่ยว
และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ด ี

จ านวนโครงการเพือ่
จัดการขยะ 

2 2 2 2 1. การจัดการขยะ สิง่
ปฏิกูล น้ าเสีย 

จ านวนโครงการเพือ่จัดการ
ขยะ 

ปีละ 2 โครงการ การจดัการขยะและ
รักษาความสะอาด
ภายในต าบล 

กอง
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
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บทท่ี 5 
การติดตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์ 

 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
   กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่ อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนา  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 
 

5.2 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 
  1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสีย
ในท้องถิ่นนั้นๆ  
  2 เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการติดตามประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่ง
มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ อาจเป็น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการ
สังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ  
  3 วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น
การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
เอการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามท่ีตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ 
สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการก าหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
(Data analysis) ด้วย 

การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  มีการก าหนดองค์กรที่รับผิดชอบ วิธีการ
ติดตาม และห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องค์กรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล จัดตั้ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
  ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
   (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสามคน 
   (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
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   (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
   (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง    จ านวนสองคน 
   (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได ้โดยมีอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบข้อ 29 ดังนี้ 

  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ ประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
   (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย 
  และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
  (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
  (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  (4)ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล  

   รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและ
  ประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น 

  (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
  ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกัน  

ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
  ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผล
  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
   เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา 
โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่
ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้
หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แบบรายงานแบบที่ 1  แบบตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้  คือ 
 1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   

แบบที่ 1   การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   

แบบที่ 2    แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 
     3.1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
     3.2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
     3.3  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร  อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
 
 
ค าชี้แจง :  แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น........................................................................................................................ 
 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่ม ี
การด าเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที ่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด   

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

การวัด และการน าเสนอผล 
ความถี่ในการวัด     :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี/ ไม่มี การด าเนินการนั้น 
 

แบบท่ี  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
     3.2  ยุทธสาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
     3.3  ยุทธสาสตร์จังหวัด (10)  
     3.4  วิสัยทัศน์ (5)  
     3.5  พันธกิจ (5)  
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละพันธกิจ (5)  
     3.7  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) (5)  
     3.8  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางพัฒนา) (5)  
     3.9  ตัวชี้วัดและแนวทางพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม) (5)  
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5)  

รวม 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี  2  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ องค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นข้อมูล
สภาพทั่วไป ขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 10  
(1) ข้อมูลทั่วไป เป็น ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการ
ปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มองค์กรประชา
สังคม กลุ่มธุรกิจท้องถิ่น เป็นต้น หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น 

(2)  

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น เป็นข้อมูล โครงสร้าง
และ กระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณ และเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ โครงสร้างผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เป็นต้น 

(2)  

(3) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2)  

(4) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หรือ การใช้ข้อมูล จปฐ 

(2)  

(5) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด
ร่วมท า ร่วม ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(2)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 25  
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

3  

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ยาเสพติด เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

4  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริม อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่างๆ สภาพ ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป 
เป็นต้น 
 

4  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 

 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

4  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ S-Strength  (จุดแข็ง)W –Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส)  และT-Threat 
(อุปสรรค) 

4  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชงิ
พื้นที่ มีการ น าเสนอปญัหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถปุระสงค ์เพื่อแก้ไขปัญหา 

4  

3. ยุทธศาสตร์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 65  
3 .1 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนว ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 

10  

3 .2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและ เชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ ยุทธศาสตร์จังหวัด 

10  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย /
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 

10  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5  

3.5 พันธกิจ พันธกิจ แสดงถึงภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ แสดงให้เห็นถึง ความชัดเจนของภารกิจ 

5  

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต ่ละประเด็นพันธกิจ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ มีความสอดคล้องและ
สนับสนุน ต่อพันธกิจท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหนึ่งสิ่งใดท่ี
ชัดเจน 

5  

3.7 ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์ (ตัวชี้วัด
รวม 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) สิ่งท่ีวัดได้ท้ังในเชิง
ปริมาณและ คุณภาพของเป้าประสงค์โดยรวม เป็นตัวก าหนด
ว่าผลสัมฤทธ์ิจะเกิดขึ้น โดยรวมในการพัฒนาท้องถิ่น 

5  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.8 จุ ดมุ่ ง หมาย เ พ่ื อ
การ พัฒนาในอนาคต 
(แนว ทางการพัฒนา)  

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) 
ก าหนด จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแนวทางการ
พัฒนาที่เกิดจาก เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี ความชัดเจน น าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี 

5  

3.9 ตั ว ชี้ วั ด ร ะ แ น ว 
ทางการพัฒนา  

ตัวชี้วัดระแนวทางการพัฒนา สิ่งที่วัดได้ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ของแนวทางการพัฒนา เป็นตัวก าหนดว่า
ผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมใน การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งม
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน แผนพัฒนาสาม
ปี 

5  

3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่
เป็นชุด กลุ่ม หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็น
ต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท า โครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาสามป ี

5  

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมิน เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ที่เก่ียวข้อง 
        2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด   
         หลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี
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