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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เป็นแผนซึ่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโรงหีบ  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนองค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ  จัดทําขึ้นโดย
ยึดถือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแนวทาง ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขึ้นเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
องค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบจะนําไปเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  และสู่การ
ดําเนินการในพ้ืนที่อย่างแท้จริง ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติต่อไป 

 คณะกรรมการพัฒนาและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลโรงหีบ ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขึ้น โดยทบทวนแนวทางตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา เพ่ือพิจารณาคัดเลือก  และจัดลําดับความสําคัญของปัญหา  สภาพความต้องการ  แนวทางพัฒนาด้าน
ต่างๆ โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงตามสภาพพ้ืนที่  และเพื่อประโยชน์ของประชาชนให้
มากที่สุด  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสามารถดําเนินการพัฒนาได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์  บรรลุเปูาหมายมีประสิทธิภาพ ประหยัด
ทรัพยากรในการดําเนินการทุกด้าน เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป 
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ส่วนที ่ 1    สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
    

1.  ด้านกายภาพ 
 

ภาพรวมต าบลโรงหีบ 
ประวัติความเป็นมาของตําบลโรงหีบจากการบอกเล่าของคนในพ้ืนที่ในอดีตพื้นที่ตําบลโรงหีบ 

เป็นปุา ไม่มีคนอาศัยอยู่ ต่อมามีประชาชนอพยพมาจากพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง มาปรับพ้ืนที่เพาะปลูกเป็นนาข้าว 
เนื่องจากมีน้ําอุดมสมบูรณ์จากแม่น้ําแม่กลอง ต่อมาระยะนี้พ้ืนที่ดินเสื่อมสภาพ ประชาชนจึงเปลี่ยนปรับพ้ืนที่มา
ทําการปลูกอ้อย จนกระทั่งมีชาวจีนได้ล่องเรือมา และทําการค้าขายและซื้ออ้อยจากประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือส่ง
โรงงานน้ําตาลที่จังหวัดราชบุรี และชาวจีนได้เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่และได้ขุดคลองโรงหีบ หมู่ที่ 6 เพ่ือให้เรือสามารถ
เข้าถึงไร่อ้อยได้สะดวกขึ้น และได้สร้างโรงหีบอ้อยอยู่ที่หมู่ที่ 6 ซึ่งต่อมาสภาพดินและสภาพอากาศเปลี่ยนไป การ
ปลูกอ้อยไม่ได้ผล ประชาชนจึงหันมาปลูกไม้ยืนต้น คือมะพร้าว ส้มโอ เป็นต้น และโรงหีบอ้อยได้เลิกกิจการ และ
รื้อถอนออกไป โรงหีบอ้อยที่ได้สร้างไว้ในอดีตจึงเป็นที่มาของชื่อตําบลโรงหีบมาจนถึงปัจจุบัน 
  ภาพรวมต าบลบางกุ้ง 
  ประวัติความเป็นมาของตําบลบางกุ้ง  มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเดิมตําบลบางกุ้งเป็นเพียงหมู่บ้าน
เรียกกันว่า  “บ้านบางกุ้ง”  เพราะแต่ก่อนในหมู่บ้านย่านนี้มีกุ้งชุกชุมมากมาย  ชาวบ้านในย่านนี้ประกอบอาชีพ
ตกกุ้งขาย  และนํามาทํากะปิขาย  ต่อมาเมื่อมีจํานวนบ้านมากขึ้น  จึงได้ยกขึ้นเป็นตําบลบางกุ้ง  ถือได้ว่าเป็น
ตําบลใหญ่ตําบลหนึ่งในสมัยนั้น  ต่อมาทางราชการได้แยกตําบลนี้ออกเป็น 2 ตําบล  โดยกําหนดให้ทางทิศเหนือ
ตั้งแต่คลองหมื่นขจรเป็นต้นไปเรียกว่าตําบลไทรโยค  โดยเรียกชื่อตามวัดที่อยู่ในตอนนั้น  ซึ่งมีต้นไทรขึ้นอยู่ริม
แม่น้ําแม่กลองชาวบ้านจึงเรียกว่า  “วัดไทรโยค”  (ปัจจุบันคือวัดตรีจินดาวัฒนาราม)  มีกํานันคือ  “ขุนสิทธิไทร
โยค”  (เชย)  ส่วนทางทิศใต้กําหนดตั้งแต่คลองหมื่นขจรมาถึงคลองแควอ้อม  เรียกว่า  ตําบลวัดโบสถ์  กํานันคือ 
“ขุนวัดโบสถ์บัญชร”  (พรหมดํารง)  ต่อมาในปี พ.ศ.  2484  ทางราชการจึงให้ยุบเป็นตําบลเดียวกันเรียกว่า  
ตําบลบางกุ้ง   

ในการจัดรูปแบบการบริหารงานบุคคลในครั้งสุดท้ายคือ  ระเบียบสภาตําบลตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ  ฉบับที่  326  ลงวันที่  13  ธันวาคม  2515  นั้นยังไม่อาจปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพได้  
จนกระทั่งในปี  พ.ศ. 2535  รัฐบาลมีนโยบายที่จะกระจายอํานาจลงสู่ท้องถิ่นและปรับปรุงฐานะของสภาตําบลให้
เป็นนิติบุคคลเพ่ือให้สามารถบริหารการพัฒนาตําบลได้ด้วยตนเอง  กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติ  สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ .ศ. 2537  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2  มีนาคม  
2538  เป็นต้นมา  ซึ่งมีผลให้สภาตําบลโรงหีบได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ  เมื่อวันที่  23  
กุมภาพันธ์  2540  และต่อมาในวันที่  17  กันยายน  2547  องค์การบริหารส่วนตําบลบางกุ้งได้ยุบรวมกับ
องค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ  เนื่องจากมีจํานวนประชากรไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองกําหนดไว้  
และเรียกชื่อรวมกันว่า  “องค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ” 
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1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

  ที่ตั้ง  (แสดงท่ีตั้งและระยะห่างจากอ าเภอ) 
  องค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ รับผิดชอบดูแลตําบลโรงหีบและตําบลบางกุ้ง ซึ่งตั้งอยู่ในอําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ทิศตะวันตกของอําเภอบางคนที และแม่น้ําแม่กลองห่างจากที่ว่าการอําเภอ  บาง
คนที ระยะทาง 3 กิโลเมตร 
 

  เนื้อที ่(แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่) 
ตําบลโรงหีบ มีเนื้อที่โดยประมาณ 3,181 ไร่ หรือ 5.09 ตารางกิโลเมตร 
ตําบลบางกุ้ง มีเนื้อที่โดยประมาณ 2,043 ไร่ หรือ 3.25 ตารางกิโลเมตร 
รวม 5,224 ไร่ หรือ 8.34 ตารางกิโลเมตร 

    

  อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อ  ตําบลบางยี่รงค์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อ  ตําบลบางสะแก 
ทิศตะวันออก ติดต่อ  แม่น้ําแม่กลอง 
ทิศใต้  ติดต่อ  ตําบลแควอ้อม 
 

1.2   ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ  มีสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นร่องสวน     

มีสวนมะพร้าวสลับกับสวนลิ้นจี่ ส้มโอ กล้วย มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม   มีแม่น้ําไหลผ่าน   มีลําคลองจํานวนมาก 

       1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น มี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

       1.4  ลักษณะของดิน 
  ลักษณะพ้ืนดินในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ  เป็นพ้ืนทีร่าบลุ่ม  พ้ืนดินเป็นดินร่วนปนดิน
เหนียว  เหมาะแก่การเพาะปลูก 

       1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
    ลักษณะของทรัพยากรน้ํา  ได้จากแหล่งน้ําตามธรรมชาติและแหล่งน้ําที่สร้างขึ้น 
 แหล่งน้ าธรรมชาติ 

        (1)  แม่น้ํา     1     สาย  ได้แก่   แม่น้ําแม่กลอง  ไหลผ่านทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่ อบต. โรงหีบ  โดย
ไหลผ่าน คู คลอง  และลําประโดง สาธารณะต่าง ๆ  

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

      2.1  เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ   แบงเขตการปกครองออกเปน  16  หมูบาน  รายละเอียด

ปรากฏตามตารางที่  1   
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ตารางท่ี  ๑  แสดงเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
 

       2.2  ข้อมูลการเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล   เมื่อวันที่    

๑3  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 
1.  การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
     มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  คน 

       1.1  จํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตัง้  2,475    คน 
       1.2  จํานวนผู้มาใชส้ิทธิ์เลอืกตั้ง   2,026    คน     คิดเป็นร้อยละ  81.86 
       1.3  จํานวนบัตรด ี   1,880  บัตร คิดเป็นร้อยละ  92.79 
        1.4  จํานวนบัตรเสีย      123  บัตร คิดเป็นร้อยละ  6.07 
       1.5  จํานวนผู้ไมป่ระสงค์จะลงคะแนน      23  บัตร คิดเป็นร้อยละ  1.14 
 

2.  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  (รวม  1๖  เขตเลือกตั้ง) 
       1.1  จํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตัง้  2,466    คน 
       1.2  จํานวนผู้มาใชส้ิทธิ์เลอืกตั้ง   2,018    คน     คิดเป็นร้อยละ  81.83 
       1.3  จํานวนบัตรด ี   1,931  บัตร คิดเป็นร้อยละ  95.69 
        1.4  จํานวนบัตรเสีย        71  บัตร คิดเป็นร้อยละ  3.52 
       1.5  จํานวนผู้ไมป่ระสงค์จะลงคะแนน      16  บัตร คิดเป็นร้อยละ  0.79 

 
 
 

   หมู่ที่ ต าบล ชื่อบ้าน 
ชื่อ - สกุล 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
เบอร์โทรศัพท์ 

1 โรงหีบ บ้านคลองวัดกลาง นายสราวุธ   ศรสงคราม 0868123111 
2 โรงหีบ บ้านคลองวัดกลางเหนือ นายสุรชัย  ประพันธ์พงษ์ 0868033758 
3 โรงหีบ บ้านวัดเกต นายชัยยุทธ์  เปี่ยมลาภพริ้ง 0857031066 
4 โรงหีบ บ้านบางกล้วย นายศุภชัย   ชีวรัศมี   0843193051 
5 โรงหีบ บ้านคลองตะโก นายพงษ์พันธ์   ภู่พวงจร 0827195568 
๖ โรงหีบ บ้านคลองโรงหีบ นายกฤษดา   มีนคร 0861661948 
7 โรงหีบ บ้านคลองขวาง นายสรศักดิ์   เล็กสาคร 0823528673 
8 โรงหีบ บ้านโรงหีบ นางอ่อนจันทร์  วีรชัยเสวิน 0985384851 
9 โรงหีบ บ้านคลองจันทร์แรม นายนคร   จันรัศมี 0875935090 
1 บางกุ้ง บ้านกลางเหนือ นายทศพร   กลิ่นระรวย 0840832574 
๒ บางกุ้ง บ้านกลางใต้ นายพล   เจริญวรรณ 0815561579 
๓ บางกุ้ง บ้านคลองวัดตรี นายวรินทร์   ทรัพย์สมบูรณ์ 0873686171 
๔ บางกุ้ง บ้านค่าย นายสุวิช     วงศ์แปูน 0892621575 
๕ บางกุ้ง บ้านวัดโบสถ์ นายมนตรี   รุ่งปัจฉิม 0836979574 
๖ บางกุ้ง บ้านบางน้ําผึ้ง นางสาธิตา   พวงคําไพโรจน์ 0859932722 
๗ บางกุ้ง บ้านคลองสวนหมาก นายนฤเทพ   วงษ์สนิท 0810110648 
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ตารางที ่ 2   แสดงขอมูลการใชสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
               เมื่อวันที่ ๑3  ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 
 

 
ประเภท 

 

จ านวน 
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 
(คน) 

การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  
หมาย
เหตุ 

 
 

ผู้มาใช้สิทธิ บัตรดี บัตรเสีย 
บัตรไม่ประสงค์
ลงคะแนน 

จ านวน 
(คน) 

ร้อย 
ละ 

จ านวน 
(บัตร) 

ร้อย 
ละ 

จ านวน 
(บัตร) 

ร้อย 
ละ 

จ านวน 
(บัตร) 

ร้อย 
ละ 

นายก อบต. 2,475    2,026   81.86 1,880 92.79 123 6.07 23 1.14 - 

สมาชิกสภา อบต. 2,466 2,018 81.83 1,931 95.69 71 3.52 16 0.79 - 
 

3. ประชากร 

    3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ตารางท่ี  3  แสดงจ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

หมู่ที ่ ต าบล ชื่อบ้าน 

จ านวนประชากร 
แยกตามเพศ จ านวนประชากร 

รวม  
(คน) 

จ านวนครัวเรือน 
(หลังคาเรือน) เพศชาย 

 (คน) 
เพศหญิง  

(คน) 
1 โรงหีบ บ้านคลองวัดกลาง 139 162 301 92 
2 โรงหีบ บ้านคลองวัดกลางเหนือ 108 124 232 90 
3 โรงหีบ บ้านวัดเกต 157 141 298 87 
4 โรงหีบ บ้านบางกล้วย 78 92 170 67 
5 โรงหีบ บ้านคลองตะโก 160 176 336 96 
๖ โรงหีบ บ้านคลองโรงหีบ 87 90 177 80 
7 โรงหีบ บ้านคลองขวาง 117 122 239 73 
8 โรงหีบ บ้านโรงหีบ 124 129 253 77 
9 โรงหีบ บ้านคลองจันทร์แรม 66 64 130 40 
1 บางกุ้ง บ้านกลางเหนือ 101 115 216 62 
๒ บางกุ้ง บ้านกลางใต้ 143 162 305 126 
๓ บางกุ้ง บ้านคลองวัดตรี 118 130 248 71 
๔ บางกุ้ง บ้านค่าย 135 121 256 87 
๕ บางกุ้ง บ้านวัดโบสถ์ 164 187 351 143 
๖ บางกุ้ง บ้านบางน้ําผึ้ง 70 77 147 45 
๗ บางกุ้ง บ้านคลองสวนหมาก 62 59 121 41 

รวม  1๖  หมู่บ้าน 1,829 1,951 3,780 1,277 
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  ประชากรทั้งสิ้น  3,780  คน แยกเป็นเพศชาย  1,829  คน   เพศหญิง     1,951  คน 
  มีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่เฉลี่ย  452.69  คน / ตารางกิโลเมตร  
  จํานวนครัวเรือน  ทั้งสิ้น  1,277  ครัวเรือน      

4.    สภาพสังคม 

4.1  การศึกษา 
(๑)  โรงเรียนมัธยมศึกษา    1 แห่ง 

* โรงเรียนสกลวิสุทธิ ์

   (๒)  โรงเรียนประถมศึกษา   2 แห่ง 
* โรงเรียนวัดเกตการาม 
* โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม 

(๓)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    2 แห่ง 
* โรงเรียนวัดเกตการาม  
* โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม 

 4.2  การสาธารณสุข  

(๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล   ๒  แห่ง                     
*  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลโรงหีบ 
*  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลบางกุ้ง 

   
4.3  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

   (๑)  วัด   8  แห่ง 
             * วัดบางกล้วย  หมู่ที ่๔ ตําบลโรงหีบ 
    * วัดเกตการาม  หมู่ที่ ๓ ตําบลโรงหีบ 
    * วัดปรกราษฎรังสฤษฏ์ หมู่ที่ ๒ ตําบลโรงหีบ 
    * วัดกลางเหนือ    หมู่ที่ ๒ ตําบาลบางกุ้ง 
    * วัดตรีจินดาวัฒนาราม  หมู่ที่ 4 ตําบลบางกุ้ง 
    * วัดบางกุ้ง    หมู่ที่ ๔ ตําบลบางกุ้ง 
    * วัดอมรเทพ    หมู่ที่ ๕ ตําบลบางกุ้ง 
    * วัดโบสถ์    หมู่ที่ ๕ ตําบลบางกุ้ง 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1  การประปา 

 จํานวนครัวเรือนที่ใช้น้ําประปา จํานวน....1,277......ครัวเรือน 
5.2  การไฟฟูา 

 จํานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูา  จํานวน.....1,277.....ครัวเรือน 
5.3  การคมนาคม 

 ถนนลูกรังหินคลุก   จํานวน   9 สาย 
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ลาดยาง จํานวน  ๒6 สาย 
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5.4  เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ   
1)  รถยนต์กระบะ 2 ประตู  จํานวน  2 คัน 
2)  รถจักรยานยนต์   จํานวน  2 คัน 
3)  คอมพิวเตอร์   จํานวน  14 เครื่อง 
4)  คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค)  จํานวน  2 เครือ่ง 
5) เครื่องพิมพ์ดีด   จํานวน  1 เครื่อง  
6)  เครื่องถ่ายเอกสาร  จํานวน  2 เครื่อง  
7)  เครื่องพ่นหมอกควัน  จํานวน  2 ตัว 
8)  ล้อวัดระยะ   จํานวน  1 ตัว 
9)  กล้องถ่ายรูป   จํานวน  3 เครื่อง 
10) เครื่องโปรเจ็คเตอร์  จํานวน  2 เครื่อง 
11) เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จํานวน  2 ลํา 

 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 

     6.1  การประกอบอาชีพ   
        ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ  ดังนี้ 

                  (1)  อาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่  ทําสวนผลไม้  เช่น  มะพร้าว  ลิ้นจี่  ส้มโอ  กล้วย  ฯลฯ 
        (2)  อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ได้แก่  เย็บกระทงใบตองแห้ง  หลอมน้ําตาลมะพร้าว 
         (3)  อาชีพค้าขาย ได้แก่ ขายของชํา ขายของตามตลาดนัด ขายน้ํามันเชื้อเพลิง  ขายอาหารตามสั่ง 
        (4)  อาชีพรับจ้าง ได้แก่ รับจ้างทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดข้างเคียง และรับจ้าง 
              ทั่วไป 
        (5)  อาชีพธุรกิจการบริการ  ได้แก่  โฮมเสตย์  และรีสอร์ท  ซ่อมรถยนต์  ตัดผม 

                  (6)  อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   
          
      6.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

-  ร้านจําหน่ายอาหารริมทาง  21 แห่ง 
-  ร้านจําหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด  15 แห่ง 
-  ปั๊มน้ํามัน (หลอด)  และก๊าซ  4 แห่ง 
-  โรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน  4 แห่ง 
-  ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง  1 แห่ง 
-  ร้านขายวัสดุก่อสร้าง   4 แห่ง 
-  ร้านเสริมสวย/ตัดผม   4 แห่ง 
-  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  5 แห่ง 
-  ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า   2 แห่ง 
-  ร้านขายเครื่องเขียน/กิ๊ฟช็อป  2 แห่ง 
-  โฮมสเตย์, รีสอร์ท     14      แห่ง 
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7.  เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
- ต าบลโรงหีบ มีล าคลองสายหลัก ๑๒ คลอง  - ต าบลบางกุ้งมีล าคลองสายหลัก 12 คลอง               
 ๑. คลองโรงหีบ    ๑. คลองวัดกลาง 
 ๒. คลองพิกุล    ๒. คลองวัดกลางใต้ 
 ๓. คลองตะโก    ๓. คลองกอจาก 
 ๔. คลองวัดบางกล้วย   ๔. คลองวัดตรี 
 ๕. คลองตาจั่น    ๕. คลองกุฎชี  (คลองตาห้อง) 
 ๖. คลองตลาด    ๖. คลองบ้านค่าย 
 ๗. คลองตรง    ๗. คลองบางกุ้งใหญ่ 
 ๘. คลองวัดเกต    ๘. คลองบางกุ้งน้อย (เหลือเพียงปากคลอง)
 ๙. คลองยายแรม (คลองจันทร์แรม) ๙. คลองพันธ์ชุ่ม 
 ๑๐.คลองบ้านหม้อ   ๑๐.คลองบางน้ําผึ้งล่าง 
 ๑๑.คลองวัดกลางเหนือ   ๑๑.คลองสวนหมาก 
 ๑๒. คลองขวาง    ๑๒.คลองยายเล้    

8.   กลุ่มองค์กรเอกชน    
       (1)  กลุ่มอาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน  ๒ รุ่น   1๐๐ คน 
       (2)  กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา    2 กลุ่ม    100 คน 
       (3)  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต   3 กลุ่ม 600 คน 
       (4)  กลุ่มอาชีพ     2 กลุ่ม   30 คน 
       (5)  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข   1 กลุ่ม   60 คน 
       (6)  ชมรมผู้สูงอายุ      1  ชมรม 230 คน 

 
 

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฝ่ายประจ า) 
 ตําแหน่งในสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  13 คน 
 ตําแหน่งในกองคลัง     6  คน 
 ตําแหน่งในกองช่าง     4 คน 
 ตําแหน่งในกองการศึกษาฯ    4 คน 
 ตําแหน่งในกองสาธารณสุขฯ    - คน 
 

9.  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ  ยกฐานะจากสภาตําบลเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล  เมื่อ    
วันที่  23  กุมภาพันธ์  2540 
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         9.1  โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  

 
 
 
    
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

-  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

-  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

-  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

-  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
    (หมู่บ้านละ 2 คน รวมเป็น ๓2 คน                   
    (ว่าง  2  คน  “เสียชีวิต”หมู่ 4 ต.โรงหีบ /        
     ลาออก หมู่ที่ 6 ต.โรงหีบ) 
    และได้รบัเลือกเป็นประธานสภา อบต.  1  คน 
    และรองประธานสภา  อบต.  1  คน 

-  นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลโรงหีบ 
   (มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน) 

-  รองนายกองค์การบรหิารส่วนตาํบลโรงหีบ 
   จํานวน  2  คน 

-  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ 
   จํานวน  1  คน 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบและเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ มาจากการแต่งตั้ง
จากนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลโรงหีบ 

พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้างประจ า                
พนักงานงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป 



 

-๑0- 

   (1)  การบริหารจัดการ  แบ่งเป็น  2  ฝ่าย   
               (1.1)  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  

มีวาระดํารงตําแหน่ง  4  ปี  ทําหน้าที่เป็น ฝ่ายบริหาร  โดยกําหนดนโยบาย  ควบคุม  รับผิดชอบการบริหารงาน
ของตําบล  ทั้งนี้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  2  ท่าน  เป็นผู้ช่วยในการบริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบล  และแต่งตั้งเลขานุการอีก  1  ท่าน   

               (1.2)  สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ประกอบด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตําบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในหมู่บ้านละ  2  คน  โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
มีวาระดํารงตําแหน่ง  4  ปี  ทําหน้าที่เป็น ฝ่ายนิติบัญญัติ  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  เพ่ือแนวทางในการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

  พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณร่ายจ่ายประจําปี  และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม   

 ควบคุมการปฏิบัต ิงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมาย  
นโยบายแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และข้อบังคับของทางราชการ  

        (2)  รายนามผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ  รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่  8  และ 9 

ตารางท่ี  4    แสดงข้อมูลผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
 

ล าดับที่ 
ชื่อ  - สกุล 
ผู้บริหาร 

ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 
2 
3 
4 

นายเวชยันต์  คงประชา 
นายปัญญา   เสงี่ยมสุนทร 
นายสุเทพ   วงศ์แปูน 
นายสุรัตน์   มีเงิน 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

081-7439808 
092-1950538 
089-2621574 
080-6553418 

 

ตารางท่ี  5    แสดงขอมูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ    
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชื่อ – สกุล 

สมาชิกสภา อบต. 
ต าแหน่งใน 
 สภา อบต. 

เบอร์โทรศัพท์ 

1 บ้านคลองวัดกลาง 
นายบรรเจิด    ดอนกลาง 
นายพิศ   สินธุมาศ 

ประธานสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

087-4066309 
089-8987118 

2 
บ้านคลองวัดกลาง
เหนือ 

นายเฉลิมพล   เหลือบรัศมี 
นายสมพร   มณีผล 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

089-6160953 
084-0056137 

3 บ้านวัดเกต 
นายพณารักษ์   สัตย์พัฒน์ 
นางสาวฉันทนา  อัยราพจน์ 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

081-5878781 
085-3826966 

4 บ้านบางกล้วย 
นายมงคล   นิมมานุทย์ 

-ว่าง- 
สมาชิกสภา  อบต. 

- 
086-7583187 
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ตารางท่ี  5   แสดงขอมูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  (ต่อ)   
 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชื่อ – สกุล 

สมาชิกสภา อบต. 
ต าแหน่งใน 
 สภา อบต. 

เบอร์โทรศัพท์ 

5 บ้านคลองตะโก 
นายวิทยา   พันธ์ประสิทธิเวช 
นางสาวธนกร    ขําจิ๋ว 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

089-5194391 
089-9931598 

๖ บ้านคลองโรงหีบ 
นางอัญชลี    มณีพันธ์ 
            -ว่าง- 

 สมาชิกสภา อบต. 
- 

089-9114801 
- 

๗ บ้านคลองขวาง 
นางเกื้อกูล   อินทร์ประสงค์ 
นางสาวศภุกร  วงค์วราพันธ์ 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

081-7709289 
080-7839880 

8 บ้านโรงหีบ 
นางปวีณา    กันฉิ่ง 
นายชาญชัย   สิงหจันทร ์

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

085-9419771 
089-7682439 

9 บ้านคลองจันทร์แรม 
นายณัฏชนน   เดชาชาต ิ
นายนทชล    สาทประเสริฐ 

ประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

089-9191906 
089-7824743 

๑ บ้านกลางเหนือ 
นางชไมพร    ขุนแผน 
นางวดี   วณิชยธนากร 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

085-2992915 
089-7583028 

๒ บ้านกลางใต้ 
นายรักษ์    ยันต์นาวา 
นายสณฑยา  ตันญาศิริ 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

085-1734471 
085-1833012 

๓ บ้านคลองวัดตรี 
นายวัฒนะ   วิชยพัฒน์ 
นายประสิทธิพร   กอสนาน 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

089-7420759 
083-1082983 

๔ บ้านค่าย 
นางฐิติพร   กลิ่นพิกุล 
นายชัชวาล   แสงสกุล 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

084-7212309 
089-0834876 

๕ 
 

บ้านวัดโบสถ์ 
นายพิษณุ   วงษ์ศิริ 
นายกําพล   ประเสริฐลักษณา 

รองประธาน  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

089-8211777 
087-1128911 

๖ 
 

บ้านบางน้ําผึ้ง 
นางสาวโกสุม   ตัณฑพงษ์ 
นายนฤพนธ์   ชัยพฤกษ์ 

ประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

086-6285211 
085-2999274 

๗ 
 

บ้านคลองสวนหมาก 
นางสาวสุนี   ศรีเจริญ 
นางสาวคณารัชต์   ชัยศาสตร์ 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

088-8720536 
099-3236464 

 
         (3)  ผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนต าบล  จะครบวาระใน

วันที่……………………………………………………………… 

        (4) โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนราชการและการบริหารบุคคลขององค์การบรหิารสว่นต าบล 
                      (4.1)  ระดับชั้นองคการบริหารสวนตําบลโรงหีบ  เป็น องค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดกลาง  เมื่อวันที ่ 6  ตุลาคม  2553  

                    (4.2)  การจัดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ  มี  5  ส่วน  
ประกอบด้วย 
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 สํานักปลัด  มีหน้าที่ดําเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ  งานบริหารงานทั่วไป  งานนโยบาย

และแผน  งานกฎหมายและคดี  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และงานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  

  กองคลัง  มีหน้าที่ดําเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน  งานบัญชี  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
และงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

  กองช่าง  มีหน้าที่ดําเนินงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  และ
งานประสานสาธารณูปโภค 

 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งาน
ศาสนาและวัฒนธรรม  งานนันทนาการ  และงานการกีฬา 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ดําเนินงานเกี่ยวกับงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  และ
งานรักษาความสะอาดและควบคุมโรค   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
               
 

 
 
 
 

 

                (4.3)  อัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  องค์การ
บริหารส่วนตําบลโรงหีบ  ประกอบด้วย 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

ส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

 
-  งานบริหารงานท่ัวไป 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานกฎหมายและคด ี
-  งานปูองกันและบรรเทา 
   สาธารณภัย 
-  งานพัฒนาชุมชนและ 
   ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

กองคลัง 
 (นักบริหารงานคลัง) 

 
-  งานการเงิน 
-  งานบัญชี 
-  งานพัฒนาและ 
   จัดเก็บรายได ้
-  งานทะเบียน 
   ทรัพย์สินและพสัด ุ

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

 
-  งานก่อสร้าง 
-  งานออกแบบและ 
   ควบคุมอาคาร 
-  งานประสาน 
    สาธารณูปโภค 
-  งานผังเมือง 

กองการศึกษาฯ 
(นักบรหิารงานการศกึษา) 

 
-  งานบริหารการศึกษา 
-  งานศาสนา  และ    
   วัฒนธรรม 
-  งานนนัทนาการ 
-  งานการกีฬา 
 

กองสาธารณสขุฯ 
(นักบริหารงานสาธารณสุข) 

 
-  งานอนามัยและ 
   สิ่งแวดล้อม 
-  งานรักษาความ 
   สะอาดและควบคุม 
   โรค 
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    พนักงานสวนต าบล  รวมทั้งสิ้น  11  คน  แยกไดดังนี้ 
       สํานักปลัด     จํานวน   7 คน 
       กองคลัง    จํานวน   2  คน 
       กองช่าง    จํานวน   1  คน 
       กองการศึกษา  จํานวน  2 คน 
       กองสาธารณสุข  จํานวน  0 คน 
  ลูกจ้างประจ า  รวมทั้งสิ้น  1  คน  แยกไดดังนี้   
       สํานักปลัด     จํานวน   1 คน 
  พนักงานจางตามภารกิจ  รวมทั้งสิ้น  11  คน  แยกได้ดงันี้ 
       สํานักปลัด    จํานวน   3 คน 
       กองคลัง   จํานวน   4  คน 
       กองช่าง   จํานวน   2  คน 
       กองการศึกษา  จํานวน   2  คน 
       กองสาธารณสุข  จํานวน   -  คน 
  พนักงานจางทั่วไป  รวมทั้งสิ้น  2  คน  แยกได้ดังนี ้
       สํานักปลัด    จํานวน   1 คน 
       กองช่าง    จํานวน   1 คน 
  พนักงานจางเหมา รวมทั้งสิ้น  1  คน  แยกได้ดังนี้ 
       สํานักปลัด    จํานวน   1 คน 

รายชื่อพนักงานสว่นตาํบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจา้งองค์การบริหารส่วนตาํบลโรงหีบ 
ตารางที ่ 6  แสดงอัตราก าลังพนักงานสวนต าบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนต าบลโรงหีบ 

ส่วน
ราชการ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ระดับขั้น วุฒิการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พนักงานส่วนตําบล 
1.  นายสุนทร  เถินมงคล 
2.  นางสิณณีาฏ  เพิ่มโต 
3.  นางกชพร  สุดถนอม 
๔.  นางสาวอาภรณ์  กาญจนสันตศิักดิ์ 
๕.  นางสาวสิธยา  ศรีวงษ์ 
6.  นางสุกัญญา  หลิมพลอย 
7.  นางภรภัทร   ปานเนือง 

ลูกจ้างประจํา 
1.  นางวิยดา  พูลสวสัดิ ์

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
1.  นายอภิรตัน์  เปี่ยมศักดิ์ศิริกลุ 
2.  นางสาวสุนิษา  พุกพิบูลย ์
๓.  นายสุธน   คงประชา 

พนักงานจ้างทั่วไป 
๑. ๑.  นายคงศักดิ์  ตรสีุวรรณ 
๒. 2.  นายสมิต  จุนเจมิศักดิ์   

พนักงานจ้างเหมา 
     ๑. นางวรรณี   แซ่ลิ้ม 

 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
หัวหน้าสํานักปลัด 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักจัดการงานท่ัวไป 
นักพัฒนาชุมชน 
 
นักพัฒนาชุมชน 
 
 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานขับรถยนต ์
 
นักการ 
พนักงานจดมาตรน้าํ 
 
แม่บ้าน 

 
- 
- 
- 

ชํานาญการ 
ชํานาญการ 
ชํานาญการ 
ปฏิบัติการ 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

       - 

 
ปริญญาตร ี

  ปริญญาโท 
ปริญญาโท 

  ปริญญาตร ี
ประกาศนียบตัรบณัฑติ 
  ปริญญาโท 
  ปริญญาตร ี
   
  ปริญญาตร ี
   
  ปริญญาตร ี
  ปริญญาตร ี
ปวช. 
 
ป.6 
ม.6 
 
ม.3 
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ตารางท่ี 6 แสดงอัตราก าลังพนักงานสวนต าบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนต าบลโรงหีบ (ต่อ) 
 

       (5)  บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนตําบล  มีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  ดังนี้ 
  มาตรา 66  องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  
สังคม  และวัฒนธรรม 
  มาตรา 67  ภายใต้บังคับกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบล  มีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล  ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา  ทางดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 
 

ส่วน
ราชการ 

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ระดับขั้น วุฒิการศึกษา 

กองคลัง 

พนักงานส่วนตําบล 
1.  นางสาวกติิดารัชต์   พิพัธนะกฤตย์               
2.  นายกฤษฎา  ศรีมาลัย 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑.  นางสาวณัฐชยา  รัตนศรศีุภกานต์ 
2.  นางสาววนิดา  เพียรสุขประเสริฐ 
3.  นางสาวณัฐวิภา  คําปูอม 
4.  นางสาวกนกวรรณ เหลือบรัศมี 

 
ผู้อํานวยการกองคลัง 
เจ้าพนักงานพสัดุ 
 
ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญช ี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
 
 

ชํานาญงาน 

- 
- 
- 

 
ปริญญาตรี 

ปวส. 
 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

ปวส. 

กองช่าง 

พนักงานส่วนตําบล 
๑. –ว่าง - 
2. นางสาวศิราณี  นิ่มปลื้ม 

พนักงานจ้างเหมา 
1. นายกชกร   ชุ่มปรีชา 
2. นายธิติวัฒน์  พุ่มทองคํา 

 
ผู้อํานวยการกองช่าง 
นายช่างโยธา 
 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 

 
- 

ชํานาญงาน 
 

 
- 

ปวส. 
 

ปวส. 
ปวส. 

กองการ 
ศึกษาฯ 

พนักงานส่วนตําบล 
1.  นางณัฏฐนันท์  พิทยะภัทร์ 
1.  นางสาวสุชาดา  มีนคร 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.นางวราภรณ์  จ่ายเจริญ 
2.นางสาวเสาวนีย์  รุ่งปัจฉิม 

 
ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
คร ู
 
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
- 

คศ. 1 
 
- 
- 

 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

กอง
สาธารณ

สุขฯ 

พนักงานส่วนตําบล 
1. -ว่าง- 

ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
- 

 
- 

 
- 
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(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคคลากรให้ตามความ

จําเป็นและสมควร 
  มาตรา 68  ภายใต้บังคับกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจกรรมในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล  ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้มีน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
(2) ให้มีและบํารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
(4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(10)  ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม 
(11)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(12)  การท่องเที่ยว 
(13)  การผังเมือง 
องค์การบริหารส่วนตําบล  มีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 

กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ดังนี้ 
  มาตรา 16  องค์การบริหารส่วนตําบล  มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และที่จอดรถ 
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ 
(7) การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(9) การจัดการศึกษา 
(10)  การสังคมสงเคราะห์ 
(11)  การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของ 

 ท้องถิ่น 
(12)  การบํารุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวที่อยู่อาศัย 
(13)  การจัดให้มีการบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(14)  การส่งเสริมการกีฬา 
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(15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีของประชาชน 
(16)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(17)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(18)  การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสีย 
(19)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
(20)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(22)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(23)  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัยโรงมหรสพ        

 และสถานที่อ่ืน ๆ 
(24)  การจัดการ การบํารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ   

 และสิ่งแวดล้อม 
(25)  การผังเมือง 
(26)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(28)  การควบคุมอาคาร 
(29)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ    

                             ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(31)  กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ 

กําหนด 
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ส่วนที ่ 2   ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

      1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

1.2.1 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - 
๒๕๗๗) ขณะนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น 
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย โดยในเบื้องต้นได้กําหนด
วิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ ม่ันคง ม่ัง
คั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์
ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

       เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเปูาหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจําเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติสู่การ
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ทําหน้าที่กําหนดแผนและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ 
ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ จึงนําวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และนํายุทธศาสตร์การ
พัฒนาทั้ง ๖ ด้านที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะกําหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง ๕ ปี
แรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นสําคัญ 

1.2.2 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
       สศช.ได้นําความคิดเห็นจากการประชุมประจําปี ๒๕๕๘ ของ สศช.มาประมวลและยกร่างแนวคิด

ยุทธศาสตร์ และนําเสนอต่อคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ 
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
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       ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาใน 
ด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ํา การพัฒนาความรู้และทักษะ
ของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจํานวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ ๑๒ วัฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาใน ระยะต่อไปจึงต้อง
ให้ความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุข
ภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น  รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง
ใน และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (๒) พัฒนาศักยภาพคน
ให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะ
ทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  (๓) ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัด
ทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจํานวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และมีชีวิต (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
ทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ ภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่
ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ (๖) 
พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว และ (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ กําหนดมาตรการดูแล
ครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริม สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

      ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนา ในช่วงที่ผ่านมา
ทําให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรม ในสังคมไทยมีความ
คืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ  คุณภาพการบริการภาครัฐ 
รวมทั้งข้อจํากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 
ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจําเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ เหลื่อมล้ําด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิม โอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี ความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมาย 
ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ําสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่
ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษา ต่อระดับสูง (๒) 
การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้  ครอบคลุมและทั่วถึง 
อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการ พัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยทั้งใน
ระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก ๑๓ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการ
บริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับ องค์กรการเงินของชุมชนให้ทําหน้าที่เป็นสถาบันการเงินใน
ระดับหมู่บ้าน/ตําบลที่ทําหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและ การออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสิน
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็น แม่ข่าย 
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               ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  การพัฒนา ๕ ปีต่อ

จากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและ
เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการ ผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกัน มากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น 
และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการ
เติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถ ทํารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาท
ต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย (๑) 
การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรร
งบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ 
(๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความ 
เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  ต่อยอดความเข้มแข็งของ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนา
อุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ
กฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอํานวยความสะดวกด้านการค้าการ ลงทุน        

             ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การพัฒนาในระยะ
ต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ํา และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
และระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ ลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด จากสาธารณภัย แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ําเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (๔) 
ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิม
ขีด ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัย 
พิบัติ (๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้ งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม และ (๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

       ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคงและ
ยั่งยืน การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกปูองและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไข ปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน  การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ มั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบ
ต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมี ความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัย
คุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมี การบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้
เกิด ความสงบในสังคมและธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ (๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับ 
ต่างประเทศด้านความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ 
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การปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง  อํานาจ
อธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิด ความ
สอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน 

       ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้น
ในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ  การให้บริการของภาครัฐ 
รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร จัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และ การลดจํานวนการดําเนินคดีกับผู้มิได้
กระทําความผิด แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  (๒) ปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้
จ่ายมีประสิทธิภาพ (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได ้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชน
และภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และอํานวยความสะดวกตรงตามความต้องการ (๔) เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง (๕) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
และยุติธรรม และ (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

       ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาในระยะต่อไปจึง
มุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลด ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางราง
และทางน้ํา เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบ ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับ
ปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานใน กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันด้านโลจิสติกส์และการ อํานวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนต่อปริมาณการ ใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา การพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และการ พัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ําประปา) แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนา
โครงข่ายถนน พัฒนา ระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ํา  (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขา 
๑๖ ขนส่ง (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่  
อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอํานวยความสะดวกทางการค้า (๔) พัฒนาด้าน
พลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหาร  จัดการ 
การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  ดิจิทัลในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ (๖) พัฒนาระบบน้ําประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ําประปาให้ ครอบคลุมและทั่วถึง และ
การบริหารจัดการการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

       ๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิม
ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย  มีศักยภาพพัฒนาได้
เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่นําสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคม 
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เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (๒) พัฒนา ผู้ประกอบการให้เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม  เทคโนโลยีและร่วม
กําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ การจัดการธุรกิจที่
ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ (๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการ  ผลิตบุคลากรสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา  STEM และพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

       ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลด
ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจาย รายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจํานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
เป็นเมืองน่าอยู่สําหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการ ลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน แนวทางการพัฒนา
สําคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนา
ภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความ
ยากจนสู่เปูาหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ชั้นนําพัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้าง
รายได้ที่หลากหลาย (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่า
อยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และ (๓) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยาย
ตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็น
ประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

       ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่อง
การมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การ
เพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน
ที่สําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่สําคัญทั้งในทุกระดับ แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและ
การลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สําหรับสินค้าและบริการของไทย (๒) พัฒนาความเชื่อมโยง
ด้าน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, 
ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิ
สติกส์ (๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นใน
ภูมิภาค (๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความ
ร่วมมือ กับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความ
เสมอภาค กัน (๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (๗) 
เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาค
และนานาชาติ ๑๘ ในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน             
(๙) บูรณาการภารกิจด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ (๑๐) ส่งเสริมให้เกิด
การปรับตัวภายในประเทศที่สําคัญ 
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     1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
            1.3.1  แผนพัฒนาภาค 

 มียุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ภาคกลาง ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง  
แนวทางการพัฒนา  
๑) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า รถเมล์ ฯลฯ เพ่ือบรรเทา

ปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัย ในการเดินทาง  
๒) ก่อสร้างถนนวงแหวน ถนนเชื่อมต่อ (Missing link) สะพานข้ามแม่น้้าเจ้าพระยา ฯลฯ เพ่ือลด

ปัญหาความแออัดและคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตเมือง ลดปัญหาคอขวด เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายการ
เดินทางเพ่ืออ้านวยความสะดวกในการเข้าถึงและลดเวลาการเดินทาง รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและ
ชนบท  

๓) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พ้ืนที่รวมทั้งคุ้มครองแหล่ง
อนุรักษ์และทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพ้ืนที ่สีเขียวและสวนสาธารณะ  

๔) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่างๆ ให้สามารถรองรับคน
ทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design) เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  

๕) แก้ไขปัญหาขยะ น้้าเสีย น้้าท่วม และมลภาวะทางอากาศ อันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชน
เมือง  

๖) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาความรุนแรงและความ
เสียหายเป็นมูลค่าสูง  

๗) วางระบบป้องกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพฯ และพ้ืนที่ต่อเนื่อง เพ่ือดูแล
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

๘) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษา
และเมืองที่อยู่อาศัย โดยประสานการวางระบบโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และบริการ
ทางสังคม กับมาตรการทางผังเมือง ในการชี้น้าให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีแบบแผนและเหมาะสม รวมทั้ง
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้เอ้ือต่อการอยู่อาศัย การเดินทางและการขนส่งโดยสะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะการ
ป้องกันน้้าท่วม-น้้าเสีย พร้อมทั้งการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นปอดและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนเพ่ิมขึ้น  
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า การคมนาคมขนส่ง 
และการเพิ่มขึ้นของประชากรเมือง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและ สร้างความ
เชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค  

แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชะอ้า-หัวหิน 

สนามกอล์ฟระดับโลกที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นฐานการกระจายรายได้และการสร้างงาน 
โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นที่ประทับใจของ
นักท่องเที่ยว  

๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน โดยฟื้นฟู บูรณะโบราณสถาน และ
เตรียมความพร้อมของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  
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๓) เพ่ิมมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ตลาดสามชุก ตลาดน้้า
อัมพวา ตลาดน้้าด้าเนินสะดวก เกาะเกร็ด ท่องเที่ยวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน ฯลฯ โดย
ปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล  

๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี-
พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-ลพบุรี-สระบุรี-นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี กลุ่มดูแลสุขภาพด้วยแพทย์
แผนไทย อาทิ นนทบุรี-สมุทรสาคร-นครปฐม-เพชรบุรี และกลุ่มท่องเที่ยวทางน้้า อาทิ พระนครศรีอยุธยา-นนทบุรี-
ปทุมธานี-อ่างทอง-สิงห์บุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม 
มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน  

๕) พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOPและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
เพ่ือให้มีเส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
เป็นการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  

แนวทางการพัฒนา  
๑) น้าผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาการผลิตข้าวใน

พ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าวซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ส้าคัญของประเทศให้มี
คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด  

๒) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย (Food safety)จากสินค้าเกษตรหลักของภาค 
ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งผลิตส้าคัญ ได้แก่ 
ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม และประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือ
การส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน  

๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู่ Smart Farmer และSmart Farming โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและ พันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ  

๔) ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการจัดการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การ
ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพ่ีอเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น ใน
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าบริเวณชายฝั่งรอบอ่าวไทย ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ  

๕) เพ่ิมความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรมก่อสร้าง (สระบุรี) 
อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ) สู่การใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๖) พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแหล่งผลิต ในเมียนมาร์ โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า รวมทั้งยกระดับคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ให้มี
ความทันสมัยและให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน  
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๗) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยให้ความส้าคัญกับการเสริมสร้างองค์
ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการด้าเนินธุรกิจ อาทิ การน้างานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพ่ือให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม ภัยแล้ง และ
คงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างย่ังยืน  

แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาแหล่งน้้า และระบบกระจายน้้า ในพ้ืนที่แล้งซ้้าซาก อาทิ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

ราชบุรี และลพบุรี เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้้า โดยปรับปรุงและบ้ารุงรักษาแหล่งน้้าเดิม วางแผนจัดสรร
น้้าเพ่ือรองรับความต้องการใช้น้้าที่เพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวของกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและ
มีเสถียรภาพ รวมทั้งจัดท้าแหล่งเก็บกักน้้าขนาดเล็กกระจาย ในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้้าในช่วงฤดูแล้ง  

๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมพ้ืนที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และ
พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก อาทิ ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ โดยเพ่ิมแหล่งเก็บกักน้้าที่เป็นแก้มลิง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงจัดตั้งกลุ่มเฝ้า
ระวังภัยน้้าท่วม  

๓) ป้องกันการบุกรุกท้าลายป่าและฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และ
ราชบุรี โดยการปลูกป่าเพ่ิมเติม และเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวังติดตามการบุกรุกป่า สนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง  

๔) ขุดลอกล้าน้้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้้าและใช้ในการขนส่ง อาทิ แม่น้้าเจ้าพระยา แม่น้้าท่า
จีน ฯลฯ รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพน้้าแม่น้้าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างในพ้ืนที่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี 
สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร  

๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อาทิ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดยการจัดท้าแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ปลูกป่าชายเลน 
และการท้าแนวไม้ไผ่กันคลื่น  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ–กาญจนบุรี เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่

เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศให้สามารถเกื้อหนุนและติดต่อทางการพัฒนาระหว่าง
พ้ืนที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  

๒) เร่งพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้้าร้อน อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
ให้เป็นประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศ
กัมพูชา-ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการเดินทางและ
ขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

๓) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมาร์ บ้านพุน้้าร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และ ด่านสิงขร 
เพ่ือเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับเมียนมาร์ โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จุดบริการ
และสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
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๔) พัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทวายกับ EECโดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียงมาร ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ
และลดความเหลื่อมล้าภายในประเทศ  

แนวทางการพัฒนา  
๑) เร่งด้าเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลางกับภาคอ่ืนๆ  

ของประเทศ เพ่ือกระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความเจริญหลักของประเทศให้เชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่ที่ภาคอ่ืนๆ 
ซึ่งจะท้าให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้้าระหว่างภาค อาท ิ 

(๑) เชื่อมโยงภาคเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และรถไฟทางคู่ลพบุรี-ปากน้้าโพ  
(๒) เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา และทางหลวง

พิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา  
(๓) เชื่อมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวงพิเศษ พัทยา-      

มาบตาพุด และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย  
(๔) เชื่อมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ–หัวหิน และรถไฟทางคู่

ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร  
๒) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส้าคัญ อาทิ เมืองอยุธยา และบริเวณ

เมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองพุน้้าร้อน โดย
สนับสนุนให้มีการจัดท้าโครงการน้าร่องที่ใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบ
ประหยัดพลังงาน  

          1.3.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

    ผลการศึกษาโดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจ (การท่องเที่ยว การแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง) สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง  
สถานการณ์และโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัด ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพ่ือต่อยอดการพัฒนาเปูาหมาย  เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดให้สูงขึ้น โดยมีแรงขับเคลื่อน (Driving Forces) ภายในกลุ่ม จังหวัด 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ระบบโลจิสติกส์ 2) การค้าชายแดนด่านสิงขร 3) การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า เกษตรและสินค้า
ประมง และ4) การท่องเที่ยวและบริการ สามารถสรุปยุทธศาสตร์/เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ได้ทั้งหมด 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวทั้งในและ 
ระหว่างประเทศ  

เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวด้านการค้า 

การลงทุน และการทอ่งเที่ยวและส่งเสริมการพัฒนาที่อย่างยั่งยืน  
2. แผนการลงทุนเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
3. ตําแหน่ง/ที่ตั้งข้อมูลสําหรับการส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ เพ่ือการลดต้นทุนในการผลิต การค้า การ

ลงทุน และ การท่องเที่ยว  
4. แนวทางการเชื่อมโยงสู่การประกอบการโลจิสติกส์เพ่ือการสนับสนุนธุรกิจ   
กลยุทธ์  
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งในกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน  
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนการค้าชายแดน  
3. ส่งเสริมระบบคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถของฐานการผลิต/ฐานเศรษฐกิจที่เป็นจุดเน้นของกลุ่ม

จังหวัด (Competitive Advantage)  
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการเกิดการรวมกลุ่มเพื่อเสริมศักยภาพด้านปรับปรุงและพัฒนามาตรฐาน  
2. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ประมง  
3. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป เพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์/

ภาคอุตสาหกรรม  
4. นํานวัตกรรมเข้ามาต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริมด้านการตลาด  
กลยุทธ์  
1. สร้างสมรรถนะของกลุ่มเกษตรกร ประมง และเครือข่ายในการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต  
2. ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร สินค้าประมง และสินค้าแปรรูปให้มาตรฐานอาหารปลอดภัย  
3. ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
4. ส่งเสริมศักยภาพด้านตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 

Economy)  
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. โครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อม สร้างความสะดวกและปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว  
2. มีช่องทางส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้

ให้แก่ทอ้งถิ่น  
3. การท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานระดับสากล ด้านความปลอดภัย และการบริการ  
4. ยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการกระจายความเจริญและ

รายได้ให ้ครอบคลุมพ้ืนที่ในกลุ่มจังหวัด  
กลยุทธ์  
1. เตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยว  
2. สร้างช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการที่มีมาตรฐานให้นักท่องเที่ยวมั่นใจ  
4. ยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือกระจายรายได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 

Growth)  
กลยุทธ์  
1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟู ทรัพยากร ธรรมชาติ/ระบบนิเวศชายฝั่ง อย่างยั่งยืน  
2. บริหารจัดการสุขภาวะชุมชนเมืองที่ดี  
3. บริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ  
4. จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะของคนในพื้นที่ เพื่อการสร้างสัมมาชีพและการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต อย่างย่ังยืน  
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและกําลังคนมีความพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัล  
2. ประชาชน บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในกลุ่มจังหวัด มีศักยภาพพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลง และมีการ เรียนรู้ตลอดชีวิต  
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3. ประชาชน บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในกลุ่มจังหวัด มีศักยภาพพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลง และพ่ึงตัวเองได้อย่างยั่งยืน  
4. เครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง กลุ่มจังหวัดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
5. คนในท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข  
6. ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี ช่วยเหลือตัวเองได้ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม  
กลยุทธ์  
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนากําลังคน  
2. พัฒนา/ยกระดับแรงงานให้เป็นแรงงานมีฝีมือ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมในยุค 4.0  
3. พัฒนาศักยภาพของคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  
4. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการยกระดับให้เกิดความเข้มแข็งและ

พัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง  
5. ลดความเหลื่อมล้ําด้านการศึกษา และการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ  
6. เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ 

1.3.3  แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ. 2561 – 2565) 
วิสัยทัศน์ 

      “เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ําอย่างยั่งยืน แหล่งผลิตอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย เพ่ิม
มูลค่าผลผลิตให้มีมูลค่าสูง มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง” 

  พันธกิจ 
  1.  บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
  2.  ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ

ประชารัฐในจังหวัดสมุทรสงคราม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  3. กํากับ ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสมุทรสงครามตามหลักธรรมาภิบาล 

   ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวรูปแบบหลากหลายสอดคล้อง 

กับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สินค้าเกษตรและประมง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และม่ันคงในการดํารงชีวิตของ 

ประชาชน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมี 

ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
   เปูาประสงค์รวม (5ปี พ.ศ. 2561 – 2565) 

1. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัว ในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคง ความเหลื่อมล้ําลดลง และดํารงชีวิตอย่างปลอดภัย 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ู

ตัวชี้วัดเปูาประสงค์รวม (5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565) 
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (GPP per Capita) จังหวัดเพ่ิมขึ้น(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15) 
2. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคเกษตร ของจังหวัดเพ่ิมขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15) 
3. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) 
4. ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)     5. อัตราการพ่ึงพิงลดลง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5)           
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6. ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) ลดลง (เท่ากับ 0.32) 
7. ปริมาณขยะลดลง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) 
8. พ้ืนที่แนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ (มีโครงสร้างการปูองกันแล้ว) มีความยาวคงเดิม (ความยาว 15.54 กม.)  

1.3.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ. 2561 – 
2565) 
           วิสัยทัศน์ 

 “เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ประชาชนรักถิ่นกําเนิด  สร้างคุณภาพชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พัฒนาการศึกษาพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน” 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
     กลยุทธ์ 

    1.1 พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การก่อสร้าง             
  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

         1.2 พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ํา 
         1.3 การจัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม 

         1.4 พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเพ่ือการเกษตร 
2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
           กลยุทธ์ 

       2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย์ เสริมสร้าง  สุขภาพ
อนามัย  ปูองกัน  แก้ไข  ควบคุม  โรคติดต่อ  และโรคไม่ติดต่อ 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาทางการศึกษา การกีฬานันทนาการให้กับเด็ก 
เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสและปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก  สตรี  ผู้สู งอายุ   คนพิการ  
ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อเอดส์ 

2.4 พัฒนาสถาบันครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  ให้มีความเข้มแข็งหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้กรอบแนวคิดค่านิยมหลัก 12 ประการ 

2.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนภายใต้กรอบแนวคิดค่านิยม 
12 ประการ 

2.6 สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบํารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี   ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ในการเป็นประชาคมอาเซียน 

2.7 ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษท้องถิ่นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับการเรียนรู้
ภาษอังกฤษ ภาษาประเทศเพ่ือบ้านและวัฒนธรรมประเพณีเพ่ือนบ้านในการเป็นประชาคมอาเซียน 

   3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย   
       กลยุทธ์ 

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนบริหารจัดการการปูองกันและให้ความรู้ด้านบรรเทาสาธารณภัย  การรักษา
ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันแก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงการท้องก่อนวัยอันควรและสร้างงาน

สร้างอาชีพให้กับผู้ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
                 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนจัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ 

4. การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว   
            กลยุทธ์ 

4.1 ส่งเสริมรักษาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้ําลําคลอง  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถี
ชุมชนดั้งเดิมและปลูกจิตสํานึกให้รักถ่ินเกิด 

4.2 ส่งเสริมการตลาดและการลงทุนด้านการท่องเที่ยว 
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน/เครือข่ายในการพัฒนาต่อยอดและรักษา

อาชีพ เกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการเพ่ือสร้างงาน  สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ให้กับประชาชน และส่งเสริมทักษะความรู้ในการเป็นประชาคมอาเซียน 

4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาต่อยอดการผลิต และจําหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและประมง 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจสามารถขายเครือข่ายการตลาด  สร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

4.5 คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 
4.6 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา และการบริหารการเกษตร และ

ขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน   

         กลยุทธ์ 
5.1 ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
5.2 บริหารจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสียทั้งทางบกและทางน้ํา 
5.3 บริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์  3  น้ํา 
5.4 เสริมสร้างการปูองกัน การกัดเซาะริมตลิ่ง แม่น้ํา ลําคลอง  และชายฝั่งทะเล 

6. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี   
       กลยุทธ์ 

6.1 เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความสมานฉันท์ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.3 พัฒนาความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข 
6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรทุก

รูปแบบ 
6.6 ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้  และพัฒนา

ระบบการทํางานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
6.7 พัฒนาการบริหารการจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ภายใต้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
6.8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน ในการปูองกันปัญหาคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 
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        เปูาประสงค์รวม 
1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานภายใต้การวางและจัดทําผังเมือง 

2.  ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้าน
การศึกษา  การกีฬา  การอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 

3.  ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  ห่างไกลยาเสพติด  มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

4.  การเกษตรกรรม  การลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

5.  เกษตรกรมีความเข้มแข็ง  สามารถพ่ึงพาตนเอง  เพ่ือดําเนินการผลิต  การแปรรูป  และการตลาด 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และพัฒนาอย่างยั่งยืน 
7.  องค์กรและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
         2.1 วิสัยทัศน์  (vision) 

 

  “ผลไม้ปลอดสาร  สิ่งแวดล้อมสะอาด  พัฒนาสาธารณูปโภค ประชาชนสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี  
อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 

ชุมชนมีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน 
1.  สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในตําบล  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
  2.  สนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
  3.  ส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่ประชาชน  ในวิธีทําและวิธีใช้ปุ๋ยชีวภาพ   

4.  จะเป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ  ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางด้านการเกษตร 

5.  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือการผลิตสินค้าและบริการโดยการจัดศึกษาอบรมดู
งานเพ่ือเพ่ิมทักษะในการพัฒนาด้านการเกษตรให้เข้มแข็ง 

บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
1.  เสริมสร้างแนวทางในการจัดระเบียบเพ่ือให้สังคม  ทั้งภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  เอกชน  และ

ภาคประชาชน  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  และตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรม  ตามหลักพ้ืนฐานการ
บริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี  โดยยึดหลักปฏิบัติ  6  ประการดังนี้ 

1.1  หลักนิติธรรม (The Rule of Law)  หมายถึง  การปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอําเภอใจ  หรืออํานาจของ  ตัว
บุคคล  จะต้องคํานึงถึงความเป็นธรรม  และความยุติธรรม  รวมทั้งมีความรัดกุมและ  รวดเร็วด้วย 

1.2  หลักคุณธรรม (Morality)  หมายถึง  การยึดมั่นในความถูกต้อง  ดีงาม  การ
ส่งเสริม  ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน  เพ่ือให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์  จริงใจ  ขยัน  อดทน  มี
ระเบียบ  วินัย  ประกอบอาชีพสุจริต  เป็นนิสัย  ประจําชาติ 
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1.3  หลักความโปร่งใส (Accountability)  หมายถึง  ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมาย 
ตรงข้าม  หรือเกือบตรงข้าม  กับการทุจริต  คอร์รัปชั่น  โดยที่เรื่องทุจริต  คอร์รัปชั่น  ให้มีความหมายในเชิงลบ  และ
ความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู ่ ความโปร่งใสเป็นคําศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  ได้สะดวกและเข้าใจง่าย  และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจน  
ในการนี้ เพื่อเป็น สิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส  ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองค์
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ที่ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง  ได้แก่  ผู้ที่มีความสุจริต  
และบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก   แต่ไม่มีความสุจริต  
ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 

1.4  หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  หมายถึง  การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยว 
ข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  เช่น  เป็นคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ 
และหรือ คณะทํางานโดยให้ข้อมูล  ความคิดเห็น  แนะนํา  ปรึกษา  ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ 

1.5  หลักความรับผิดชอบ (Responsibility )  หมายถึง  การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความ
สํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพใน
ความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทําของตนเอง 

1.6  หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy)  หมายถึง  การบริหารจัดการ
และใช้ทรัพยากรที่มีจํากัด  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด  ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า  และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

2.  เป็นกลไกในการตรวจสอบให้การบริหารงานในทุกระดับ ระบบการเมืองการปกครองมีความ
โปร่งใส  มีความเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้   

3.  พัฒนานักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพ  คุณธรรม  และปลูกฝังให้ประชาชนเคารพ
สิทธิและหน้าที่ของตนเอง 

  4.  ให้ความรู้ความเข้าใจในระบบการเมืองตามท่ีบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญ 
    5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการและวิถีประชาธิปไตย   

  6.  ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงสร้างพ้ืนฐานครบครัน 
1.  พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการให้เอ้ือและสอดคล้องกับการ

ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ  ตามแต่ละพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
2.  พัฒนาการคมนาคมที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับตําบลอื่น 
3.  พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการให้เพียงพอ  กระจายทุก

หมู่บ้านและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน 

สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
1.  จัดการ  บํารุงรักษา  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดย อบต. ร่วมมือกับชุมชน  เพ่ือให้

เกิดความยั่งยืนสามารถทําให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล 
2.  การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสีย 
3.  ให้มีการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
4.  ปรับปรุงภูมิทัศน์  พัฒนาสองข้างทางให้สวยงาม   
5.  สนับสนุนโครงการพระราชเสาวนีย์  โดยกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอ 
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มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
1.  ส่งเสริมการศึกษาแก่โรงเรียน  ด้านการบริหารการศึกษา  วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน   
อาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม)  
2.  พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีความพรอมกอนเขาสูระดับประถมศึกษา 

3.  ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการให้แก่  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  เด็ก  สตรี  ผู้ด้อยโอกาส 
4.  ส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาชนในการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
5.  จัดแขงขันกีฬาประจําปของ อบต.  เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง  ลด
ปัญหาการติดยาเสพติด 
6.  สนับสนุนให้มีสถานที่ออกกําลังกาย 
7.  สนับสนุนวัสดุการกีฬาให้กับประชาชนทุกหมู่บ้าน 
8.  ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชน 
9.  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น  มีการจัดงานประเพณีเพ่ืออนุรักษ์ประเพณี  
วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับประชาชน 

2.2   ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

          ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม   
                            ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี

2.3   เป้าประสงค์ 
   1. โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการทั่วถึงและเพียงพอ 

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นดียิ่งขึ้น  
3. ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ห่างไกลยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   4. ประชาชน องค์กรเอกชน และกลุ่มอาชีพมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น 
5. ชุมชนมีการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน   
6. องค์กรและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

2.4   ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม     

บํารุงรักษาเพ่ิมข้ึน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี) 
2.  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (อยู่ในเกณฑ์ระดับมากหรือมากที่สุด) 

 3.  จํานวนโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ห่างไกลยาเสพติด มี 
      ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี) 
4.  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน (ร้อยละ 20) 
5.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มมากข้ึน (ร้อยละ 20) 
6.  ระดับความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กร (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
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2.5   ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 61 - 65 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการทั่วถึงและ
เพียงพอ 

จํานวนโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่
ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บํารุงรักษาเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 
15 

 

ร้อยละ 
15 

 

ร้อยละ 
15 

 

ร้อยละ 
15 

 

ร้อยละ 
15 

 

ร้อยละ 
75 

 

2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข      
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม  
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นดียิ่งขึ้น  

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

มาก / 
มาก
ทีสุ่ด 

 

มาก / 
มากที่สุด 
 
 

มาก / 
มาก
ที่สุด 

มาก / 
มาก
ที่สุด 

มาก / 
มาก
ที่สุด 

มาก / 
มากที่สุด 

 
 

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม  และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

 

ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข ห่างไกลยาเสพ
ติด มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จํานวนโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข ห่างไกลยาเสพติด มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ร้อยละ 
10 

 

ร้อยละ 
10 

 

ร้อยละ 
10 

 

ร้อยละ 
10 

 

ร้อยละ 
10 

 

ร้อยละ 
50 

 

4. การพัฒนาและการส่งเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว 

ประชาชน องค์กรเอกชน และ
กลุ่มอาชีพมีศักยภาพในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลผลิตให้ดี
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ร้อยละ 
20 

 

ร้อยละ 
20 

 

ร้อยละ 
20 

 

ร้อยละ 
20 

 

ร้อยละ 
20 

 

ร้อยละ 
100 

 

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

ชุมชนมีการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนเพิ่มมาก 

ร้อยละ 
20 

 

ร้อยละ 
20 

 

ร้อยละ 
20 

 

ร้อยละ 
20 

 

ร้อยละ 
20 

 

ร้อยละ 
100 

 

6. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 

องค์กรและบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

ระดับความพึงพอใจต่อผลการ
ดําเนินงานขององค์กร 

ร้อยละ 
80 

 

ร้อยละ 
80 

 

ร้อยละ 
80 

 

ร้อยละ 
80 

 

ร้อยละ 
80 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 
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  2.6  กลยุทธ์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  กลยุทธ์ 

  1.1 พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง 
บํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

  1.2 พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ํา 
  1.3 สนับสนุน ส่งเสริมการจัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม 
  1.4 พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

         ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ 

  2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย์ เสริมสร้าง สุขภาพอนามัย 
ปูองกัน แก้ไข ควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ 

  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา การกีฬานันทนาการ และปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 
ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส 

  2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติด
เชื้อเอดส์ 

  2.4 พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้มีความเข้มแข็ง ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และตามหลักค่านิยม 12 ประการ 

  2.5 การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบํารุงรักษา ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน  สร้างความเข้มแข้งและยั่งยืน ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  กลยุทธ์ 

  3.1 บริหารจัดการการปูองกัน  บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

  3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ตลอดจนฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
  3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันแก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงการท้องก่อนวัยอันควร  

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ 

  4.1 ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน/เครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม การประมง 
การลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน และส่งเสริม
ทักษะความรู้ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  4.2 คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน 
  4.3 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา และบริหารการเกษตร และขับเคลื่อนให้   

บังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  กลยุทธ์ 

  5.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
  5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสีย 

  5.3 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ 3 น้ํา 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
  กลยุทธ์ 

  6.1 พัฒนาเสริมสร้างความสามัคคี เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
  6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

  6.3 พัฒนาความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ 
 6.6 ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และพัฒนาระบบ
การทํางานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

องค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ มีเนื้อที่ประมาณ 8.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  5,224 
ไร่  จํานวน 2 ตําบล  มีหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่จํานวน 16 หมู่บ้าน  สภาพทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีแม่น้ําสายสําคัญไหล
ผ่าน คือ แม่น้ําแม่กลอง และมีคลอง จํานวน 24 คลอง ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 2 ตําบลทําให้มีความอุดมสมบูรณ์ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นตําบลที่กําลังมีความเจริญเติบโตทางด้านการท่องเที่ยว  ประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบสังคมเกษตรกรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม 

การกําหนดตําแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม และความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ  
จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์  คือ  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ 

    2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

    เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ จึงได้กําหนด
กรอบนโยบายการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์จังหวัด ที่มุ่งเน้นพัฒนาจังหวัดให้เป็น 
“เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ํา แหล่งอาหารทะเลและผลผลิตเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 
ร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน” ประกอบกับนโยบายของผู้บริหารที่แถลงต่อสภาฯ โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการประสานร่วมมือกัน
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดการบูรณาการในการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชนในจังหวัด และประสานกับองค์กรส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการแก้ปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งประเภทโครงการที่ต้องการร่วมกันพัฒนาตามศักยภาพของท้องถิ่น และเสริมสร้างบทบาทการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งเสริมกลไกการตรวจสอบ การดําเนินงานของภาครัฐ 

เพ่ือให้อยู่ในกรอบแนวทางของการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก “ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง”  เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเมืองน่าอยู่ เชื่อมโยงทุกมิติทั้งด้านคน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง อย่างมีเหตุผล ใช้หลัก “ความพอประมาณ” โดยมีระบบ “ภูมิคุ้มกัน”  และนํา
ทุนที่มีศักยภาพในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเก้ือกูลกัน  
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

    3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ   

องคการบริหารสวนตําบลโรงหีบไดสรุปสถานการณการพัฒนาในรอบปที่ผานมาโดยใชเทคนิคการ      
วิเคราะหตามหลัก SWOT  ANALYSIS  (การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)  รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่  15 

 

ตารางท่ี  15   แสดงการวิเคราะหตามหลัก  SWOT   ANALYSIS  โดยแยกแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
 
 

ยุทธศาสตร์ จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดอ่อน (WEEKNESSES) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

-  มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก  มีรถ 
   ประจําทางผ่านหมู่บ้าน 
-  มีการปรับปรุงถนน ใหประชาชน 
   สามารถใชสัญจรไปมาไดอยางสะดวก 
-  มีการพัฒนาแหลงน้ํา  เชน  การขยาย 
   ระบบประปา  การขุดลอกคูคลอง 

-  งบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิ่นไมเพียงพอตอการ 
   บริหารจัดการ 
-  การคมนาคมระหวางหมบูานไม 
   สะดวก 
 

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 
-  รัฐบาลมีนโยบายจัดสรรงบประมาณ 
   ตามโครงการเร่งด่วน 
-  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี 
   นโยบายสนับสนุนงบประมาณ 
   โครงการก่อสร้างถนนปลอดฝุุนพัฒนา 
   แหล่งน้ํา   
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมีความ 
   สอดคล้อง 

-  การเปลี่ยนแปลงนโยบายและ 
   บุคลากรรัฐที่เก่ียวข้อง 
-  ถนนบางสายยังไม่ได้ถ่ายโอนให้  
   อบต.เป็นเจ้าของ  การซ่อมแซม 
   หรือปรับปรุงเกิดความล่าช้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-37- 
 
  ตารางท่ี  15  แสดงการวิเคราะหตามหลัก  SWOT   ANALYSIS  โดยแยกแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดอ่อน (WEEKNESSES) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-  มีกองทุนชุมชนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท 
-  มีชมรมผู้สูงอายุ  
-  ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนนุ 
   สวัสดิการให้กับ  เด็ก  สตรี ผู้สูงอายุ     
   ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเด็กก่อนวัยเรียน 
   เพ่ิมจํานวนมาก 
-  มีสถานศึกษาระดับประถมในพ้ืนที่   
-  มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนตําบลโรงหีบ 
-  มีการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับ 
   หมู่บ้านและสถานศึกษา 
-  มีศูนย์แพทย์ชุมชนตําบลโรงหีบ 
-  มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  
-  มีอาสาสมัครสาธารณสุขแต่ละหมู่บ้าน 
-  มีวัดอยใูกลชิดชุมชนเปนสถานที่ 
   พัฒนาจิตใจ 
-  มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ี 
   ยั่งยืนและเข้มแข็ง  เช่น งานประเพณี     
   สงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง  
-  มีบุคลากรทีเชี่ยวชาญงานศิลปะ 
   แขนงต่างๆ 

-  งบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิ่นไมเพียงพอตอการ 
   บริหารจัดการ 
-  การจัดทําฐานข้อมูลทางด้านสังคม 
   ไม่เป็นระบบ   
-  สถานที่ออกกําลังกายและอุปกรณ์ 
   การกีฬามีน้อยไม่เพียงต่อความ   
   ต้องการ 
 

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

-  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณ  
   กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
-  รัฐบาลมีนโยบายจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
   ผู้สูงอายุ 
-  รัฐบาลมีนโยบายโครงการจัดสวัสดิการ 
   เบี้ยยังชีพผู้พิการและจัดทําบัตร 
   ประจําตัวคนพิการอย่างทั่วถึง 
-  มีแนวทางการขอรับการสนับสนุน 
   จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ 
   สังคมจังหวัดสมุทรสงคราม 
-  การเดินทางมาสถานศึกษาสะดวก 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมีความ 
   สอดคล้อง 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริม 
   การปกครองท้องถิ่นมีความสอดคล้อง 

-  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ 
   กฎระเบียบกองทุนพัฒนาบทบาท 
   สตร ี
-  มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและ 
   แนวทางการปฏิบัติงาน 
-  สถานศึกษามีการพัฒนาไม่ 
   ต่อเนื่อง 
-  ภารกิจการถายโอนที่ไดรับการถาย 
   โอนจากหนวยงานอื่นแตมิไดรับ 
   การถายโอนดานงบประมาณทํา 
   ใหงบประมาณไมเพียงพอตอการ   
   พัฒนาพื้นที่ 
-  ประชาชนมีคานิยมที่ผิด  ยึดติดกับ   
   วัตถ ุการใชจายเกิดความฟุมเฟอย 
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  ตารางท่ี 15   แสดงการวิเคราะหตามหลัก  SWOT   ANALYSIS  โดยแยกแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนาศิลปะ 
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-  ประชาชน  ภาครัฐ  และเอกชน   
   มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต. 
-  แนวทางการพัฒนามีความสอดคล้อง 
   กับหน่วยงานภาครัฐ 
-  โรงพยาบาลในเขตใกล้เคียงสนับสนุน 
   ศูนย์แพทย์ชุมชน 
-  การเดินทางมาศูนย์แพทย์ชุมชน 
   สะดวกสบาย  และอยู่ใกล้ชุมชน 
-  การเดินทางมาวัดสะดวก 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม  
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดอ่อน (WEEKNESSES) 

-  มีกลุ่มอาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน 
-  มีแผนปฏิบัติการในการปูองกันและ 
   บรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น 
-  สนับสนุนการปูองกันและแก้ไข 
   ปัญหายาเสพติด 

-  งบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิ่นไมเพียงพอตอการ 
   บริหารจัดการ 
-  ไม่มีศูนย์ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
   โดยเฉพาะ 
-  ขาดเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ   
   และเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้งาน  
   ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   -  ขาดการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ   
      ในการจัดการสาธารณภัยของ  
      บุคลากร 
   -  ขาดการซักซ้อมการปูองกันและ 
      บรรเทาสาธารณภัย 

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมีความ 
   สอดคล้อง 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริม 
   การปกครองท้องถิ่นมีความสอดคล้อง 
-  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเงินอุดหนุน 
   เฉพาะกิจเกี่ยวกับการปูองกันและ 
   ปราบปรามยาเสพติด 
-  ประชาชน  ภาครัฐ  และเอกชน  
   มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต. 

-  ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม 
     และความรู้ความเข้าใจถึงบทบาท    
     หน้าที ่
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  ตารางท่ี  15    แสดงการวิเคราะหตามหลัก  SWOT   ANALYSIS  โดยแยกแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา (ต่อ) 
 

 

ยุทธศาสตร์ จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดอ่อน (WEEKNESSES) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
การส่งเสริมเกษตรกรรม การ
ลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

-  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก  คือ    
   เกษตรกรรม  ได้แก่  ทําสวนผลไม้   
   เช่น  มะพร้าว  ลิ้นจี่  ส้มโอ  กล้วย   
   มะดัน มะปรางค์ ฯลฯ 
-  มีศูนย์เกษตรอินทรีย์  ผลิตปุ๋ย 
   อินทรีย์ชีวภาพและน้ําหมักชีวภาพ 
-  มีศูนย์สาธิตสิ้นค้าพ้ืนเมือง 
-  มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
   การเกษตรประจําตําบล 
-  มีจุดพักผ่อนสําหรับนักท่องเที่ยวซึ่ง 
   อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว 
 
 

-  งบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิ่นไมเพียงพอตอการ 
   บริหารจัดการ  เชน่  ขาด 
   งบประมาณเพ่ือทําการต่อเติม 
   และหรือปรับปรุงศูนย์ต่าง ๆ  
 

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมี 
   ความสอดคล้อง 
-  สวนราชการอ่ืนของรัฐใหการสนับ-  
   สนุนดานการพัฒนาและเกษตรกรรม 
   อยางตอเนื่อง 
-  มีการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

-  ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาต่ํา 

-  กลุ่มอาชีพยังขาดความเข้มแข็ง 
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  ตารางท่ี  15    แสดงการวิเคราะหตามหลัก  SWOT   ANALYSIS  โดยแยกแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดอ่อน (WEEKNESSES) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

-  มีแหล่งน้ําตามธรรมชาติที่อุดม 
   สมบูรณ์เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
   ตลอดทั้งปี 
-  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ 
-  ดินดีมีคุณภาพ 
-  มีโครงการลงแขกลงคลอง ส่งเสริม 
   การบํารุงรักษาคลอง 

-  มีขอจํากัดในดานงบประมาณในการ    
   จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชใหเพียงพอ 
-  ขาดการประชาสัมพันธ และ 
   แนะนําประชาชน 
-  งบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิ่นไมเพียงพอตอการ 
   บริหารจัดการ 

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนามีความ 
   สอดคล้องกับภาครัฐ 
-  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ 
   เหมาะแกการจัดการเปนสถานที ่    
   ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ  และเหมาะแก่ 
   การประกอบอาชีพเกษตร 

-  ประชาชนขาดจิตสํานึกในการ 
   รักษาสภาพแวดลอม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี 

จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดอ่อน (WEEKNESSES) 

-  ประชาชนมีความรู ความเขาใจใน 
   สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวในการเขาร่วม 
   ประชาคมมากขึ้น 

-  บุคลากรใน อบต. มีศักยภาพการ 
   ปฏิบัติงานมากขึ้น 
-  มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ให้เพ่ือการปฏิบัติงาน 

-  งบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิ่นไมเพียงพอตอการ 
   บริหารจัดการ 
-  บุคลากรในหนวยงานยังไม่เพียง  
   พอตอภาระหนาที ่
-  เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ 
   ต่อการปฏิบัติงาน 
 
 

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมีความ 
   สอดคล้อง 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริม 
   การปกครองท้องถิ่นมีความสอดคล้อง 
-  ประชาชน  ภาครัฐ  และเอกชน         
   มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต. 
-  ภารรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน   
   ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมให้ 
   ความรู้ต่อบุคลากร 

-  ประชาชนมีคานิยมที่ผิด  ยึดติดกับ 
   วัตถุ การใชจายเกิดความฟุมเฟอย 
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    3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

            3.2.1  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ   
        ปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาชนตามประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโรงหีบ  โดยทําการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งนําข้อมูลจากการจัดเวที
ประชาคม  ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และแผนชุมชน  มาประกอบการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
พัฒนาของประชาชน  รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี  16  
 

ตารางที่  16   แสดงผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

สภาพปัญหา พื้นที่เป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 

1. เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก   
การลําเลียงผลการผลิตทางการเกษตร
ไม่เพียงพอทําให้การลําเลียงผลผลติไม่
สะดวกล่าช้า 

 

 

 

 

  

- ถนนลูกรังหินคลุกเพื่อ
การเกษตร   
- ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
 เชื่อมต่อภายในหมู่บ้านทุก
หมู่บ้าน 
- ทางเดินเท้า คสล. - ถนน
ภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน   
- การก่อสร้างสะพาน คสล. 
เชื่อมต่อถนนในหมู่บ้านและ
เชื่อมต่อระหว่างตาํบล 

 

 

- การเกษตรยังเป็นพ้ืนฐานหลัก
ทาง เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง
หากระบบเศรษฐกิจระดับราก
หญ้ามีความแข็งแกร่งจะส่งผล
ใหเ้ศรษฐกิจของประเทศ
แข็งแกร่ง 
- การพัฒนาระบบขนส่งการ
ลําเลียงผลผลิตจะช่วยให้ 
ผลผลติออกสู่ตลาดได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และทันต่อ
ความต้องการของผู้บรโิภค 

2. เส้นทางการคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้านหรือระหว่างสถานท่ีราชการที่
สําคัญไมส่ะดวกในการติดต่อเพื่อรบั
บริการจากหน่วยงานนั้นๆ   
 

การกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทําให้
ท้องถิ่นเป็นหน่วยราชการที่อยู่
ใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งข้ึน  
ประชาชนจะมารับบริการมาก
ขึ้น จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนา
เส้นทางการคมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

3. ปูายบอกทาง/บอกเขต/ช่ือถนน 
บริเวณถนน ไม่ชัดเจน  มไีม่ทุก
เส้นทาง  ทําให้การเดินทางไม่สะดวก  
ล่าช้า  และหลงทาง 

บริเวณถนนทุกสายในพ้ืนท่ี 
อบต.โรงหีบ 
 

การพัฒนาระบบจราจรจะช่วย
ให้ประชาชนเดินทาง  สะดวก 
รวดเร็ว  ทันต่อความต้องการ 
มีความปลอดภัย  และลด
อุบัติเหตไุดร้ะดับหนึ่ง 4. ไม่มีปูายสัญญาณจราจร เช่น 

กระจกจราจร ไฟกระพรบิสญัญาณ
จราจร  บรเิวณทางแยก ทางโค้ง ที่
อันตราย  เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหต ุ 
และไม่มีความปลอดภัย 

ถนนทุกเส้นบริเวณจุดเสีย่ง
อันตราย โดยเฉพาะบริเวณ 
3 แยก เชิงสะพานบางคนที 
ฝั่งวัดกลางเหนือ บริเวณ

ทางเข้าโรงเรียน 
5. ไฟฟูาสาธารณะรายทางไมเ่พียงพอ  
สําหรับจุดที่มีความจําเป็นต้องติดตั้ง 

ถนนภายในหมู่บ้าน 
ทุกหมู่บ้าน 

ปัญหาความไม่ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินนับวันยิ่งรุนแรงขึ้น  
การติดตั้งไฟฟูาสาธารณะจะ
สามารถลดปญัหาไดร้ะดับหนึ่ง 

6.ไฟฟูาสาธารณะรายทางที่ติดตั้งเกิด
การชํารุด 

ทุกหมู่บ้าน  
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      ตารางที่ 16 แสดงผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา สภาพปัญหา พื้นที่เป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 

2. ด้านสาธารณสุข การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ศาสนา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน 
ขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่
ทันสมัย  และเหมาะสมกับการ
พัฒนาการในวัยนี้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต. โรงหีบ ทั้ง 2 แห่ง 

 
 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรูเ้ป็น
สิ่งที่จําเป็นและสําคญัต่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก  
ว่าจะมีความรู้ก้าวไกล  เท่า
ทันต่อโลกเพียงใด 

2. ไม่มีห้องสมดุประจําหมู่บา้น
บริการประชาชน  เป็นการขาด
แหล่งเรียนรู้ที่สําคัญในพ้ืนท่ี  ทําให้
ยังมีความรู้ทีล่้าหลัง ไม่ทัน
เหตุการณ์บ้านเมือง 

ทุกหมู่บ้าน 

 

การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด  
ห้องสมุดประชาชน  จะเป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการสร้าง
กระบวนการคดิและการเรียนรู้
ในชุมชน  ทําให้เกิดการค้นพบ
ศักยภาพของตนเอง  

3. ขาดการส่งเสริมการเล่นกีฬาของ
เยาวชน  ประชาชน  ภายในตําบล 

ทุกหมู่บ้าน 
 

การกีฬาจะพัฒนาเข้าสู่ระบบ
อาชีพมากข้ึน  การเล่นกีฬาใน
อนาคตจะสามารถยึดเป็น
อาชีพได้หรือ  การกีฬาจะ
สามารถสรา้งสุขภาพท่ีดีให้
เกิดขึ้นได้  จึงสมควรที่จะมี
การสนับสนุนการเล่นกีฬาใน
ทุกรูปแบบ 

4. ประชาชนยังขาดความรู้และ
ความเข้าใจในการปูองกันโรคระบาด
โรคตดิต่อต่างๆ ทําให้ยากแก่การ
ปูองกัน 

ทุกหมู่บ้าน 
 

ความเจรญิของโลกทําให้ชีวิต 
ประจําวันเปลี่ยนแปลง  การ
วางแผนชีวิตที่ดีจะทําอยู่รอด
ในสังคม 

5. การเสื่อมศลีธรรมทางศาสนาของ
คนทําให้ไม่มีที่ยดึเหนี่ยวจิตใจ  
ส่งผลใหเ้กิดปัญหาสังคมหลายเรื่อง
ตามมา 

ทุกหมู่บ้าน 
 

วัตถุนิยมเข้ามาครอบงําสังคม  
ทําให้เกิดความวุ่นวายในสังคม  
สมควรที่จะส่งเสรมิให้เกิด
ศีลธรรมโดยใช้  ศาสนาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยว  จิตใจ 

3. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม  และการรกัษา
ความสงบเรียบร้อย 

1. ประชาชนขาดความสนใจ  ในด้าน
การมีส่วนร่วม  ด้านการเมืองการ
ปกครอง  และการบริหารหรือ
พัฒนาท้องถิ่น  ทําให้การดําเนินการ
เป็นเพียงการแกไ้ขปัญหาของบุคคล
บางกลุ่ม 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 

การพัฒนาและการแก้ปัญหา
หรือการวางแผนกําหนดทศิทาง 
การพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
จําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกฝุาย 
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ตารางที่  16   แสดงผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโรงหีบ (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา สภาพปัญหา พื้นที่เป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม  และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

2. การเตรียมความพร้อมด้านการ
ปูองกันและการบรรเทาสาธารณภยั
ขาดความชัดเจน  ต่อเนื่อง ไม่สามารถ
ปูองกันและช่วยเหลือประชาชนหรือ
ผู้ประสบภยัได้ทัน ดังนี ้
2.1 ขาดวัสดุ  อุปกรณ์  ที่จําเป็นใน
การปฏิบัติงานด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  เช่น  
รถดับเพลิง  รถประจําศูนย์ อปพร. 
และอุปกรณ์ประจําศูนย์ อปพร. 
2.2 ขาดความปลอดภยัในทรัพยส์ิน 
2.3 ยังไม่มสีถานท่ีตั้งศูนย์ปฏิบัตกิาร
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
ของ อบต.โรงหีบ เพื่อให้บริการ
ประชาชนอย่างชัดเจน 

ทุกหมู่บ้าน  
 

การมีเทคโนโลยีที่
เจริญก้าวหน้า มีผลกับอัตรา
การเกิดอุบัตเิหตุทีล่ดลง 
 
 
 
 

5. ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

1. ขยะและสิ่งปฏิกูล ถือว่าเป็นสิ่งที่
กําลังจะสร้างปัญหาให้กับสังคม
ชนบท  หากไม่มีการวางแผนทีด่ีจะ
กลายเป็นปญัหาที่ยากจะแก้ไข 

ทุกหมู่บ้าน 
 

ควรจะมีการสร้างระบบบริหาร
จัดการการกําจัดขยะอย่างถูก
วิธีด้วยชุมชนโดยชุมชน โดยไม่
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  
เนื่องจากนับวันปริมาณขยะที่
กําจัดยาก ขยะมีมลพิษจะยิ่ง
มากขึ้น 

2. ขยะและวัชพืชทางลําคลองทําให้
การสญัจรไมส่ะดวก  ภูมิทัศน์ไม่
สวยงาม  ไมส่ะอาด 

ทุกหมู่บ้าน 
 

ควรมีการจัดเก็บขยะและ
กําจัดวัชพืชทางลําคลองอย่าง
ต่อเนื่อง  เพื่อลดมลพิษทาง
น้ําและการใช้อุปโภค 

3. ขาดจิตสํานึก  ความตระหนักเฝูา
ระวังและปูองกัน  บําบัดฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทุกหมู่บ้าน 
 

การส่งเสริม  สนับสนุน  การ
มีส่วนร่วมของประชาชนใน
การดูแล  รักษา  ฟ้ืนฟู  
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสาํคัญต่อ
ชุมชนและประเทศ ชาต ิ และ
โลก 

4. ภูมิทัศน์บริเวณถนนสายหลักใน
พื้นที่ไม่สวยงาม 

ทุกหมู่บ้าน 
 

ภูมิทัศน์ที่สวยงาม  สะอาด  
และหรือสิ่งแวดล้อมที่ดี  
แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น    
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      ตารางที่ 16 แสดงผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา สภาพปัญหา พื้นที่เป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 

6. ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 

1. สถานท่ีตั้งศูนย์ข้อมลูข่าวสารของ 
อบต.โรงหีบ มีวสัดุ  อุปกรณ์  ไม่
เพียงพอต่อการให้ บริการประชาชน  ดังนี้ 
1.1 สถานที่ไม่สะดวกต่อการให้บริการ
ประชาชน  เช่น ที่น่ัง โต๊ะ เก้าอ้ี   
1.2 ไม่มีคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบ 
Internet สําหรับศูนย์ข้อมลูข่าวสารฯ  
และไม่มีการจัดสถานทีท่ีเ่ป็นมุมสําหรับ
ให้บริการประชาชนใช้ระบบ Internet 
เป็นการเฉพาะ 

อบต. โรงหีบ การบริการที่ดีขององค์กรเป็น
สิ่งที่พึงปารถนาของผู้รับบริการ 
ดังนั้น  ต้องมีการพัฒนาระบบ
การบริหารงานเพื่ออํานวย
ความสะดวกกับผูร้ับบริการ  
อย่างทั่วถึง 

2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไม่
ทั่วถึง  ประชาชนขาดการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่สาํคัญและบริการที่ดี  ดงันี้ 
2.1 ไม่มีการพัฒนาระบบเสียงตาม
สายให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน   
2.2 ขาดปูายประชาสัมพันธ์ประจาํ
หมู่บ้าน 

ทุกหมู่บ้าน 
 

การพัฒนาระบบเสียงตามสาย
และปูายประชาสัมพันธ์ประจํา
หมู่บ้าน  เป็นสื่อท่ีสาํคัญใน
การให้ข้อมูลข่าวสารต่อ
ประชาชน 

3. วัสดุ  อุปกรณ์สาํนักงานมีไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ต้องจัดหาให้เพียงพอเพื่อ
การปฏิบัติงานท่ีมปีระสิทธิภาพ  
รวดเร็ว  และเพื่อการบริหารจัดการที่ดี 

อบต.  โรงหีบ การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
เป็นสิ่งสําคญัต่อการบริหารงาน  
เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  
สัมฤทธ์ิผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ประชาชนไม่เข้าใจระบบบรหิาร 
งานของ อบต. ทําให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในการติดต่อ  ประสานงาน  
อยู่บ่อยครั้ง 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 

อบต.เป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิด
กับประชาชน  และนับวัน
ภารกิจจะเพิ่มมากข้ึน  ดังนั้น
การสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนจึงเป็นสิ่งสําคัญต่อ
การบริหารจัดการที่ด ี

5. ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ต้องปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน  ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ดีทีสุ่ด  

พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา  และ
พนักงานจ้าง  ทุกคน 

การบริการที่ดีขององค์กรเป็น
สิ่งที่พึงปารถนาของผู้รับบริการ 
ดังนั้น ข้าราชการ  
ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีจิตสํานึกใน
การให้บริการทีด่ ี

6. ระบบบริหารจัดการของภาครฐัมี
กฎระเบียบที่ยุ่งยาก ทําให้การ
ให้บริการประชาชนยังขาดความ
คล่องตัว และมีขั้นตอนมาก 

พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา  และ
พนักงานจ้าง  ทุกคน 

การอธิบายและการ
ประชาสมัพันธ์ การทําความ
เข้าใจให้กับประชาชน ในพื้นที่
ได้ทราบถึงบทบาทและวิธี 
การบริหารงาน วิธีการทํางาน 
ของระบบราชการจะทําให้
ประชาชนเข้าใจวิธีการ
บริหารงานมากข้ึน 
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ความสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด 

       ตารางท่ี  17   แสดงผลความสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อบต.โรงหีบ 

ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ    
ฉบับที่ 12 

ข้อ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

แผนพัฒนาภาคกลาง 

ข้อ 1 พัฒนากรุงเทพมหานคร เป็นมหานครทันสมัยระดับ
โลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
ข้อ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค
เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 

ข้อ 3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอํานวย
ความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ข้อ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข  การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ศาสนา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณ ี       
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ    
ฉบับที่ 12 

ข้อ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ข้อ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ข้อ 10 ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือ
การพัฒนา 

แผนพัฒนาภาคกลาง 
ข้อ 1 พัฒนากรุงเทพมหานคร เป็นมหานครทันสมัยระดับ
โลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 

- 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
ข้อ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุลเท่าเทียม 
และม่ันคงในการดํารงชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ข้อ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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       ตารางท่ี  17   แสดงผลความสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา (ต่อ) 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

อบต.โรงหีบ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม  และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย   
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 1 ความมั่นคง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ    
ฉบับที่ 12 

ข้อ 5 ความมั่นคง 

แผนพัฒนาภาคกลาง 
ข้อ 1 พัฒนากรุงเทพมหานคร เป็นมหานครทันสมัยระดับ
โลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 

- 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
ข้อ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุลเท่าเทียม 
และม่ันคงในการดํารงชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ข้อ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
และการส่งเสริมเกษตรกรรม 
การลงทุน พาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ    
ฉบับที่ 12 

ข้อ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนาภาคกลาง 

ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับ
นานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพ่ือกระจายการท่องเที่ยว
ทั่วทั้งภาค 
ข้อ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดย
ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้
สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 

ข้อ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 

ข้อ 1 การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวรูปแบบหลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่าง
ยั่งยืน 
ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ข้อ 4 การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน 
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
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       ตารางท่ี  17   แสดงผลความสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา (ต่อ) 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

อบต.โรงหีบ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ข้อ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ    
ฉบบัที่ 12 

ข้อ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

แผนพัฒนาภาคกลาง 
ข้อ 4 บริหารจัดการน้ําและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศน์
อย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 

ข้อ 5 ปกปูองและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
ข้อ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ข้อ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ข้อ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ    
ฉบบัที่ 12 

ข้อ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการปูองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

แผนพัฒนาภาคกลาง 
ข้อ 1 พัฒนากรุงเทพมหานคร เป็นมหานครทันสมัยระดับ
โลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมเมือง 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 

- 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
ข้อ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุลเท่าเทียม 
และม่ันคงในการดํารงชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ข้อ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่
ดี 

 

 แบบ ยท. 01 
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ส่วนที ่ 3    การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบัติ 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 
 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน 

กองช่าง 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

อบจ.สมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

การเกษตร 

2 
 
 
 
 
 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ   
การกีฬา วัฒนธรรม         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 
 
 

การศึกษา กองการศึกษา 
สํานักปลัด 
กองคลัง 

สาธารณสุข กองสาธารณสุข 

สํานักปลัด 
กองคลัง 

รพ.สต.ทั้ง 2 
ตําบล 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 
สํานักปลัด 
กองคลัง 

การดําเนินงานอ่ืน งบกลาง สํานักปลัด กองคลัง 
3 
 
 
 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม  และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบ
ภายใน สํานักปลัด กองคลัง 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน สํานักปลัด กองคลัง 

4 
 
 
 

การพัฒนาและการส่งเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน   
พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

การเศรษฐกิจ 
บริหารงานทั่วไป 

สํานักปลัด กองคลัง 
การเกษตร 

5 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สํานักปลัด 
 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

6 การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 
สนง.พม.จ.สส 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4  ด้าน 13  แผนงาน 5 หน่วยงาน 8  หน่วยงาน 
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ส่วนที ่ 4    การติดตามและประเมินผล 
 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2559) เป็นแบบที่กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ประกอบด้วย 

      1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
      1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
      1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
            (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
            (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
            (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
            (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
            (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
            (6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
            (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
            (8) แผนงาน 5 คะแนน 
            (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
            (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 

            คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
  2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย 

      2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
      2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
      2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
      2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
      2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
   (2) กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 

  (3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน 

   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 125 คะแนน 
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
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   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปดครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 คณะกรรมกาติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความ
สอดคล้องและความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการตามแผนดําเนินงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนา ซึ่งสามารถนําไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตาม
กรอบการประเมินระดับใด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่  1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือ
กําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 

1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 

          (1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนและกลยุทธ์ที่กําหนด 
(2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กําหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล  

     (4) ประสิทธิภาพเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการ
ประเมินประสิทธิภาพ  

          (5) ประสิทธิผลเป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  
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 (6) ผลลัพธ์และผลผลิตเป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทํากิจกรรมที่มีต่อ
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 

         (7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด  

        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนําแนวทางทั้งหมดที่
กําหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก็ได้ โดย
อย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสําเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อาจกําหนดแนวทางดังนี้ 
  (1) การประเมินผลกระบวนการหรอืการประเมินประสิทธิภาพ  
       (2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล  

(3) การประเมินผลกระทบ 
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบล    
โรงหีบ กําหนดห้วยระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ 4 ไตรมาส และประเมินผลโครงการ
ตามยุทธศาสตร์และในภาพรวม ซึ่งอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากาการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อ
ผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี         

4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

     4.3.1  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยการกําหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า  การดํา เนิน
กิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไว้หรือไม่ และผลของการดําเนินโครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ โดยได้กําหนดวิธีการไว้ดังนี้   
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ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วยองค์ประกอบ  3  ส่วนหลัก  คือ  
1.  ส่วนของปัจจัยนําเข้า (Input)  คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “ มี ” เพ่ือนําเข้า

สู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน และเครื่องมอืในการประเมิน  เพ่ือเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง ได้แก่ แบบรายงานที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทบทวนว่าการจัดทําแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร 

2.  ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process)  คือ ช่วงของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่สี่ปี 
ซึ่งกําหนดการติดตามรายไตรมาส คือ ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม- ธันวาคม ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) ไตร
มาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) และไตรมาสที่  4 (กรกฎาคม - กันยายน) ในแต่ละปี เครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามผลการดําเนินงาน ได้แก่ แบบรายงานที่ 2   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการดําเนินงานของโครงการ  และการเปลี่ยนแปลงโครงการ  
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน 

 

แบบรายงาน 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

 
แบบที่ 1 

การประเมินการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

แบบที่ 2 
แ บ บ ติ ด ต า ม แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

แบบที่ 3/1 
แบบประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

 
แบบที่ 3/2 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
ผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 
แบบที่ 3/3 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
ผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 

 

ระบบ (e-plan) 
ระบบการประ เมินผลตามระบบ
สารสน เทศ เ พ่ื อการติ ด ตามและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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3.  ส่วนของการประเมินผลลัพธ์  (Output,Goal)  เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้าย ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า

เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ผ่านมาในแต่ละปี  ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเปูาหมายที่ได้กําหนด
ไว้หรือไม่  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์  ได้แก่  แบบรายงานแบบที่  3/1  แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  โดยมีเนื้อหาที่สําคัญในการประเมินได้แก่  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ต่อ
ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/2)  ความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์   และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
(ผลจากแบบรายงานแบบที  3/3) 

ดังนั้น  คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโรงหีบ  ไดกําหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

(3.1)  แบบประเมินผลแผนพัฒนา 
ใช้แบบรายงาน  แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เพ่ือเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ  เป็นการทบทวนว่าการจัดทําแผนได้ใช้
กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือไม่  อย่างไร 

(3.2)  แบบติดตามแผนพัฒนา 
ใช้แบบรายงาน  แบบท่ี 2   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งประกอบ

ไปด้วยการติดตามการดําเนินงานของโครงการ  และการเปลี่ยนแปลงโครงการ  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

(3.3)  แบบประเมินผลแผนพัฒนา  ใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 
         (3.3.1)  แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

           (3.3.2) แบบรายงานแบบท่ี 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

(3.33) แบบรายงานแบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 

โดยมีเนื้อหาที่สําคัญในการประเมิน  ได้แก่  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ต่อผลการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์   และ
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก ทั้งนี้จะสํารวจจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

(3.3.4) ระบบการประเมินผลตามระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – plan) เป็นการบันทึกข้อมูลสู่ระบบอินเตอร์เน็ตของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เพ่ือติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งเปรียบเทียบจํานวนกิจกรรม/โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติ
งบประมาณ  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ  การใช้จ่ายงบประมาณ  รายละเอียดโครงการใน
ข้อบัญญัติงบประมาณที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นระบบการติดตามและประเมินผลที่สามารถติดตามครบทั้ง  3  องค์ประกอบหลัก  
ได้แก่ ส่วนของปัจจัยนําเข้า (Input )  ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส่วนของการประเมินผลลัพธ์
(Output,Goal) 
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4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

    องค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบเป็นประธานกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ ซึ่งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่กําหนดแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพ่ือนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติและจัดส่งโครงการที่เกินศักยภาพให้
คณะกรรมการประสานแผนระดับอําเภอเพ่ือนําไปจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัดต่อไป ซึ่งจะต้องมีการดําเนินการส่งเสริมสนับสนุน ดังนี้ 

1. การประสานงานระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (1) ความร่วมมือ จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการทํางานร่วมกันของทุกฝุาย โดยอาศัยความเข้าใจ

หรือการตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมกําลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากร มาสนับสนุนงานร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เต็มใจที่จะทํางานร่วมกัน 
      (2) จังหวะเวลา จะต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน ตาม
กําหนดเวลาที่ตกลงกันให้ตรงเวลา 
      (3) ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดี ไม่ทํางานซ้ําซ้อนกัน 
      (4) ระบบการสื่อสาร จะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน อย่างรวดเร็วและราบรื่น 

               (5) ผู้ประสานงาน จะต้องสามารถประสานงานให้ทุกฝุายเข้าร่วมทํางาน เพ่ือตรงไปสู่จุดหมาย
เดียวกัน ตามที่กําหนดเป็นวัตถุประสงค์ของงาน 

 2. การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง  
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม 

อยู่เป็นประจํา เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง  การฝึกอบรมการจัดทําเว็บไซต์ขององค์กร เป็น
ต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จําเป็น และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่าง ๆ ผ่านช่องทางงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสําคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ 
ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจํา ก็จะนํามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 

 3. การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ ระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

(1) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ําที่สุด แต่เป็นระดับที่สําคัญ
ที่สุดเพราะเป็นก้าวแรกของการที่หน่วยงานภาครัฐจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง 
ๆ วิธีการให้ข้อมูลมีหลายช่องทาง เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่าง ๆ การจัด
นิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

  (2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริง
และความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การ
สํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีประชาคม การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

 (3) การเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วม
เสนอแนวทางที่นําไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของ
ประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น 
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   (4) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับ
ภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีภาค
ประชาชนร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
คณะกรรมการบริหารการศึกษา เป็นต้น 
  (5) การเสริมอํานาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ประชาชน
เป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่
มอบอํานาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนนับว่าเป็นส่วนที่มีความสําคัญยิ่ง เพราะประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์
และโทษโดยตรง จากการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือของประชาชน  เริ่มตั้งแต่ “ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมท า (ร่วมรับผิดชอบ) ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับประโยชน์” ถ้าประชาชนให้ความร่วมมือถือได้ว่า
งานนั้น ๆ สําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ดังนั้น การทํางานใด ๆ ถ้าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะทําให้งานนั้นสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมาย เนื่องจากประชาชนจะเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

        4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
    องค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจาการพัฒนาโดยอิงการคาดการณ์การพัฒนา

ต่าง ๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1. การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
      (1) รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      (2) แนวโน้มการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
      (3) แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      (4) การจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  AEC หรือ Asean Economics Community คือ การรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย
มี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะทําให้มีผลประโยชน์อํานาจต่อรองต่าง ๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนําเข้า ส่งออกของชาติใน
อาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนําเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
  จากการที่องค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจํานวน 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือการเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วน
ตําบลโรงหีบ ในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้
ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้าน ไม่ว่าจะ
เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทํางาน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญ เช่น ถนน ปูายจราจร การปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม เพ่ือประโยชน์ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า ระบบสาธารณูปโภค บริโภค ให้
ประชาชนได้มีน้ําอุปโภค บริโภคท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ  
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 2. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ปัญหาด้านสาธารณสุขที่สําคัญ คือ โรคติดต่อที่สําคัญ ไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนก และ
โรคอ่ืน ๆ ที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในประเทศไทย การให้ความสําคัญเรื่องภาษาอังกฤษ การเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรม โดยเน้นส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาระดับชุมชน ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาที่เหมาะสมเพ่ือสุขภาพ การปลูกฝังค่านิยมที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสําคัญกับ

การจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชาติมีความ
แตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้น ทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย 
อีกท้ัง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในไทยมาก
ขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
องค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบต้องส่งเสริมการเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน 

ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน พัฒนาการแปรรูปผลิตผลและบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร การ
พัฒนาอาชีพโดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อเพ่ิมมูลค่าและรายได้  

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
องค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม แม่น้ํา ลําคลอง สนับสนุนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังมีความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้งปัญหาการ

ก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลําพัง การบริหารภาครัฐต้อง
เร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติต่าง ๆ ซึ่ งต้องมี
คู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทํานิติกรรมต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษี
บํารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

เรื่อง     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 

------------------------------------------------- 
 
 

                     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนถิ ่น  
พ.ศ. 2548  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561)  ข้อ 17 (4) วรรคสอง และข้อ 18  สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโรงหีบ  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565)  ขององค์การบริหาร    
ส่วนตําบลโรงหีบ  ในคราวประชุมสภาองค์กาบริหารส่วนตําบลโรงหีบ  สมัยวิสามัญที่ 1/2562  ในวันที่  14  
มิถุนายน  2562   
  
 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ขององค์การบริหารส่วนตําบล    
โรงหีบ  เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทาง ในการจดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี/งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  ต่อไป   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   14   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 

 
 

 
       (นายเวชยันต์   คงประชา) 

        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

  
 


