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คํานํา 
   

ปจจุบันการวางแผนพัฒนานับวามีความสําคัญ และจําเปนตอการบริหารงานเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก
การวางแผนเปนการเตรียมการหรือกําหนดการดําเนินงานลวงหนาสําหรับอนาคต ซ่ึงเนนการวางกรอบและ          
ทิศทางการพัฒนาเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอยางมีระบบ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เปนการวางแผนพัฒนาระยะยาว โดยจะเนนการจัดทําวิสัยทัศนหรือภาพในอนาคตและแปลงมาสูการปฏิบัติ  
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาผานการมีสวนรวมของราษฎรในทองถ่ินและจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนากระทรวงมหาดไทย  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาอําเภอ และนโยบายการพัฒนาทองถ่ิน  

การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางเปา จึงถือเปนเครื่องมืออยาง
หนึ่งท่ีชวยใหองคการบริหารสวนตําบลบางเปา สามารถดําเนินการพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพท้ังยังเปนการประหยัดทรัพยากรในทุกๆดาน การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไดคํานึงถึง
ปญหาและความตองการของประชาชนเปนหลัก ตลอดจนขีดความสามารถของอัตรากําลังเจาหนาท่ีและงบประมาณ  
ท่ีมีอยู องคการบริหารสวนตําบลบางเปาจึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับนี้ จะเปนประโยชน   
ในการบริหารงานและเกิดประโยชนแกประชาชนในเขตตําบลบางเปาตอไป  
 
 

                                                  งานนโยบายและแผน 
สํานักงานปลัด อบต.บางเปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

สารบัญ 
           หนา 
 
บทท่ี ๑ บทนํา            ๑ 

 - องคประกอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 
บทท่ี ๒ สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      ๔ 
 
บทท่ี ๓ แผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลบางเปา พ.ศ.2558 - 2562   ๑9 
 - ยุทธศาสตรท่ีสําคัญของชาติ 
 - การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถ่ิน 
 - วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) 
 - ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. 
 - แผนท่ียุทธศาสตร 
 
บทท่ี ๔ รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางเปา   ๔5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทที่ ๑ 
บทนํา 

องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยบริหารราชการสวนทองถ่ิน ตามรัฐธรรมนูญ                 แหง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบมีความเปนอิสระพอสมควร  ความสําคัญ

ในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ใหความสําคัญการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยกําหนดกรอบ

ความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายท่ีจะดําเนินการในการบริหารดานตางๆ ตามอํานาจหนาท่ีของตนเอง ประกอบ

กับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ไดถาย

โอนภารกิจในการใหบริการสาธารณะท่ีจําเปนและรายไดท่ีรัฐจัดเก็บใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน การ

ดําเนินการบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกๆ  ดานใหเกิดประโยชนสูงสุดมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได

ทุกข้ันตอน การวางแผนในการดําเนินการบริหารจึงเปนกลไกท่ีสําคัญท่ีทําใหการบริหารเปนรูปแบบและมีทิศทาง 

นอกจากนั้นการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา       ท่ีสมดุลและมีประสิทธิภาพจะสงผลใหองคการบริหารสวนตําบล

สามารถ ดําเนินการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แกปญหาไดถูกจุดอันเกิดประโยชนแกสวนรวมและทําให

บรรลุตามความมุงหมาย 

๑. ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีได

กําหนดแผนยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนา เปนการแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายท่ีจะ

ดําเนินการพัฒนาในอนาคต  โดยแผนดังกลาวสอดคลองกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  

แผนพัฒนาอําเภอ  และนโยบายในการพัฒนาทองถ่ิน 

 ๒. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกระบวนการกําหนด    ทิศ

ทางการพัฒนาในอนาคตขององคกร โดยกําหนดสถานะภาพความตองการและแนวทางในการดําเนินการเพ่ือให

บรรลุเปาหมายบนพ้ืนฐานของการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบสอดคลองกับศักยภาพ  ปญหา

และความตองการของชุมชนเพ่ือใหการดําเนินการตามขอกําหนดตางๆ บรรลุตามเปาหมาย  โดยสามารถแกไข

ปญหาและสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนครอบคลุมทุกดาน องคการบริหาร   สวนตําบลบางเปาจึงได

จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาข้ึน 

 ๓. ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

 ข้ันตอนท่ี  ๑  การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาของทองถ่ิน จะตองพบผูบริหารเพ่ือชี้แจง  

วัตถุประสงค ความสําคัญ แนวทางและข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวจัดทําโครงการ  จัดทํา

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเสนอผานปลัดองคการบริหารสวนตําบล       ใหผูบริหาร

อนุมัติในโครงการดังกลาว 

 ข้ันตอนท่ี  ๒  การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ 



 

 

  (1)  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลขาวสาร       ให

ครบถวนทันสมัย ซ่ึงไดแกขอมูลเบื้องตนในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยขอมูล    ควรแสดง

แนวโนมท่ีเปลี่ยนแปลงไป แสดงคาเฉลี่ยรอยละและการวิเคราะหขอมูล  ตลอดจนการใหความเห็น     ซ่ึงขอมูลท่ี

ควรจัดทําไดแกขอมูลประชากร อาชีพ และรายได สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนสง  การพาณิชย 

การลงทุน อุตสาหกรรมและขอมูลงบประมาณ  เปนตน 

(๒)  การรวบรวมปญหาสําคัญขององคการบริหารสวนตําบล  ขอมูลปญหาสําคัญของทองถ่ินจะ

ชวยในการกําหนดยุทธศาสตร เพ่ือแกไขปญหาการวิเคราะหปญหาและเลือกปญหาท่ีเหมาะสมเพ่ือนํามากําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาในการตอบสนองปญหาความตองการของสาธารณชน 

 ข้ันตอนท่ี ๓ การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาขององคการบริหาร   สวน

ตําบลในปจจุบัน 

  เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดอันเปนสภาวะแวดลอม

ภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตางๆของทองถ่ิน รวมท้ังวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของทองถ่ินอันเปน    สภาวะ

แวดลอมภายในทองถ่ินซ่ึงท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบันโดยใชเทคนิค  SWOT analysis 

การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็ง (Strength= S) จุดออน (Weak = w) และปจจัยภายนอกไดแก โอกาส 

(Opportunity = O) และอุปสรรค (Threat = T) เปนเครื่องมือ 

 ข้ันตอนท่ี  ๔  การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

  (๑) การกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  หมายถึง  ถอยแถลงระบุถึงสภาพการณในอุดมคติซ่ึงเปน 

“จุดหมาย”ท่ีองคการบริหารสวนตําบลตองการอะไร เปนอะไรในอนาคตและจะเปนไปไดเม่ือผลการวิเคราะห

ศักยภาพและการประเมินสถานภาพการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบันปรากฎผนวกกับประวัติศาสตร

ของทองถ่ินและความตองการ/ความคาดหวังของทุกฝายในทองถ่ิน  ดังนั้นการตอบคําถามวาองคการบริหารสวน

จะตองทําอะไร เพ่ือใคร คําตอบท่ีเกิดข้ึนก็คือความหมายของคําวา “ภารกิจหลัก” 

  ภารกิจหลัก  เปนขอความหรือถอยแถลงท่ีแสดงถึงลักษณะหรือขอบขายในการดําเนินการของ

องคการบริหารสวนตําบลท่ีเก่ียวกับองคกรหรือภาพลักษณท่ีตองการนําเสนอ  และปณิธานหรือปรัชญา   ในการ

ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนขอบเขตของบทบาทหนาท่ีหลักหรือขอบเขตของกิจกรรม   ท่ีมุงเนน

เปนพิเศษขององคการบริหารสวนตําบลจะตองดําเนินการแยกเปนสองระดับ   

  กําหนดภารกิจหลักมีแนวทางการดําเนินการแยกเปนสองระดับ  คือ 

(1)  พันธกิจในลักษณะท่ีเปนอาณัติท่ีไดรับมอบหมายจากสังคมหรือรัฐซ่ึงไดแก กฎระเบียบ  

ขอบังคับท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 

(๒)  ภารกิจหลักท่ีองคการบริหารสวนตําบลมุงม่ันท่ีจะดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน         ท่ี

กําหนดไว 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ข้ันตอนท่ี  ๕  การกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

จุดมุงหมายเพ่ือการวางแผนพัฒนาท่ียั่งยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรม        ท่ีควร

คาแกการดําเนินงานท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบล     ท่ีกอใหเกิด

การพัฒนาท่ียั่งยืนและสอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบล 

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนําวิสัยทัศน ภารกิจหลักมาพิจารณากําหนด

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ข้ันตอนท่ี  ๖  การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

เปนการกําหนดผลสําเร็จท่ีตองการ  โดยดําเนินการหลังจากท่ีทราบภารกิจหลักท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลจะตองทํา 

ข้ันตอนท่ี  ๗  กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

เม่ือไดดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจหลัก วัตถุประสงค และยุทธศาสตรการพัฒนา    โดย

อาศัยพ้ืนฐานการวิเคราะห  SWOT แลว ข้ันตอนตอไปคือการกําหนดแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวน

ตําบลซ่ึงยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการอันบงบอก  ถึงลักษณะการ

เคลื่อนตัวขององคกรวาจะกาวไปสูเปาหมายท่ีตองการในอนาคตไดอยางไร “องคการบริหาร    สวนตําบลจะไปถึง

จุดหมายท่ีตองการไดอยางไร” 

ข้ันตอนท่ี  ๘  การกําหนดเปาหมายการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

เปนการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งท่ีตองการใหบรรลุในแตละแนวทางการพัฒนาภายในเวลาท่ี

กําหนด 

ข้ันตอนท่ี  ๙  การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจะนําผลท่ีไดจาก   ข้ันตอน

ท่ี  ๑ – ๘ จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล จากนั้นจะนํารางแผน เสนอตอ

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือพิจารณาและปรับปรุงกอนนําเสนอตอผูบริหาร  

ผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนยุทธศาสตรตอสภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหความเห็นชอบ

แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 

 ๔. ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 ๑. ทองถ่ินมีจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 

 ๒. ทองถ่ินสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม  และสอดคลองกับความตองการของชุมชน                 อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ๔. เกิดการประสานความรวมมือระหวางองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน    มีสวน

รวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน   

 ๕. สามารถกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได 
 

 

 



 

 

 

บทท่ี ๒ 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒.๑ ขอมูลท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

  องคการบริหารสวนตําบลบางเปา  จัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  ลงวันท่ี  ๑๖  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 2.1.๑. สภาพท่ัวไป 
 (๑) ท่ีตั้ง ตําบลบางเปาเปนตําบลหนึ่งของอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ตั้งอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอําเภอกันตัง หางจากท่ีวาการอําเภอกันตังประมาณ 3 กิโลเมตร หางจากจังหวัดตรังประมาณ 27 กิโลเมตร      
องคการบริหารสวนตําบลบางเปา  มีเนื้อท่ีท้ังหมด  ประมาณ  26.42  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 
16,517.63 ไร  
 (๒) อาณาเขต  องคการบริหารสวนตําบลบางเปา  มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียง  ดังนี้ 

    ทิศเหนือ ติดตอ ตําบลบางหมาก  อําเภอกันตัง 
    ทิศใต  ติดตอ เทศบาลเมืองกันตัง  ตําบลวังวน  อําเภอกันตัง 
    ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลคลองชีลอม  อําเภอกันตัง 
    ทิศตะวันตก ติดตอ เทศบาลเมืองกันตัง  และแมน้ําตรัง 

 แผนท่ีสังเขปท่ีตั้งองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
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 (๓) เนื้อท่ี  องคการบริหารสวนตําบลบางเปา มีเนื้อท่ีท้ังหมด ประมาณ  26.42 ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ 16,517.63 ไร  
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 (3) ภูมิประเทศ 
   ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปมีสภาพเปนท่ีราบและภูเขา พ้ืนท่ีราบมีประมาณรอยละ 50            
ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  โดยสวนใหญจะอยูทางทิศตะวันตกของตําบลสวนพ้ืนท่ีภูเขามีลักษณะเปนท่ีราบคอนขางสูงและ
เปนลูกคลื่นอยูทางทิศตะวันออกเปนสวนใหญ  โดยมีพ้ืนท่ีประมาณรอยละ 50  ตอนกลางมีแนวเขตปาสงวน
แหงชาติ (ปาบางหมาก-วังวน)  มีแมน้ําตรังไหลผานทางทิศตะวันตกของตําบลซ่ึงเปนแหลงน้ําสายหลักของตําบล  
บางเปา 

 (4) การปกครอง  ตําบลบางเปา  แบงการปกครองออกเปน  7  หมูบาน 

       หมูท่ี 1  บานชายวัด 
       หมูท่ี 2  บานเกาะปอม 
       หมูท่ี 3  บานตลาดใหม 
       หมูท่ี 4  บานแหลมมวง 
       หมูท่ี 5  บานปาเตียว 
       หมูท่ี 6  บานควนทองสีห 
       หมูท่ี 7  บานทาเรือ   

 (5) ประชากร  จํานวนครัวเรือนท้ังหมด  3,133 ครัวเรือน มีประชากรท้ังสิ้น 9,793 คน  แยก
เปน ประชากรชาย  4,891 คน  ประชากรหญิง  4,902 คน  รายละเอียดดังนี้ 

หมูท่ี บาน 
จํานวนประชากร จํานวน 

กํานัน / ผูใหญบาน 
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

๑ บานชายวัด 621 603 1,224 469 นายอามิคคาร  ฮาดู (กํานัน) 
๒ บานเกาะปอม 645 675 1,320 403 นายจารุ  อัปญา 
๓ บานตลาดใหม 908 898 1,806 460 นายเตบ  จันทองสุข 
๔ บานแหลมมวง 900 895 1,795 635 นายอานนท  เชื้อชวย 
๕ บานปาเตียว 725 705 1,430 453 นายคฑายุทธ  อภิมหาธรรม 
๖ บานควนทองสีห 810 844 1,654 510 นายไชยชาติ  เปาทอง 
7 บานทาเรือ 282 282 564 203 นายหมูด  และเจริญ 

รวม 4,891 4,902 9,793 3,133  
หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสํานักงานทะเบียนราษฎร  อําเภอกันตัง  ณ  วันท่ี  1  เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕7 
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เปรียบเทียบจํานวนประชากร  ระหวางป พ.ศ. 2555 - 2557 

หมูท่ี บาน 
ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ.2556 ป พ.ศ.2557 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1 บานชายวัด 595 571 1,166 601 575 1,๑76 596 567 1,163 
2 บานเกาะปอม 620 623 1,243 624 662 1,286 637 664 1,301 
3 บานตลาดใหม 839 845 1,684 864 863 1,727 887 881 1,768 
4 บานแหลมมวง 914 908 1,822 898 897 1,795 884 891 1,775 
5 บานปาเตียว 696 699 1,395 708 708 1,416 705 703 1,408 
6 บานควนทองสีห 789 834 1,623 790 821 1,611 793 824 1,617 
7 บานทาเรือ 260 267 527 278 279 557 285 275 560 

รวม  4,713 4,747 9,460 4,763 4,805 9,568 4,787 4,805 9,592 

 
  (6)  อาชีพของประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

-  ทําสวนยางพารา 
-  รับจาง 
-  คาขาย 
-  รับราชการ 
-  เลี้ยงสัตว  

    (7)  หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

  -  โรงแรม  จํานวน  4  แหง 
  -  โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน  5  แหง 
  -  ปมน้ํามัน  จํานวน  3  แหง 

   (8)   การศึกษา 

  -  โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน 4  แหง ดังนี้ 
   โรงเรียนบานบางเปา  (ระดับอนุบาล , ป.1 –ป.6, ม.1 - ม.3) หมูท่ี 3 
   โรงเรียนบานปาเตียว (ระดับอนุบาล , ป.1 –ป.6)   หมูท่ี 5 
   โรงเรียนวัดสีหราษฎรศรัทธา (ระดับอนุบาล , ป.1 –ป.6)   หมูท่ี 6 
   โรงเรียนวิเศษกาญจน (ระดับอนุบาล , ป.1 –ป.6)    หมูท่ี 1 
  -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน   3  ศูนย 
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบานบางเปา    หมูท่ี 3 
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชั้นเด็กเล็กบานปาเตียว    หมูท่ี 5 
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานควนทองสีห    หมูท่ี 6 
  -  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   หมูท่ี 1,3,๖ 
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      (9)  สถาบันและองคกรทางศาสนา 

  -  วัด  จํานวน  2  แหง 
   วัดแวนฟาธรรมาวาส ตั้งอยูหมูท่ี  5 
   วัดสีหราษฎรศรัทธา ตั้งอยูหมูท่ี  6 
  -  มัสยิด  จํานวน  5  แหง 
   มัสยิดบานเกาะปอม ตั้งอยูหมูท่ี 2 
   มัสยิดบานบางเปา ตั้งอยูหมูท่ี 3 
   มัสยิดบานคลองพง ตั้งอยูหมูท่ี 3 
   มัสยิดในบาน  ตั้งอยูหมูท่ี 3 
   มัสยิดบานวังเปา  ตั้งอยูหมูท่ี 7 

  (10)  สาธารณสุข 

  -  สถานบริการดานสาธารณสุข 
   รพ.สงเสริมสุขภาพตําบลชุมชน ต.บางเปา ( รพ.สต.บางเปา) จํานวน  1  แหง 
   ศูนยสงเสริมสุขภาพชุมชน  โรงพยาบาลกันตัง               จํานวน  1  แหง 

 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  

ลําดับ ช่ือหมูบาน 
อาสาสมัครสาธารณสุข 

(คน) 
1 บานชายวัด 19 
2 บานเกาะปอม 15 
3 บานตลาดใหม 21 
4 บานแหลมมวง 26 
5 บานปาเตียว 17 
6 บานควนทองสีห 26 
7 บานทาเรือ 10 

รวม  134 

     
(11)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
- ตํารวจสายตรวจประจําตําบล   จํานวน  2  นาย 
- อปพร. 3 รุน   จํานวน  139  คน 

  (12)  การคมนาคมขนสง 
ถนนสายหลัก 

จํานวน  1 สายคือทางหลวงแผนดินหมายเลข 403 เริ่มจากอําเภอกันตัง  ตัดผาน
ตอนกลางของตําบล  ใชเปนเสนทางติดตอกับอําเภอกันตัง ตําบลบางหมาก ตําบลควนธานี และจังหวัดตรัง 

- ทางลาดยาง  สายปาเตียว – ยานซ่ือ เชื่อมตอระหวาง หมูท่ี ๕ ต.บางเปากับ  ต.ยานซ่ือ 
ถนนภายในตําบล 

- ถนนลาดยาง   จํานวน  12   สาย 
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน  51  สาย 
- ทางลูกรัง/หินผุ   จํานวน  24  สาย 
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(13)  การสาธารณูปโภค 
  ไฟฟา 

มีไฟฟาเขาถึงท้ัง 7 หมูบาน จํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟาประมาณ รอยละ 100 ของครัวเรือน
ท้ังหมด   

( หมายเหตุ  :   ยกเวนจํานวนครัวเรือนท่ีไมมีบานเลขท่ี) 
  ประปา 
   - ประปาสวนภูมิภาค    

- ประปาหมูบาน  6  แหง 
  โทรศัพท 
   - โทรศัพทสาธารณะ   จํานวน  11  แหง 

(14)  แหลงน้ําตามธรรมชาติ 
  - แมน้ําตรัง   ไหลผาน  หมูท่ี 4,5,6 มีน้ําตลอดป 
  - คลองปาเตียว   ไหลผาน  หมูท่ี 5 มีน้ําตลอดป 
  - คลองบางแหลมมวง  ไหลผาน  หมูท่ี 4  มีน้ําตลอดป 
  - คลองตนเหรียง   ไหลผาน  หมูท่ี 2 มีน้ําเฉพาะฤดูฝน 
  - หวยโตะแมะ   ไหลผาน  หมูท่ี 2 มีน้ําเฉพาะฤดูฝน 
  - หวยนายเส็ม และหวยจาทอน ไหลผาน  หมูท่ี 5  มีน้ําเฉพาะฤดูฝน 

(15)  แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 

  - บอน้ําตื้น  จํานวน  26  แหง 
  - บอบาดาล  จํานวน  ๒๐  แหง 
  - สระน้ํา   จํานวน   ๒  แหง   
  - ประปาหมูบาน  จํานวน   ๖  แหง 

                   (๑6) มวลชนจัดตั้ง 
    กลุมสงเสริมผลิตปุยอินทรียชีวภาพบานตลาดใหม   
    กลุมสงเสริมอาชีพเลี้ยงเปดไข   
    กลุมผลิตภัณฑจักสานกานธูปฤาษี   
    กลุมแมบานเกษตรบานเกาะปอมพัฒนา  (ทําไขเค็ม,เครื่องแกงตํามือ) 
    กลุมแมบานเกษตรตลาดใหม  (แปรรูปอาหารจากแปง) 
    กลุมแมบานเกษตรสีหราษฎรศรัทธา (แปรรูปใบจาก,ใหเชาเครื่องครัว) 
    กลุมแมบานเกษตรบานทาเรือ  (ทํากาแฟ) 
    ธนาคารหมูบาน                จํานวน  7  กลุม 
    กองทุนหมูบาน                 จํานวน  7  กลุม 
   กองทุนสวัสดิการชุมชน  จํานวน  1  กลุม 
   ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบางเปา       ตั้งอยูหมูท่ี ๖ 
     ศูนยสาธิตและจําหนายผลิตภัณฑในชุมชน   ตั้งอยูหมูท่ี ๓ 
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๒.๒. ขอมูลศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
องคการบริหารสวนตําบลบางเปามีอํานาจหนาท่ีและภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย พระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546  
มาตรา 67 ผานกระบวนการบูรณาการจากภาคประชาชนภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือกอใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและประโยชนสุขแกประชาชนในพ้ืนท่ี  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบล
บางเปามีศักยภาพและสวนงานยอยท่ีสําคัญ  ประกอบดวย 

 2.2.1  สภาองคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงปจจุบันมีวาระ ๔  ป ประกอบดวย  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  ๑4  คน และเลขานุการองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน ประกอบดวย 
 (๑)  นายสุทัศน  ซวนซ่ี ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
 (๒)  นายโสภัณ  หลีเหม รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
 (๓)  นายวรัศกรณ  สุดสาคร    เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
 (๔)  นายวิชัย  ชั่งนะ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเปา  หมูท่ี  ๑ 
 (๕)  นายประวีณ  ทองชนะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเปา  หมูท่ี  ๑ 
 (๖)  นายชัยวัฒน  เขาพรง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเปา  หมูท่ี  ๒ 
 (๗)  นายสัมพันธ  สงคคด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเปา  หมูท่ี  ๒ 
 (๘)  นายปองศักดิ์  สิโปด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเปา  หมูท่ี  ๓ 

  (๙)  นายสุพจน  สุขดวง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเปา  หมูท่ี  4 
 (๑๐) นายผิน  บุญพรหม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเปา  หมูท่ี  4 
 (๑๑) นายโสภณ  อินทรนุน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเปา  หมูท่ี  5 
 (๑๒) นายสมหมาย  เปาทอง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเปา  หมูท่ี  6 
 (13) นายปาศักดิ์  ดําสุด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเปา  หมูท่ี  6 
 (14) นายสุเทพ  เอ่ียมสอาด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเปา  หมูท่ี  7 
 (15) นายอับดุลยะมาท  ชาชา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเปา  หมูท่ี  7 

 2.2.2  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  ๔  คน  ประกอบดวย 
 - นายกองคการบริหารสวนตําบล  ๑  คน 
 - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล   ๒   คน 
 - เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  ๑  คน  
 

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบางเปา  จํานวน  ๔  คน  ประกอบดวย 
 (๑)  นายละดม  เชื้อชวย       นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
 (๒)  นายนิติธรรม  ดําสุด  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
 (๓)  นายนันทพร  วงศรัตนสันติ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
 (๔)  นายวรวุฒิ  คีรีรัตน    เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปา   

  
 
 



 

 

               โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
     
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            หมายเหตุ : ขอมูล ณ  วันท่ี  21  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ . 
โครงสรางการบริหารภาระหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

นายก อบต. สภา อบต. 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน อบต ) 

 

 

รองนายก อบต. 
เลขาฯนายก

 

หน.สํานักงานปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป 6 ) 

(วาง) 

ผอ.กองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ) 

 

ผอ.กองชาง 
(นักบริหารงานชาง ) 

 

  จนท.วิเคราะห ฯ 

นวช.การเงินฯ บุคลากร 

จนท.ธุรการ 

นายชางโยธา 
(วาง) 

ผช.จนท .
วิเคราะหฯ

  

 

จพง.การเงินฯ 
(วาง) 

 

  จนท.จัดเก็บฯ นักพัฒนาชุมชน 
 

นิติกร 
(วาง) 

จนท.ตรวจสอบภายใน 
(วาง) 

จพง.ปองกัน ฯ 
 

  จพง.ธุรการ  นักวิชาการศึกษา 

ผช.จนท.บันทกึ ฯ 
(วาง) 

 

ผช.จนท.พัฒนา
ชุมชน 
(วาง) 

 

  นักการภารโรง พนักงานขับรถยนต 
 

ครูผูดูแลเด็ก ฯ 
(ศพด.พระมวง) 

 
ผช.ครูผูดูแลเด็ก ฯ 
(ศพด.พระมวง) 

 
ผูดูแลเด็ก ฯ 

(ศพด.บานนาเกลือ) 
(วาง) 

 

ผช.จนท.จัดเก็บ ฯ 
(วาง) 

 

ผูดูแลเด็ก ฯ 
(ศพด.บานนาเกลือ) 

(วาง) 

 

ผช.จนท.การเงิน ฯ  
(วาง) 

 

 

ผช.จนท.ธุรการ 
(วาง) 

 

 

จพง.พัสดุ 

 

จนท.การเงินฯ 
(วาง) 

ผช.จนท.พัสดุ 
ผช.นายชางโยธา 

ชางเขียนแบบ 
(วาง) 

ผช.จนท.ธุรการ 

ชางไฟฟา 
(วาง) 

ผช.จนท.การประปา 

(วาง) 

ผช.จพง.ปองกัน 
ฯ 
 

หน.สวนสาธารณสขุ 
และสิ่งแวดลอม 

นักบริหารงานสาธารณสุข ๖  
(วาง) 

หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

นักบริหารการศึกษา ๖ 
(วาง) 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                 
 
 
 
 
- งานบริหารการศึกษา 
    
                    

                                                                                                                                                       
        

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี  2  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 

รองนายก อบต. เลขาฯนายก

 

ปลัด อบต. 

สํานักงานปลัด กองชาง สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 

นายก อบต. 

กองคลัง สวนการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

- งานบริหารท่ัวไป 
- งานนโยบายและแผน 

- งานกฎหมายและคดี  
- งานปองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย 
- งานสวัสดิการสังคม 
- งานกิจการสภา 
- งานทะเบียนพาณิชย 

- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได 
- งานทะเบียนทรัพยสิน
และพัสดุ 

-  งานกอสราง 
- งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 
- งานผังเมือง 
-งานประสานสาธารณูปโภค 

- งานอนามัยและส่ิงแวดลอม  
- งานสงเสริมสุขภาพและ 
  สาธารณสุขมูลฐาน 
- งานรักษาความสะอาด 

   

- งานบริหารการศึกษา 
- งานสงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 
- งานกีฬาและนันทนาการ 



2.2.3 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
         (1) จํานวนบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลบางเปามีปลัดองคการบริหาร     

สวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงของพนักงานท้ังหมดและมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสํานัก/กองตางๆท้ังหมด  

50 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) แยกเปน 

สํานักงานปลัด    จํานวน  14   คน ประกอบดวย  

- พนักงานองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  4  คน  

- ลูกจางประจํา   จํานวน   -  คน 

- พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน  7  คน  

- พนักงานจางท่ัวไป    จํานวน  4  คน 

กองคลัง     จํานวน  9  คน ประกอบดวย  
- พนักงานองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  5  คน 

- ลูกจางประจํา   จํานวน  1  คน  

- พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน  1  คน 
- พนักงานจางท่ัวไป   จํานวน  2  คน 

กองชาง     จํานวน  8   คน ประกอบดวย  

- พนักงานองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน   3  คน  

- พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน   5  คน 
- พนักงานจางท่ัวไป    จํานวน   -   คน 

สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 11  คน ประกอบดวย  

- พนักงานองคการบริหารสวนตําบล จํานวน   4  คน  

- พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน   6  คน  

- พนักงานจางท่ัวไป    จํานวน   1  คน 

สวนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม       จํานวน   8   คน ประกอบดวย 
- พนักงานองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1  คน  

- พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน  2  คน  

- พนักงานจางท่ัวไป    จํานวน  5  คน 

   (๒) ระดับการศึกษา บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบางเปา มีระดับ
การศึกษา (ขอมูล ณ วันท่ี 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) ดังนี้  
       - ประถมศึกษา   จํานวน  6  คน 

- มัธยมศึกษา/ปวช.    จํานวน  8  คน  

- อนุปริญญา/ปวส.   จํานวน  12 คน 

- ปริญญาตรี    จํานวน  19 คน  

- ปริญญาโท    จํานวน  6   คน 
                                  14 

2.2.4 ดานขอมูลงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล 

  (๑) รายรับ 

รายการ 
รายรับ(บาท) 

รับจริงป  ๒๕๕๕ รับจริงป  ๒๕๕๖ ประมาณการป 



 

 

๒๕๕๗ 

รายไดท่ี อปท.จัดเก็บเอง 1,120,500.52 1,611,831.18 988,500 

รายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรให 16,392,429.61 19,377,033.75 15,861,500 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให อปท. 

(หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
11,060,583 11,193,650 11,500,000 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนโดยระบุ
วัตถุประสงค 

11,091,112 14,527,578 - 

รายไดอ่ืน - - - 

รวม 39,664,625.13 46,710,101.93 28,350,000 

 
  

(๒) รายจาย 

ดาน 
รายจาย(บาท) 

จายจริงป  ๒๕๕๕ จายจริงป  ๒๕๕๖ ประมาณการป 
๒๕๕๗ 

งบเงินอุดหนุน 1,691,670.49 1,826,300.53 1,669,000 

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 11,091,112 14,527,578 - 

งบบุคลากร 6,659,609 8,061,718 10,431,100 

งบลงทุน 5,079,000 2,575,024 3,960,000 

งบกลาง 689,300 764,855 1,418,560 

งบดําเนินการ 7,454,429.60 7,602,912.88 10,851,340 

งบรายจายอ่ืน 20,000 20,000 20,000 

รวม 32,685,121.09 35,378,388.41 28,350,000 

    
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15 
เครื่องมืออุปกรณขององคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
 

ลําดับ เครื่องมืออุปกรณ จํานวน 
1 เรือพลาสติกทองแบนหัวแหลม – ทายตัด 3  ลํา 
2 รถกระบะบรรทุก 3  คัน 
3 รถบรรทุก 6 ลอ เอนกประสงค 2  คัน 
4 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล 6 ลอ (รถดับเพลิง) 1  คัน 
5 รถยนตกูภัยเคลื่อนท่ีเร็ว 1  คัน 
6 รถจักรยานยนต 3  คัน 
7 รถหนาตักหลังขุด 1  คัน 
8 รถดูดสิ่งปฏิกูล 1  คัน 
9 รถบรรทุกขยะ 2 คัน 

10 รถยนตบริการผูปวยฉุกเฉินพรอมอุปกรณ 1  คัน 
11 สัญญาณไฟฉุกเฉินติดตั้งรถยนตชิดรางยาว 1.20 เมตร 1  ชุด 
12 เครื่องคอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ 9  เครื่อง 
13 เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนท่ี (โทรโขง) 1  เครื่อง 
14 เสาตาขายวอลเลยบอลชนิดแขงขัน 1  คู 
15 อาคารอเนกประสงค หมูท่ี 1 1  หลัง 
16 เครื่องรับ-สง วิทยุสื่อสาร  6  เครื่อง 
17 โตะทํางานผูบริหาร 1  ตัว 
18 เกาอ้ีทํางานสําหรับผูบริหาร 1  ตัว 
19 เกาอ้ีทํางานสําหรับพักคอพนักพิงสูง 1  ตัว 
20 เกาอ้ีทํางานแบบพนักพิงต่ํา 4  ตัว 
21 โตะทํางานและเกาอ้ี 12  ชุด 
22 สายสงน้ําดับเพลิง 2  เสน 
23 ขอตอสายดับเพลิง ชนิด 3 ทาง 1  อัน 
24 เครื่องขยายเสียงกลางแจง 1  ชุด 
25 เครื่องขยายเสียงติดตั้งรถยนต 1  ชุด 
26 โทรทัศน LCD ขนาด 42 นิ้ว 1  เครื่อง 
27 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงใชมอเตอรไฟฟา 2  เครื่อง 
28 ตูเหล็ก ขนาด 2 บาน 15  ตู 
29 กลองถายรูปดิจิตอล 2  เครื่อง 
30 หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบดามปน 1  อัน 
31 เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร 3  เครื่อง 
32 ถังดับเพลิง 4  ถัง 
33 เครื่องพนหมอกควัน 1  เครื่อง 
34 โตะทํางานระดับ 1 – 2 พรอมเกาอ้ี  2  ชุด 
35 หมอตมน้ํารอน 1  เครื่อง 



 

 

36 เกาอ้ีไมขาเหล็ก 200  ตัว 
37 โทรทัศนสี 29 นิ้ว 2  เครื่อง 
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ลําดับ เครื่องมืออุปกรณ จํานวน 
38 คอมพิวเตอรโนตบุค 1  เครื่อง 
39 เครื่องพริ้นเตอร 2  เครื่อง 
40 เกาอ้ีแบบมีพนักพิง 60  ตัว 
41 เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 1  เครื่อง 
42 เครื่องบดอัดดิน 1  เครื่อง 
43 เครื่องดับเพลิง 5  ถัง 
44 โตะทํางานระดับ 3 – 6 พรอมเกาอ้ี 1  ชุด 
45 ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบบานกระจก 2  ตู 
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2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

         การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางเปา (พ.ศ.2558 - 
2562)  เปนการดําเนินการภายใตสถานการณและความเสี่ยง  ซ่ึงเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัด    
และภายในประเทศ  โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศท่ีมีผลกระทบตอดานเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีเปนไปอยาง
รวดเร็วและสงผลกระทบอยางชัดเจนตอองคการบริหารสวนตําบลบางเปา ดังนั้นทิศทางการบริหารจัดการ    
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบางเปาจึงมุงเนนการดําเนินงานภายใตหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ คือ เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา ควบคูกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอมท้ังนําจุดแข็ง
และศักยภาพท่ีมีอยูมาใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาตําบล เพ่ือสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน โดยให
ความสําคัญกับการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาดานการศึกษา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียวภายในตําบล ควบคูกับการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและรักษาไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  
เพ่ือเปนฐานรากในการพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมอาชีพภาคการเกษตร ขณะเดียวกันจําเปนตอง
ปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอม  
ในการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 การเตรียมความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานระบบ
คมนาคมขนสงท่ีตองกาวไปพรอมกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสรางองคความรู การพัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค ใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตําบล 

 นอกจากนั้นองคการบริหารสวนตําบลบางเปายังจําเปนตองมีการบริหารจัดการองคกร        
เพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคมโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนและเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี รวมท้ังการสงเสริมการมีสวนรวม            
ของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององคกร พรอมท้ังสงเสริมใหประชาชนเขาถึงทรัพยากรอยาง
มีสวนรวมควบคูกับการปลูกจิตสํานึกคานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกประชาชนทุกกลุม โดยยึดหลัก
แนวคิดในการพัฒนาท่ีวา “มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน ภายใตหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ  
เขาใจ เขาถึง พัฒนา ควบคูกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประยุกตใชแนวคิดดังกลาว   
และสรางความม่ันใจวาการพัฒนาจะเปนไปในแนวทางท่ียั่งยืนและสรางความสุขใหประชาชนในตําบลบางเปา  
โดยทุกภาคสวนตองเขามามีสวนรวมในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกตําบล          
อยางรอบคอบพรอมท้ังวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาว กรอบแนวคิดการพัฒนาขององคการบริหาร        
สวนตําบลบางเปา  จึงเปนการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุภารกิจและวิสัยทัศนขององคกร โดยใชแนวพระราชดําริ 
เขาใจ เขาถึง พัฒนา ควบคูกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทาง และคํานึงถึงบริบท             
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเปนท้ังโอกาสและขอจํากัดเปนแนวทางในการพัฒนาในอนาคต ดังนี้ 

         1. มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน  โดยดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
ไมวาจะเปนเสนทางคมนาคม ประปา ไฟฟา และสาธารณูปการ แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร คือการเตรียม     
ความพรอม อํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาทางการเกษตร/อาหารทะเล และการทองเท่ียงเชิงอนุรักษ  
เนื่องจากในพ้ืนท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณ ประกอบกับประชาชนในพ้ืนท่ี          
โดยสวนใหญจะประกอบอาชีพทําสวนยางพารา สวนปาลมน้ํามัน และประมง ควบคูกับการการสงเสริมอาชีพ      
กลุมอาชีพท้ังอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลิตผลทางการเกษตร/อาหารทะเล และการ        
ทองเท่ียงเชิงอนุรักษ นอกจากนั้นจะตองสงเสริมการพัฒนาคนตั้งแตเกิดจนตายในทุกเพศทุกวัย                      
การสงเสริมการดูแลสุขภาพท้ังสุขภาพกาย สุขภาพใจและปญญา ประชาชนและผูดอยโอกาสทางสังคม 
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ไดรับสวัสดิการจากองคการบริหารสวนตําบลและภาครัฐอยางทันทวงทีและท่ัวถึงเปนธรรม สงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมของไทยและทองถ่ิน ปลูกฝงจิตสํานึกความเปนไทยใหกับคนรุนใหมประกอบกับเตรียมความพรอม
การเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ท้ังในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและคมนาคมท่ีสะดวกตอการ
เดินทางและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟา และประปา การพัฒนาเศรษฐกิจ
ในระดับชุมชน ทบทวนบทบาทในการดูแลและชวยเหลือกลุมผูผลิตในพ้ืนท่ี ยกระดับกระบวนการผลิตใหเปน
มาตรฐานเทาเทียมสากล การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยเนนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีสวนรวมของประชาชน รวมท้ังตองมีการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมรับมือผลกระทบจากปญหาสังคมและปญหา
ดานสาธารณสุขท่ีอาจจะเกิดจากการเคลื่อนยายแรงงานและนักทองเท่ียวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด การเฝาระวัง
ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การคามนุษย จะตองจัดสวัสดิการสังคมสําหรับเด็กกลุมเสี่ยงและกลุม
ผูดอยโอกาสอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง การจัดการดานการศึกษาเนนการพัฒนามาตรฐานดานการศึกษา 
สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบานในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาและสนับสนุนครูผูสอน         
และนําเทคโนโลยีมาใชประกอบการเรียนการสอน  

           2. หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เขาใจ เขาถึง พัฒนา ควบคูกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประเทศไทยนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในภาคีการพัฒนากระจายไป       
ทุกภาคสวนการใชหลักปรัชญาตามแนวพระราชดํารินําทางในการขับเคลื่อนนโยบายของผูบริหารและกระแส
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเนนการนําเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริไปประยุกตใช เพ่ือเพ่ิม
รายไดและลดรายจายของครัวเรือนโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน การพ่ึงตนเอง พัฒนานวัตกรรมและ
คุณภาพชีวิตผานกระบวนการจัดทําแผนชุมชน  สรางแผนชุมชนท่ีมีคุณภาพเปนชุมชนเขมแข็ง สงเสริมให
ประชาชนรูจักและเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สรางกระแสการประชาสัมพันธในสื่อรูปแบบตางๆ 
เพ่ือสรางความเขาใจหลักความพอประมาณ  การมีภูมิคุมกันและเง่ือนไข มีความรู การมีคุณธรรม และความมี
เหตุผลในการดําเนินชีวิตควบคูกับการบริหารงานตามบันได ๓ ข้ันสูการพัฒนาชุมชนใหมีความเปนเจาของ   และ

นําไปสูความยั่งยืน ประกอบดวย 
 การเขาใจ คือ การสรางใหเกิดความเขาใจในขอมูลพ้ืนฐาน ดวยการศึกษาขอมูลทุกมิติ
ของชุมชน คนหารากของปญหา และรวบรวมองคความรูของโครงการพระราชดําริท่ัวประเทศ 
 การเขาถึง เปนเรื่องการสื่อสารและสรางการมีสวนรวม โดยมุงสื่อสารสรางความเขาใจ 
และความม่ันใจกับชุมชน รวมกันวิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน และใหชุมชนมีสวนรวม        
ในกระบวนการพัฒนามากท่ีสุด 
 การพัฒนา เปนเรื่องของการเรียนรู เ พ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน สรางทีมพ่ีเลี้ยง            
การออกแบบหลักสูตรและเมนูการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู และฝกปฏิบัติของชุมชน     
รวมท้ังการใหทีมพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนําในชุมชนและติดตามสนับสนุนประเมินผล 

                จากเหตุผลดังกลาวขางตน  และศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบางเปา ตลอดจน
ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี สวนราชการ/องคกรภาครัฐ หนวยงานเอกชน กลุมองคกรตางๆ         
และผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ท่ีเก่ียวของในดานการพัฒนาตามของมิติตางๆ รวมตลอดถึงปจจัย    
การเขาสูประชาคมอาเซียนจึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบล    
บางเปา คือ “มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน ภายใตหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา ควบคูกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ” 



 

 

บทที่ ๓ 
แผนยุทธศาสตร 

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 

 3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
                        องคการบริหารสวนตําบลบางเปา ไดวางแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลตามแนวนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และการพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 
ดังนี้ 

3.1.๑. การพัฒนาตามแนวนโยบายของรัฐบาล  
(๑) นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก 

สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูกําหนดใหการแกไขและปองกันปญหา
ยาเสพติดเปน“วาระแหงชาติ” ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง
สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพ้ืนท่ีชลประทาน เรงนําสันติสุข         
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสู พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เรงฟนฟู
ความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและนานาประเทศ แกไขปญหาความเดือดรอน   
ของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟอและราคาน้ํามันเชื้อเพลิงยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยเพ่ิมกําลังซ้ือภายในประเทศ สรางสมดุลและความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจ
มหภาค ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน ยกระดับราคาสินคาเกษตร    
และใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน เรงเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ สนับสนุนการ
พัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือการสรางเอกลักษณและการผลิตสินคาในทองถ่ินพัฒนา
ระบบประกันสุขภาพ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมือง   
ท่ีประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง  

(๒) นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ 
เทิดทูนและพิทักษรักษาไว ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ        

ของกองทัพและระบบปองกันประเทศ พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ พัฒนาระบบ        
การเตรียมพรอมแหงชาติ เรงดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดองคกรอาชญากรรมการคามนุษยผูหลบหนี    
เขาเมืองแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลท่ีไมมีสถานะชัดเจน  

(๓) นโยบายเศรษฐกิจ 
นโยบายเศรษฐกิจมหภาค โดยดําเนินการใหมีการกระจายรายได ท่ีเปนธรรมใหแก           

คนสวนใหญของประเทศและใหเศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอยางมีเสถียรภาพ สงเสริม            
ใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการท่ีหลากหลายไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม   

นโยบายสรางรายได โดยสงเสริมการทองเท่ียวจากท้ังภายนอกและภายในประเทศ ขยาย
บทบาทใหธุรกิจการเกษตรและอาหารซ่ึงเปนแหลงรายไดและการจางงานในประเทศมาเปนเวลานาน           
ใหกาวขามไปสูการเปนศูนยกลางการผลิตและการคาอาหารคุณภาพสูง   
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นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ ภาคเกษตรสงเสริมสนับสนุนใหสภาเกษตรกรแหงชาติ    
เปนกลไกของเกษตรกรในการสื่อสารกับรัฐบาลและรวมกันพัฒนาเกษตรกรดวยตนเองตามเจตนารมณ       
ของกฎหมายภาคอุตสาหกรรม ยกระดับความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศดวยการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ลดตนทุนของผูประกอบการและยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินคาใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล ภาคการทองเ ท่ียวการบริการและการกีฬา             
การพัฒนาการทองเท่ียว สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการทองเท่ียวและเรงรัดการปรับปรุง
มาตรฐานในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัยการพัฒนาภาคบริการ เรงรัดพัฒนา
ผูประกอบการดานบริการใหมีองคความรู เสริมสรางนวัตกรรมและทักษะท้ังดานภาษา มาตรฐานการบริการ 
และการจัดการ การพัฒนากีฬา สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางกีฬาของภูมิภาคและของโลก จัดใหมีการ
แขงขันกีฬาและกีฬาคนพิการระดับโลกท่ีสําคัญๆ ตลอดจนการประชุมเก่ียวกับกีฬาระดับภูมิภาคและระดับโลก
เพ่ือเชื่อมโยงกับการทองเท่ียวโดยความรวมมือและการมีสวนรวมจากทุกฝายเปน “ทีมไทยแลนด” 

นโยบายโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือขนสงมวลชนและการบริหารจัดการ
ระบบขนสงสินคาและบริการ โดยพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสง ระบบประปา และระบบไฟฟา
ใหกระจายไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึงเพียงพอ ขยายการใหบริการน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคใหครอบคลุม
ประชาชนในทุกพ้ืนท่ี พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พัฒนาระบบคมนาคม
ขนสงทางรางโดยเชื่อมโยงโครงขายและการบริหารจัดการขนสงผูโดยสาร เรงรัดโครงการรถไฟฟา ๑๐ สาย    
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหสามารถเริ่มกอสรางไดครบใน ๔ ป พัฒนาการขนสงทางน้ําและกิจการ
พาณิชยนาวีขนสงเดินเรือชายฝงทะเล  

นโยบายพลังงาน โดยสงเสริมและผลักดันใหอุตสาหกรรมพลังงานสามารถสรางรายได       
ใหประเทศ สรางเสริมความม่ันคงทางพลังงานกํากับราคาพลังงานใหมีราคาเหมาะสมเปนธรรมและมุงสู      
การสะทอนตนทุนท่ีแทจริง สงเสริมการผลิต การใช ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก สงเสริมและผลักดันการอนุรักษพลังงานอยางเต็มรูปแบบ  

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
โดยเรงรัดพัฒนาโครงขายสื่อสารความเร็วสูงใหครอบคลุมท่ัวถึงเพียงพอมีคุณภาพดวยราคาท่ีเหมาะสม      
และการแขงขันท่ีเปนธรรม สงเสริมการเขาถึงการใชบริการเครือขายอินเตอรเน็ตสาธารณะท่ีมีการใชงาน    
ตามความเหมาะสม สงเสริมการใชคลื่นความถ่ีอันเปนทรัพยากรของชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ สงเสริมการใชสื่อวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนท้ังภาครัฐ      
ภาคประชาชน รวมท้ังการพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการใชเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิตอล
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ  

 (๔) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบายการศึกษา โดยเรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรูของสังคมไทย 

สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง
อยางแทจริงจัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงานท้ังในเชิงปริมาณ        
และคุณภาพ เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใหทัดเทียมกับนานาชาติ สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเพ่ือสรางทุนปญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยใหมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก        
เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน  

 



 

 

 
21 

นโยบายแรงงานโดยสงเสริม ใหผูตองการมีงานทําในระบบสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร
ตําแหนงงานวางของสถานประกอบการไดโดยสะดวกใหการคุมครองแรงงานตามกฎหมายสงเสริมระบบ
แรงงานสัมพันธเพ่ิมสิทธิประโยชนประกันสังคมใหมากข้ึน เรงยกระดับแรงงานไรฝมือใหเปนแรงงานก่ึงฝมือ
และแรงงานก่ึงฝมือใหเปนแรงงานมีฝมือ เตรียมการรองรับการเปดการเคลื่อนยายแรงงานเสรีภายใตประชาคม
อาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ กําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการควบคุมการเขามาทํางานของแรงงานตางดาว  

นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนโดยลงทุนดานบริการสุขภาพผลิตบุคลากรทางดาน
สาธารณสุขใหเพียงพอ จัดใหมีมาตรการสรางสุขภาพโดยมีเปาหมายเพ่ือลดอัตราปวยตายและผลกระทบจาก
โรคไมติดตอเรื้อรัง พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตั้งแตในชวงตั้งครรภ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผูพิการ สงเสริมใหประชาชนทุกระดับ
มีโอกาสออกกําลังกายและเลนกีฬาเพ่ือสรางเสริมสุขภาพและพลานามัยท่ีดี ขับเคลื่อนใหประเทศไทยเปนเลิศ
ในผลิตภัณฑและการบริการดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย  

นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยเรงดําเนินการใหศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม   
มีบทบาทนําในการรวมเทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อุปถัมภ คุมครอง และทํานุบํารุง
ศาสนาสงเสริมการปรับปรุงองคกรและกลไกท่ีรับผิดชอบดานศาสนาเพ่ือใหการบริหารจัดการอนุรักษ       
ทํานุบํารุง และบูรณปฏิสังขรณแหลงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ สรางสรรคอารยธรรม
ท่ีดีงามสูวิถีชีวิตและสังคม คุณภาพนําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคาทางสังคมพัฒนาแหลง
เรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ ขยายบทบาทและสรางเครือขายความรวมมือของสภาวัฒนธรรม   
ทุกจังหวัดกับภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน 

นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคมโดยสงเสริมการพัฒนาใหครอบครัวและสังคมไทย   
มีความม่ันคงอบอุน สรางหลักประกันความม่ันคงในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย สงเสริมการพัฒนาเด็ก      
และเยาวชนใหเติบโตเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีสวนรวมพัฒนาประเทศ
อยางเสมอภาค เสริมสรางใหผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ลดอุบัติภัยและความ
สูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรใหเหลือนอยท่ีสุด  

 (๕) นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

จัดสรางและขยายปะการังเทียมและหญาทะเล ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ 
สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใชประโยชนท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมและสราง
ความตระหนักและจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ํา
อยางบูรณาการ สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
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(๖) นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมท่ีอยูบนพ้ืนฐานขององคความรู เรงสรางนักวิทยาศาสตร 

นักวิจัยและครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุน
และความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสงเสริมการใช
ขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการผลิตดาน
การเกษตรการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

(๗) นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน โดยสงเสริมความรวมมือท้ังภาครัฐ 

เอกชนประชาชนและสื่อมวลชน สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน 
เสริมสรางบทบาทท่ีสรางสรรคและสงเสริมผลประโยชนของชาติในองคการระหวางประเทศ โดยเฉพาะเวที
สหประชาชาติและองคกรระดับภูมิภาคตางๆ กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร       
กับประเทศ กลุมประเทศและองคการระหวางประเทศ สนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนของ          
นานาประเทศ พรอมท้ังสงเสริมภาพลักษณท่ีดีและความรวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนาสงเสริม
การรับรูและความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับปญหาเรื่องพรมแดน สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชนคุมครอง
ผลประโยชนของคนไทยดูแลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสง
ในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคใหเปนประโยชนตอการขยายฐานเศรษฐกิจท้ังการผลิตและการประสานการ
ดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศ สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกร
อิสลามระหวางประเทศ  

(๘) นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
  ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน พัฒนาระบบราชการอยางตอเนื่อง เนนการบริหาร
เชิงกลยุทธในระดับชาติอยางมีวิสัยทัศนและมุงผลสัมฤทธิ์ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการวางแผน        
และตัดสินใจใหมีประสิทธิภาพ เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอยางตอเนื่อง 
ยกระดับสมรรถนะของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ พัฒนาและสงเสริมรูปแบบโครงสรางและระบบการ
บริหารงานใหม ท่ีมีความยืดหยุนคลองตัวสูง พัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ             
โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีท่ีสามารถประเมินผลงานไดดวยระบบคุณธรรม พัฒนาสมรรถนะ   
ของขาราชการและเจาหนา ท่ีของรัฐอยางตอเนื่องเ พ่ือให มี ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ               
และการสงมอบบริการสาธารณะ เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใหแกขาราชการ
และเจาหนาท่ีของรัฐและพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ พรอมท้ังปองกัน         
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐอยางจริงจัง สนับสนุน           
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพโปรงใสและสามารถใหบริการ
สาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชนไดตามความคาดหวัง รวมท้ังสงเสริมใหองคกรปกครอง      
สวนทองถ่ินหลายๆแหงรวมกันจัดบริการสาธารณะบางอยาง พัฒนาระบบราชการใหเปนระบบท่ีโปรงใสข้ึน  
โดยการวางระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในการบริหารราชการแผนดินสงเสริมกระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในภาคเอกชนโดยเฉพาะระบบการ
ตรวจสอบกิจการท่ีโปรงใส  
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กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
ท้ังระบบใหมีความทันสมัยสอดคลองกับหลักการประชาธิปไตย ปรับปรุงระบบการชวยเหลือประชาชนท่ีไมได
รับความเปนธรรมดวยมาตรการเชิงรุกใหเขาถึงความเปนธรรมไดงาย รวดเร็ว ท้ังการชวยเหลือดานกฎหมาย 
เพ่ิมประสิทธิภาพ การสืบสวนสอบสวนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การนํามาตรการทางภาษี   
และการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใชในการดําเนินการตอผูกระทําผิด ปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีสวนรวม สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการ 
สื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะทุกประเภทไดอยางกวางขวางรวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม สงเสริมและพัฒนา
ชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน สงเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนท้ังทางดานเทคโนโลยี 
เครือขายและปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการทําหนาท่ี สงเสริมใหสื่อสารมวลชน         
ทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอขอมูลขาวสารอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและตระหนัก           
ตอจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน 

3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๑  

วิสัยทัศน 
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค  
 เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 
๑. สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิตไดรับการคุมครอง

ทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียมมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอ
ภาคทุกภาคสวน ไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาภายใตระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีโปรงใสเปนธรรม 

๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรมเรียนรูตลอดชีวิตมีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
ในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็งสามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 

๓. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรูความคิดสรางสรรค 
และภูมิปญญา สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงานปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตร    
กับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔. สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสนับสนุนการมีสวนรวม        
ของชุมชน รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ     
ทางธรรมชาติ 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือเสริมสรางสังคมท่ีเปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข 
๒. เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมท้ังทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ คุณธรรม 

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 
๓. เ พ่ือพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพคุณภาพและยั่งยืนมีความเชื่อมโยง            

กับเครือขายการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญานวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน      
มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนําไปสูการเปนสังคม
คารบอนต่ํา 
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๔. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุล        

ของระบบนิเวศ และเปนฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ 

เปาหมายหลัก 
๑. ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง 

สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลงและดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา ๕.๐ คะแนน 
๒. คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรมจริยธรรมและสถาบันทางสังคม     

มีความเขมแข็งมากข้ึน 
๓. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ใหความสําคัญกับการเพ่ิมผลิต

ภาพรวมไมต่ํากวารอยละ ๓.๐ ตอป เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมูลคา
ผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ใหมีไมต่ํากวารอยละ ๔๐.๐ 

๔. คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ตัวช้ีวัด 
๑. ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขดัชนีความสงบสุขสัดสวนรายไดระหวางกลุมประชากรท่ีมีรายไดสูงสุด

รอยละ ๑๐.๐ กับกลุมท่ีมีรายไดนอยรอยละ ๑๐.๐ สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจน สัดสวนแรงงานนอกระบบ
ท่ีสามารถเขาถึงการคุมครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่น 

๒. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมสัดสวน
ประชากรท่ีเขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา 
อัตราการปวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว 

๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ผลิตภาพการผลิตรวมอันดับความสามารถ
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม        
ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

๔. คุณภาพน้ําและอากาศรอยละของพ้ืนท่ีปาไมตอพ้ืนท่ีประเทศและสัดสวนการปลอยกาซ   
เรือนกระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลําดับข้ันการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
๑. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ 

๑.๑ การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการ
เสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยง และสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเองมุงปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหมีฐานการพัฒนาท่ีท่ัวถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีมีความหลากหลายและแข็งแกรง   
มากข้ึน สงเสริมการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรม ปรับโครงสรางภาษีท้ังระบบใหสนับสนุนการ
กระจายรายไดและเปนเครื่องมือสรางความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพยสิน
พัฒนาการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขาถึงขอมูลขาวสารในการพัฒนาอาชีพ สงเสริมบทบาท
ของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมแกคนในสังคมไทย รวมท้ังยกระดับ
คุณภาพระบบการคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมทุกคนอยางท่ัวถึงสอดคลองกับความตองการและความ
จําเปน 
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๑.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก 

และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุงพัฒนาระบบบริการสาธารณะ        
ใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางเทาเทียมและท่ัวถึง การจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอย         
การเขาถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ
การเงินฐานรากและระบบการออมท่ีหลากหลาย เสริมสรางเจตคติดานความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย 
และพัฒนาระบบฐานขอมูลในการคุมครองทางสังคม ใหครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิและสามารถเขาถึง
บริการอยางมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและ           
มีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี ใหทุกคนสามารถแสดงออก       
ทางความคิดอยางสรางสรรค เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหาของชุมชน   
ดวยตนเอง สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี สงเสริมใหภาคเอกชนภาค     
ประชาสังคมและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนพลังรวมในการพัฒนาสังคมพัฒนามาตรฐานระบบการ
คุมครองผูบริโภค เพ่ิมชองทางการเขาถึงขอมูลและองคความรูเก่ียวกับสิทธิของผูบริโภคสงเสริมบทบาทสตรี    
ในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ 

๑.๔ การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชน
ของสังคม  และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดิน ท่ีมีประสิทธิภาพโปรงใสมีระบบตรวจสอบ               
และการรับผิดชอบท่ีรัดกุม โดยสรางคานิยมใหมท่ียอมรับรวมกันบนฐานของความไวเนื้อเชื่อใจและเก้ือกูลกัน
ในสังคม สงเสริมวัฒนธรรมการเมืองท่ีมีธรรมาภิบาลนําไปสูการเปนประชาธิปไตยท่ีถูกตองและเหมาะสม
เสริมสรางระบบบริหารราชการใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถวงดุลอํานาจการตรวจสอบท่ีเขมงวด      
และรอบดาน พัฒนาขาราชการใหมีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพและมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูป
การเมืองไทยท้ังระบบใหเปนประชาธิปไตยของมวลชน สรางความเทาเทียมในกระบวนการยุติธรรมและ      
เพ่ิมชองทางในการรับขอรองเรียนและใหความชวยเหลือเยียวยาแกผู เสียหายและผู ไดรับผลกระทบ           
จากกระบวนการยุติธรรม รวมท้ังสนับสนุนการใชสื่อเพ่ือสังคมท้ังในระดับประเทศและทองถ่ินและสังคม
ออนไลนใหเปนพลังหนุนเสริมการพัฒนา 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน ใหความสําคัญกับ 
๒.๑ การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสมเปนการสงเสริมคูสมรส      

ท่ีมีความพรอมใหมีบุตรเพ่ิมข้ึนและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุไมใหต่ํากวาระดับท่ีเปนอยูปจจุบัน สนับสนุน
การกระจายตัวและสงเสริมการตั้ง ถ่ินฐานของประชากรใหเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพโอกาส             
และทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนท่ี 

๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มุงพัฒนาคุณภาพคนไทย    
ทุกชวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสรางวัฒนธรรมการเก้ือกูล พัฒนาทักษะ     
ใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต ตอยอดสูการสรางนวัตกรรมท่ีเกิดจากการฝกฝนเปนความคิดสรางสรรค 
ปลูกฝงการพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืน และจิตใจท่ีมีคุณธรรมซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย พัฒนาคนดวยการ
เรียนรูในศาสตรวิทยาการใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย สอดคลองกับแนวโนมการจางงาน    
และเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สรางจิตสํานึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคมเคารพ
กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชนสรางคานิยมการผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมเรียนรูการรองรับ     
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 
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๒.๓ การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวมโดยสรางเสริมสุขภาวะ    
คนไทยใหมีความสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ พัฒนาความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สรางการมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือตอสุขภาพควบคูกับการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพ พรอมท้ังการสงเสริมการแพทยทางเลือก การพัฒนาระบบฐานขอมูล
สุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขใหเหมาะสมท้ังการผลิตและการกระจายบุคลากร 
ตลอดจนการใชมาตรการการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๒.๔ การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาท่ีของ     
คนไทยทุกคน มีนิสัยใฝรู รักการอานตั้งแตวัยเด็ก และสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัยควบคูกับการ
สงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค สื่อสาร
ดวยภาษาท่ีเขาใจงาย รวมถึงสงเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และสราง
สังคมแหงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยท่ีกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

๒.๕ การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมเปนการเสริมสรางความเขมแข็ง      
และพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมใหเอ้ือตอการพัฒนาคน สรางคานิยมใหคนไทยภูมิใจในวัฒนธรรม
ไทยและยอมรับความแตกตางของความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีลดปญหาความขัดแยงทางความคิด     
และสรางความเปนเอกภาพในสังคม สรางเครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรมรวมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนใหเกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมความเขาใจ
ระหวางประชาชนในการเรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสาร 

๓. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตรความม่ันคงของอาหารและพลังงานใหความสําคัญกับ 
๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน       

มุงรักษา ปองกันและคุมครองพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีท่ีดินเปนของ
ตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดิน ใชมาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจใหบุคคลผูถือครองท่ีดิน ทําประโยชน
ในพ้ืนท่ีดังกลาวมากข้ึน สนับสนุนการกระจายการถือครองท่ีดินอยางเทาเทียมและเปนธรรม เรงรัดการจัดใหมี
องคกรและระบบบริหารจัดการท่ีดินใหเปนรูปธรรมโดยเร็วพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาค
การเกษตรฟนฟูและสงเสริมคานิยมวัฒนธรรมท่ีดีและวิถีชีวิตทางการเกษตรท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

๓.๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตรภาครัฐใหความสําคัญกับการวิจัย
และพัฒนาอยางตอเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตร         
ท่ีสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี ควบคุมและกํากับดูแลใหมีการนําเขาและใชสารเคมีทางการเกษตรท่ีไดมาตรฐาน 
ปรับปรุงบริการข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตใหท่ัวถึง สงเสริมการผลิตท่ีคงไวซ่ึงความหลากหลายของพันธุพืช      
และสัตวท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมของประเทศพัฒนา และเสริมสรางองคความรู 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆ ท่ีเหมาะสมทางการเกษตร รวมท้ังสนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมใหแกเกษตรกรอยางตอเนื่องและท่ัวถึง 
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๓.๓ การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต สนับสนุนการผลิต     

และบริการของชุมชนในการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร อาหาร และพลังงาน สงเสริมสถาบันการศึกษา       
ในพ้ืนท่ีใหรวมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผูประกอบการนําองคความรูนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนฐานความคิดริเริ่มสรางสรรคมาใชในการสรางมูลคาเพ่ิม
สินคาผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารมาตรฐานระบบการผลิต
สินคาเกษตรใหเทียบเทาระดับสากล สงเสริมระบบตลาดกลางสินคาเกษตรและตลาดซ้ือขายสินคาเกษตร
ลวงหนา สงเสริมภาคเอกชนและองคกรชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการระบบสินคาเกษตร       
และอาหารรวมกับสถาบันเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของภาคเกษตร 

๓.๔ การสรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร มุงพัฒนาระบบการสราง
หลักประกันรายไดของเกษตรกรใหมีความม่ันคงและครอบคลุมเกษตรกรท้ังหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
การเกษตร สงเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาท่ีเปนธรรมแกทุกฝาย ยกระดับคุณภาพชีวิต   
และความเปนอยูของเกษตรกร สรางแรงจูงใจใหเยาวชนเกษตรกรรุนใหมและแรงงานท่ีมีคุณภาพเขาสูอาชีพ
เกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนใหเปนกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร 
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอยท่ีไดรับผลกระทบจากการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารท่ีมี
ตนทุนต่ําท่ีเปนผลมาจากขอตกลงการเปดการคาเสรี 

๓.๕ การสรางความม่ันคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
โดยสงเสริมใหเกษตรกรปลูกตนไมและปลูกปาโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมข้ึน สงเสริมใหเกษตรกร            
ทําการเกษตรดวยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนใหมีการจัดการ         
และเผยแพรองคความรูและการพัฒนาดานอาหารศึกษาทุกรูปแบบอยางตอเนื่องและท่ัวถึง รวมท้ังสงเสริม
พฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสรางเครือขายการผลิตและการบริโภค     
ท่ีเก้ือกูลกันในระดับชุมชนท่ีอยูบริเวณใกลเคียงกัน สงเสริมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีผลิตไดในชุมชน    
และท่ีเหลือใชจากการเกษตรมาผลิตเปนพลังงานทดแทนในชุมชน รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ในพ้ืนท่ีใหเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งดานอาหารใหกับเกษตรกรและชุมชนอยางเปนระบบ 

๓.๖ การสรางความม่ันคงดานพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เขมแข็งภาคเกษตร ดวยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน 
จัดใหมีระบบการบริหารจัดการสินคาเกษตรท่ีใชเปนท้ังอาหารและพลังงานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต        
และการใชพลังงานชีวภาพท่ีเก่ียวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดใหมีกลไกกํากับดูแลโครงสรางราคา   
ของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใชพลังงานชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 

๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน 
โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกรเครือขายปราชญชาวบานภาคเอกชน และชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ
ใหมีการรวมมือและบูรณาการการทํางานอยางจริงจังท้ังในสวนกลางและระดับพ้ืนท่ี พัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศดานอาหารและพลังงานตั้งแตการผลิตการตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวของ   
กับการพัฒนาดานการเกษตร สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนท่ีกอใหเกิดความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน 
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๔. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน              
ใหความสําคัญกับ 

๔.๑ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน โดยสรางความเขมแข็ง
ใหกับผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและผลักดันใหมีบทบาท     
ในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและแขงขันไดดวยการปรับโครงสรางการคาและการลงทุน   
ใหสอดคลองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกาและเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสราง    
ภาคบริการใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิมกับสาขาบริการท่ีมีศักยภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนฐานความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคซ่ึงครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสรางสรรค การพัฒนา
เมืองสรางสรรค และการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิต
และยกระดับการสรางมูลคาเพ่ิมดวยเทคโนโลยีและกระบวนการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมท่ีมุ งการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมให มี คุณภาพและยั่ งยืนดวยการใชความรู                
ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคสูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเปนพลังขับเคลื่อนการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืนเนนการนําความคิดสรางสรรคภูมิปญญาทองถ่ิน 
ทรัพยสินทางปญญาวิจัย และพัฒนาไปตอยอด ถายทอดและประยุกตใชประโยชนท้ังเชิงพาณิชยสังคม       
และชุมชน โดยสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาและประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรมท่ีสงเสริมการใชความคิดสรางสรรคและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหท่ัวถึงและเพียงพอท้ังในเชิงปริมาณ     
และคุณภาพในลักษณะของความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 

๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพเทาเทียมและเปนธรรม       
มุงพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน รวมท้ังกําลังแรงงานใหเอ้ือตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยสินทางปญญา พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศใหเชื่อมโยงการขนสง   
ท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสูสากลสรางความม่ันคง          
ดานพลังงานดวยการสงเสริมการใชพลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือกและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
พลังงานในทุกระดับปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบตางๆทางเศรษฐกิจใหเอ้ือตอการเพ่ิมประสิทธิภาพ        
การแขงขันและสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ ใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการดานการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมและทันตอเหตุการณ 
เพ่ิมบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลกปรับปรุงโครงสราง
พ้ืนฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝาระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองครวม 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหวางประเทศและการบริหารจัดการดานการคลังท่ีปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บรายไดของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ปองกัน   
ความเสี่ยงทางการคลังพัฒนาประสิทธิภาพ การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจสงเสริมใหภาคเอกชนเขามา         
มีสวนรวมในการลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการใหบริการข้ันพ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ิมข้ึนและเสริมสราง
ความเขมแข็งทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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๕. ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ใหความสําคัญกับ 

๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือ  
ในอนุภูมิภาคตางๆ มุงพัฒนาบริการขนสงและโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล ปรับปรุง
กฎระเบียบการขนสงคนและสินคาท่ีเก่ียวของ พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนสงและโลจิสติกส เชื่อมโยง     
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนท่ีชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนท่ี
ตอนในของประเทศ 

๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค มุงพัฒนา
พ้ืนท่ีในภูมิภาคตางๆของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปน
ฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตร และการทองเท่ียวพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน และเมืองชายแดน 
รวมท้ังบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานใหบรรลุประโยชนรวมกันท้ังดานความม่ันคง
และเสถียรภาพของพ้ืนท่ี 

๕.๓ การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เปนการพัฒนาความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวนเศรษฐกิจ เสริมสราง          
ความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล ยกระดับ
ทักษะฝมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานของคุณภาพสินคาและบริการท่ีเปนการปองกันสินคา        
และบริการนําเขาท่ีไมไดคุณภาพท้ังในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน 

๕.๔ การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภู มิภาคภายใตบทบาท              
ท่ีสรางสรรคเปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก มุงรักษาบทบาทของไทยในการมี
สวนรวม กําหนดยุทธศาสตรของกรอบความรวมมือท่ีดําเนินอยูรวมท้ังรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ           
กับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม 

๕.๕ การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย    
การเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศโดยเรงดําเนินการดานความรวมมือในการ
กําหนดมาตรฐานฝมือระหวางประเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกการเคลื่อนยายแรงงานในภูมิภาค สงเสริม
ผูประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสูตางประเทศโดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบาน คุมครองและสงเสริม
สิทธิและผลประโยชนของคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ 

๕.๖ การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ปองกันภัยจาก
การกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัยมุงพัฒนาศักยภาพ      
และความพรอมในการปองกันและแกปญหาขามชาติดานการกอการรายยาเสพติดและการหลบหนีเขาเมือง   
ท้ังระบบ พัฒนาศักยภาพและความรวมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพรอมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ           
และเหตุฉุกเฉิน และรวมมือในการปองกันการติดเชื้อและการแพรระบาดของโรคอุบัติใหมและโรคระบาดซํ้า 

๕.๗ การเสริมสรางความรวมมือท่ีดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต        
ทางเศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมท้ังเปดรับความรวมมือกับองคกร
ระหวางประเทศท่ีไมแสวงหากําไรเปนการดําเนินการภายใตกรอบความรวมมือดานสิ่งแวดลอมในระดับ      
อนุภูมิภาค เสริมสรางการผลิตและบริโภคสินคาและบริการท่ีนําสูการลดการปลอยกาซเรือนกระจก สงเสริม
และอํานวยความสะดวกองคกรระหวางประเทศท่ีไมแสวงหากําไรใหมีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการใหไทยเปนฐาน   
การดําเนินความรวมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 
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๕.๘ การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีท่ีมีผลบังคับใชแลว เปนการสราง      

องคความรูใหกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบท้ังเชิงบวกและลบใหสามารถพัฒนาศักยภาพ         
และโอกาสของตนเองในการใชประโยชนจากการเปดการคาเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ท่ีไดรับการสนับสนุนเยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีท่ีไมสามารถปรับตัวไดทัน 

๕.๙ การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุนและการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมท้ัง
เปนฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาคโดยจัดใหมีสิทธิประโยชนและการอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน 
เพ่ือใหมีการจัดตั้งสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององคกรระหวางประเทศท่ีไมแสวงกําไร 

๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต
ระดับชุมชน ทองถ่ินมุงเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถ่ินใหรับรูและเตรียมพรอมรับกระแสการเปลี่ยนแปลง   
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนท่ีในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนใหสามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน
สงเสริมศักยภาพดานวิชาการและเครือขายของสถาบันการศึกษาของไทยท่ีสรางความใกลชิดและปฏิสัมพันธ
กับประเทศในอนุภูมิภาค 

๖. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน ใหความสําคัญกับ 
๖.๑ การอนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม       

มุงรักษาและฟนฟูพ้ืนท่ีปาและเขตอนุรักษ พัฒนาระบบฐานขอมูลและการจัดการองคความรูใหเปนเครื่องมือ  
ในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่ีดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง เรงรัดการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําตนทุน
สงเสริมใหเกิดการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ จัดทําแผนแมบทโครงสรางพ้ืนฐานดานทรัพยากรน้ําเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคอยางเปนระบบ รวมท้ังสงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ 

๖.๒ การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพรอมไปสู           
การเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยปรับโครงสรางการผลิตของประเทศ     
และพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือเตรียมพรอมไปสู เศรษฐกิจคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม              
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคคมนาคมและขนสงเพ่ือลดปริมาณกาซเรือนกระจก พัฒนาเมืองท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมเนนการวางผังเมืองท่ีผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเขาดวยกัน 

๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพ่ือใหสังคมมีภูมิคุมกัน มุงพัฒนาองคความรูและเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับความ
ทาทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

๖.๔ การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติดวยการจัดทําแผนท่ีและจัดลําดับ
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท้ังในระดับประเทศภูมิภาคและจังหวัดยกระดับการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ พัฒนา
ระบบฐานขอมูลการสื่อสารโทรคมนาคม สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการจัดการภัยพิบัติ 
พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอยางจริงจังและใหมีมาตรฐานตามหลักสากลสนับสนุนภาคเอกชน 
สถานประกอบการ โรงเรียน และทองถ่ินใหมีการเตรียมความพรอมและจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ 
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๖.๕  การสร า งภู มิ คุ ม กันด านการค าจากเ ง่ือนไขด านสิ่ งแวดลอมและวิกฤตจาก                 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุงติดตามและเฝาระวังมาตรการการอนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีอาจสงผลกระทบ
ตอการคาและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากมาตรการทางการคาและขอตกลง
ระหวางประเทศเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและกําหนดแผน  
กลยุทธรายสินคารวมท้ังมาตรการเยียวยาในสินคาและธุรกิจท่ีเก่ียวของ สงเสริมใหผูสงออกทําคารบอน     
ฟุตพริ้นตและสรางแรงจูงใจใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

๖.๖ การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวของกับกรอบความตกลง      
และพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ เปนการศึกษารายละเอียดและสรางความเขาใจในพันธกรณี
ติดตามสถานการณการเจรจาและทาทีของประเทศตางๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสรางทักษะการเจรจา 
พัฒนาความรวมมือในกลุมอาเซียนและประเทศคูคาสําคัญ สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกรณีและขอตกลง
ระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษมุงลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะและน้ําเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเชื้อลดความ
เสี่ยงอันตรายการรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและพัฒนาระบบเตือนภัย แจงเหตุฉุกเฉินและระบบ     
การจัดการเม่ือเกิดอุบัติภัยดานมลพิษ 

๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ 
โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ มุงสงเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเขาถึงและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแกปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเอ้ือตอการอนุรักษและฟนฟูผลักดันใหมีการ
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางแรงจูงใจในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและลดการ         
กอมลพิษ สรางรายไดจากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผล 
รวมท้ังสงเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.1.3 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (ระนอง  พังงา  ภูเก็ต  กระบ่ี  ตรัง ) 
วิสัยทัศน  

  “เปนศูนยกลางการทองเท่ียวทางทะเลระดับโลก  บนพ้ืนฐานของการใชทรัพยากรธรรมชาติ 
  อยางยั่งยืนและสงเสริมพืชเศรษฐกิจทองถ่ินและชุมชน ” 

      พันธกิจ 
๑. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวรวมถึงมาตรฐานการใหบริการการทองเท่ียวสูมาตรฐานสากล 

๒. พัฒนาโครงขายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวและภาคการเกษตรและเครือขาย         

กับตางประเทศ 

๓. สรางความเชื่อม่ันในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๔. สรางเศรษฐกิจใหสมดุลเพ่ือยกระดับความเปนอยูและมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

ชุมชน และทองถ่ิน 

๕. ฟนฟูดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลของระบบนิเวศน     

อยางยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี ๑ : ยุทธศาสตรการบริหารจัดการโครงสรางและบริการพ้ืนฐาน  ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

   กลยุทธ : ๑.๑ แกไข ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติ 
     ๑.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเท่ียว 
  ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเท่ียวท่ีสอดคลองกับศักยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม  สังคม  และชุมชน 
   กลยุทธ : ๒.๑ พัฒนาสถานท่ีและแหลงทองเท่ียว 
     ๒.๒ พัฒนาสินคา/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 
     ๒.๓ สงเสริมและพัฒนาธุรกิจและบริการดานการทองเท่ียว 
  ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การบริหารจัดการดานการตลาด 
   กลยุทธ : ๓.๑ การตลาดเพ่ือรักษาฐานนัดทองเท่ียวเดิม 
     ๓.๒ การตลาดเพ่ือเจาะกลุมนักทองเท่ียวคุณภาพ  

3.1.4 แผนพัฒนาจังหวัดตรัง  
วิสัยทัศน  

          “ ตรังเมืองแหงความสุข ” 

เปาประสงครวม 

1. เมืองเกษตรยั่งยืน  และแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษแหงอันดามัน 
2. เปนสังคมดี  และมีการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณและสิ่งแวดลอมท่ีดี 
4. ประชาชนมีขีดความสามารถ  พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ 
๑. มุงสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจ(ดานเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการทองเท่ียว)             

ใหมีความม่ันคง 

๒. พัฒนาสังคม  การศึกษา  และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืนและสรางสิ่งแวดลอมท่ีดี 

๔. บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ประเด็นยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ดานเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม         
และการทองเท่ียว) ท่ีม่ันคงและมีเสถียรภาพ 

  ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การเสริมสรางความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา
เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

  ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การบริหารจัดการฐานทรัพยากรใหยั่งยืนและสรางสิ่งแวดลอมท่ีดี 
  ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การเสริมสรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 



 

 

3.1.5 กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขต         
จังหวัตดรัง 

 วิสัยทัศนการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
  “เปนองคกรหลักในการประสานพัฒนาทองถ่ินและชุมชน  มุงเนนการมีสวนรวมเชิงคุณภาพ     

สืบสานภูมิปญญา  สูการพัฒนาสังคมเปนสุขอยางยั่งยืน” 
  กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานควบคูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ   
 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน   
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษพลังงาน  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

อยางยั่งยืน  
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอนุรักษและสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน  
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการการอยูดีมีสุขของทองถ่ิน 

3.1.6 แผนพัฒนาอําเภอ   
 วิสัยทัศน  
  “สวรรคแหงการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  พัฒนาการเกษตรสูสากล” 

 พันธกิจ 
๑. บูรณาการและดําเนินการแกไขปญหาความยากจนโดยอํานวยการบริหารราชการ        

ทุกภาคสวน 
๒. เสริมสรางการอํานวยความเปนธรรม  ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของสังคม 
๓. สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี การบริการประชาชน และการมีสวนรวม         

ของประชาชน 
๔. เสริมสรางความม่ันคงภายใน พัฒนางานขาวกรองและโครงขายการสื่อสาร รวมท้ังการ

แกไขปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลท่ียังไมมีสถานภาพท่ีชัดเจน 
๕. จัดระเบียบชายแดนและบูรณาการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
๖. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๗. การขับเคลื่อนการดําเนินนโยบายรัฐบาลไปสูการปฏิบัติในระดับอําเภอ  

 ประเด็นยุทธศาสตร 
           ๑. การพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรและ OTOP 

2. การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมควบคูไปกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน 

 ๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมใหมีคุณภาพ 
๔. การเสริมสรางความเปนเลิศในการปฏิบัติราชการ 

เปาประสงค 
๑. เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
๒. สรางโอกาสใหเกษตรกรเขาถึงแหลงทุน 
๓. เพ่ิมรายไดจาก  OTOP 
๔. มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ  และวัฒนธรรมท่ีไดมาตรฐาน 
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๕. เพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว 
๖. มีการวิจัยพัฒนาระบบนิเวศนพ้ืนท่ีแหลงน้ํา และแหลงทองเท่ียว ปละ 3 แหง 
๗. เมืองนาอยู ชุมชนเขมแข็ง 
๘. สรางความพึงพอใจและความม่ันใจใหแกประชาชนผูรับบริการ 
๙. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคคลากรและองคกรใหอยูในระดับเกณฑมาตรฐานท่ีสามารถ

ยอมรับได 

3.1.7 นโยบายของผูบริหารทองถิ่น 
การพัฒนาขององคการบริหารตําบลบางเปาไดถูกกําหนดใหปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี          

ท่ีกฎหมายไดกําหนดไวแผนพัฒนาตําบลและตองเปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชนโดยใชวิธีการบริหาร
บานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน โดยกําหนดนโยบายการพัฒนา ๖ ดานไว  ดังนี้ 

๑. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
มุงม่ันท่ีจะยกระดับดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการคาการลงทุนและการเกษตร  

สงเสริมใหไดมาตรฐานเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนความสะดวก
ความปลอดภัย โดยมีแนวทางดังนี้ 

๑.๑ ขยายเขตไฟฟา ตามสภาพพ้ืนท่ีใหครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังตําบล 
๑.๒ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนนในเขตพ้ืนท่ีตําบลบางเปาใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
๑.๓ การติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพ้ืนท่ีตําบลบางเปาใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
๑.๔ การสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ําและชลประทาน โดยเพ่ิมแหลงน้ําเพ่ือใชในการ

อุปโภค – บริโภค หรือเพ่ือใชในดานการเกษตรใหครอบคลุมอยางท่ัวถึง 
๑.๕ ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตน้ําประปาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข  

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ําประปาใชในการอุปโภค – บริโภค 
๑.๖ สรางและบํารุงรักษาถนนทุกสาย ท้ังเสนทางสายหลักและทางเชื่อมระหวางหมูบาน 

ตลอดถึงถนนเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตรซ่ึงเปนการกระจายความเจริญไปยังทุกท่ี 

๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ 
สงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหมีกระบวนการสรางรายไดลดรายจายใหกับประชาชน        

ทุกระดับ โดยสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตําบล      
โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

๒.๑ สนับสนุนสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมโดยสรางระบบเศรษฐกิจท่ีดีม่ันคง
สงเสริมการคาจัดใหมีศูนยกลางการจําหนายสินคาผลิตภัณฑพ้ืนบาน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือ
อุตสาหกรรมขนาดยอม   

๒.๒ สนับสนุนสงเสริมการทําเกษตรกรรมแบบผสมผสานเกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย
รวมท้ังสงเสริมกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร  
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๒.๓ สงเสริมอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงานและเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน โดยยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน 3 ข้ันตอน คือ 
ข้ันตอนท่ี 1  ใหแตละครอบครัวมีความพอเพียงตอการบริโภค 
ข้ันตอนท่ี 2  เนนเศรษฐกิจหรือธุรกิจชุมชน 
ข้ันตอนท่ี 3  เชื่อมโยงเครือขายชุมชนและการสงเสริมดานการตลาดเนนดานการสงออก

และนําเขา 
๒.๔ สงเสริมใหประชาชนไดนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนในการเพ่ิมรายได

ใหแกประชาชนในทองถ่ิน 
๒.๕ จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑตําบล (OTOP) 
๒.๖ สงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๗ สงเสริมความเขมแข็งของกลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมเด็กและเยาวชน 
2.8 สงเสริมการรวมกลุม/การพัฒนาเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ี

ขององคการบริหารสวนตําบล 
2.9 สงเสริมมุงเนนการเรียนรูและถายเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เพ่ือยกระดับความรู 

ฝมือและภูมิปญญาทองถ่ินใหสามารถสรางมูลคาของผลิตภัณฑและสงเสริมสนับสนุนการรวมกลุมการผลิต   
และจําหนาย 

3. นโยบายดานสงเสริมการทองเท่ียว 
 ตํ าบลบาง เป า มี สถาน ท่ีท อ ง เ ท่ี ย วมากมาย ท้ั งสถาน ท่ีท อ ง เ ท่ี ย วทางธ รรมชาติ                  

และทางประวัติศาสตร ดังนั้นจึงมีความจําเปนในดานการสงเสริมการทองเท่ียวทองเท่ียวแบบบูรณาการ      
เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมีศักยภาพมากข้ึนเปนการสรางอาชีพและรายไดใหกับประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลบางเปา ดังนี้ 

 3.1 ปรับปรุงซอมแซมเสนทางคมนาคมเขาสูแหลงทองเท่ียวใหมีความสะดวกและปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียว รวมท้ังการปลูกไมดอกไมประดับและสรางพ้ืนท่ีสีเขียว 

 3.2 สนับสนุนการทองเท่ียวรูปแบบตางๆ นําการทองเท่ียวเชิงอนุรักษการทองเท่ียว         
เชิงนิเวศน การทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพรวมท้ังการทองเท่ียวเชิงเกษตรกรรมโดยสงเสริมพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม
และใหชุมชนเขามีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียวมากข้ึน 

 3.3 จัดใหมีระบบขอมูลดานการทองเท่ียวครอบคลุมท้ังตําบลและพ้ืนท่ีท่ีตอเนื่องพรอมจัดทํา
เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ 

 3.4 จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวและประชาสัมพันธใหท่ัวถึง 
 3.5 สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวจากการ

เขาสูประชาคมอาเซียน 
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4. นโยบายดานการสงเสริมดานสังคมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการและ
สาธารณสุข 

สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนไดรับโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะเรียนรูและฝกอบรมไดตลอด
ชีวิตและมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได โดยยึดหลักการศึกษาสรางชาติสรางคนและสรางงาน ดังนี้   

4.๑ ขยายศักยภาพในแผนงานโครงการขององคการบริหารสวนตําบลโดยมุงผลสัมฤทธิ์เพ่ือ
การพัฒนา พรอมยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของชาวตําบลบางเปาใหดีข้ึนในดานการสังคมสังเคราะห
ใหแกเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสซ่ึงตองเนนย้ําเปนอยางยิ่ง 

4.2 การสงเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมใหเปนเอกลักษณท่ีโดดเดนของตําบลบางเปาเชน 
งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต กิจกรรมวันผูสูงอายุ โครงการพิธีเขาสุนัตและโครงการ     
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน ฯลฯ เปนตน 

4.๓ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการปองกันปราบปรามและบําบัดยาเสพติด รวมท้ังจัดใหมี
สนามกีฬาท่ีไดมาตรฐานและมีการจัดการแขงขันกีฬาในระดับหมูบานและตําบล เพ่ือใหประชาชนสามารถ     
ใชประโยชนและทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 

4.๔ เฝาระวังติดตามสังเกตการณและแกไขปญหาโรคระบาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในตําบล    
บางเปา 

4.๕ สงเสริมใหประชาชนในตําบลบางเปามีสุขภาพรางกายแข็งแรง สงเสริมใหมีการ       
ออกกําลังกายโดยจัดทําสวนสุขภาพ จัดหาเครื่องออกกําลังกายพรอมเครื่องเลนเด็ก 

4.๖ พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐานมีความปลอดภัย เด็กๆในศูนยมีสุขภาวะท่ีดี 
สงเสริมพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ดาน คือ รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 

4.๗ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาท้ังในระบบนอกระบบ        
ตามอัธยาศัยและดําเนินงานเรื่องการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปใหไดรับการพัฒนาในทุกๆดาน         
และพัฒนาวิชาการสูมาตรฐาน 

5. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ฟนฟูสภาพและการปองกันการเสื่อมโทรมหรือสูญสิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติ             

และสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
 5.1 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการรณรงคใหประชาชนชาวตําบล     

บางเปาเห็นคุณคาและมีจิตสํานึก จัดสรางระบบศูนยรวมใจการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ดูแลรักษา       
และพัฒนาแหลงธรรมชาติ 

5.2  สนับสนุนรณรงค ให ประชาชน เห็น คุณค าและ มีจิ ตสํ านึ กรั กและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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๖. นโยบายดานการเมืองและการบริหาร 
สงเสริมใหคนดีเขามาปกครองบานเมืองและบริหาร โดยหลักธรรมาภิบาลซ่ึงมุงผลสัมฤทธิ์  

ของงานเปนหลักจึงมีแนวนโยบาย ดังนี้ 
๖.๑ สงเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุงเนนใหประชาชนมีสวนรวม

ในทุกๆดาน ไดแก การสนับสนุนประชาคมองคกรประชาชนโดยการ“รวมคิดรวมทํารวมปฏิบัติและรวมรับ
ผลประโยชนเพ่ือประชาชนชาวตําบลบางเปา”ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนปกปองสถาบันชาติ ศาสนา         
และพระมหากษัตริย 

๖.๒ ใหความรวมมือชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอ่ืนๆทุกแหง       
ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนเรงดวนอันจะกอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอราษฎร 

๖.๓ ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทํางาน เชนงานบริหารงานบุคคลโดยวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๖.๔ เนนการบริหารราชการแบบเปดโดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารกิจการบานเมืองมากข้ึน โดยใหประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นรวมปฏิบัติงานและตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๖.๕ สรางแรงจูงใจและเพ่ิมขวัญกําลังใจใหขาราชการและผูปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลบางเปาท่ีปฏิบัติงานดวยความทุมเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเดนและเปนท่ียอมรับ 

๖.๖ มุงเนนพัฒนาฝกอบรมใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ผูนําชุมชนและขาราชการ 
พนักงานสวนตําบลเพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 

ก. ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น 
๑. ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑ การคมนาคมในเขตพ้ืนท่ีถนนหลายสายแคบยังไมไดมาตรฐานและบางสายน้ําจะทวม
ขังในชวงฤดูฝน และมีสภาพเปนหลุมเปนบอเปนอุปสรรคตอการสัญจรไปมา  

๑.๒ ประปา ไมท่ัวถึงทุกครัวเรือน และขาดคุณภาพ   

๒. ปญหาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
๒.๑ ประชาชนในพ้ืนท่ีขาดการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม   
๒.๒ การดําเนินงานของกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีขาดความเขมแข็งและขาดความตอเนื่อง   
๒.๓ ไมมีแหลงทองเท่ียวท่ีจะพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวได 

3. ปญหาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
3.๑ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินยังอยูในภาวะเสี่ยง 
3.๒ ชุมชนขาดสถานท่ีออกกําลังกายและสถานท่ีพักผอนหยอนใจไมเพียงพอ   
3.๓ ชุมชนยังคงมีความเสี่ยงเก่ียวกับการแพรระบาดของยาเสพติดท้ังจากปจจัยภายใน   

และภายนอกของชุมชน 
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4. ปญหาดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 
4.๑ ขาดการพัฒนาเตรียมความพรอม และคุณภาพชีวิตของนักเรียน 
4.2 ประชาชนขาดความรูความเขาใจในเรื่องสุขอนามัย การปองกันและสงเสริมสุขภาพ 
4.3 เยาวชนไมเห็นความสําคัญของศาสนา และประเพณีงามของทองถ่ิน 

5. ปญหาดานสิ่งแวดลอมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
5.๑ ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและปาไม 
5.2 ปญหาการปลอยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม 
5.3 ประชาชนขาดความรูในการกําจัดขยะใหถูกวิธี 

๖. ปญหาดานการเมืองและการบริหาร 
6.1 ประชาชนไมใหความสําคัญในการทําประชาคมหมูบานเทาท่ีควร 
6.2 ขาดการสงเสริมความรูเรื่องประชาธิปไตยและการมีสวนรวม 
๖.3 ขาดเครื่องมือเครื่องใชท่ีมีประสิทธิภาพและไมเพียงพอตอจํานวนบุคลากร ภารกิจ 

และอํานาจหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ข. ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น ตามประเด็นการพัฒนา

ทองถิ่น 

ลําดับท่ี ขอบขายและปริมาณ 
ของปญหา 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

๑.  เสนทางคมนาคมไมสะดวก - เขตพ้ืนท่ี อบต. บางเปา 
- ถนนทุกสายในเขตพ้ืนท่ี 

- ถนนทุกสายในเขตพ้ืนท่ีไดรับการ
ปรับปรุงใหไดมาตรฐานและมีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

2.  ระบบประปาไมท่ัวถึง  และขาด
คุณภาพ 

- เขตพ้ืนท่ี อบต. บางเปา 
- ระบบประปาของชุมชน 

- ระบบประปาของชุมชนไดรับการ
พัฒนาใหมีคุณภาพ  และครอบคลุม  
ตลอดจนเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน 

3. ขาดการสงเสริมและสนับสนุน
การประกอบอาชีพเสริม   

- เขตพ้ืนท่ี อบต. บางเปา 
- กลุมอาชีพตาง ๆ กลุมสตรี 
และประชาชนท่ัวไป 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายไดเพ่ิมข้ึนจาก
การประกอบอาชีพเสริม  ตลอดจน
สามารถลดคาใชจายในชีวิตประจําวัน 

 

4.  ขาดการพัฒนาเตรียมความ
พรอม และคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน  

- เขตพ้ืนท่ี อบต. บางเปา 
- โรงเรียน , กศน. , ศพด. 
ฯลฯ 

- ระบบการศึกษาไดรับการพัฒนา
เตรียมความพรอม และคุณภาพชีวิต
ของนักเรียน   
 
 
 
 



 

 

ลําดับท่ี ขอบขายและปริมาณ 
ของปญหา 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

5. ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินยังไมเพียงพอ   

- เขตพ้ืนท่ี อบต. บางเปา 
- ประชาชนในพ้ืนท่ี 

- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน  ท้ังจากภัยธรรมชาติ 
อาชญากรรม  และโรคติดตอ 

6. ชุมชนยังคงมีความเสี่ยงเก่ียวกับ
การแพรระบาดของยาเสพติด   

- เขตพ้ืนท่ี อบต. บางเปา 
- ประชาชนในพ้ืนท่ี 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความรู  และ
ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดตลอดจน
สามารถจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเปน
แนวปองกันและแกไขปญหา 

7. ชุมชนขาดระบบบริหารจัดการ
ขยะอยางถูกวิธี   

- เขตพ้ืนท่ี อบต. บางเปา 
- ประชาชนในพ้ืนท่ี 

- ระบบบริหารจัดการขยะของชุมชนมี
ประสิทธิภาพ  ไดมาตรฐาน  และมี
ความปลอดภัยไมเปนอันตรายตอ
ธรรมชาติ 

8. การบริหารจัดการของ อบต. - สํานักงาน อบต.  
- บุคลากรของ อบต. ผูนํา
ชุมชน  และกลุมองคกรตาง ๆ
ทุกคน  

- สงเสริมใหผูบริหาร พนักงาน 
พนักงานจาง  ตลอดจนผูนําชุมชน  
และกลุมองคกรตาง ๆ ไดเขารับการ
อบรมเพ่ิมพูนความรูตามหลักสูตร 
ตาง ๆ เพ่ือเขาสูการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี  
- จัดใหมีวัสดุ ครุภัณฑสํานักงานให
ทันสมัยและเพียงพอ เพ่ือใหเกิด  
ความพอใจในการใหบริการแก  
ประชาชน  

ค. ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสการพัฒนา    
ในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบล ดวยเทคนิค  SWOT  ANALYSIS 

การวิเคราะหปจจัยภายใน      

  1.  ดานการบริหาร 
จุดแข็ง  (Strength)        

        1.  มีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลและงบประมาณ 
2.  บุคลากรใหความรวมมือตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 
3.  บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี 
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จุดออน  (Weakness) 
           1. บุคลากรท่ีเปนขาราชการประจํามีการโอน (ยาย) งบประมาณในการบริหาร   

จัดการดานการพัฒนาไมเพียงพอ 
 2. กฎหมาย/ระเบียบตางๆมีการเปลี่ยนแปลงบอยทําใหเกิดความสับสนในการ       
    ปฏิบัติงาน 

2. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุดแข็ง  (Strength)        
        1. มีระบบขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยมากข้ึน 

2. มีเครื่องมืออุปกรณเครื่องใชสํานักงานท่ีทันสมัย 
จุดออน  (Weakness) 
 1. ไมมีการปรับปรุงขอมูลขาวสารใหเปนปจจุบัน 

2. บุคลากรขาดความชํานาญในการใชเทคโนโลยีเครื่องใชสํานักงานท่ีทันสมัย 

3.  ดานคมนาคม 
 จุดแข็ง  (Strength) 

1. เสนทางการคมนาคมอยูใกลอําเภอ 
จุดออน  (Weakness) 
          2. ถนนในหมูบานบางสายคับแคบ ไมสะดวกตอการคมนาคม 

การวิเคราะหปจจัยภายนอก 
 1.  ดานเศรษฐกิจ 
 โอกาส  (Opportunity) 

1. รัฐบาลมีนโยบายการสงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนมากข้ึนและมี 
                                การสงเสริมสนับสนุนแกกลุมอาชีพในชุมชนมากข้ึน 

อุปสรรค  (Threat) 
1. สินคาอุปโภคบริโภคราคาสูงข้ึน  (น้ํามันแพง) 
2. หนี้สินนอกระบบ/อัตราดอกเบี้ยสูง 

    3. ปญหาน้ํา (เกิดอุทกภัย/ภัยแลง) 
2. ดานสังคม 

 โอกาส  (Opportunity) 
  1. ภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการสนับสนุน 

2. สังคมมีความเอ้ืออาทรตอกัน 
3. มีสถาบันศึกษาทุกระดับ/มีนโยบายสงเสริมการศึกษา 
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อุปสรรค  (Threat) 

1. การแพรระบาดของปญหายาเสพติด 
2. ประชาชนในพ้ืนท่ียังไมใหความสําคัญตอการศึกษาเทาท่ีควร 
3. ประชาชนยังขาดทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพ 

3.  ดานการเมือง 
 โอกาส  (Opportunity) 
  1. ประชาชนใหความสนใจตื่นตัวทางดานขาวสารการเมือง 

2. นโยบายของรัฐบาลสงเสริมประชาชนในระดับรากหญามากข้ึน 
อุปสรรค  (Threat) 

1. สถานการณทางการเมืองไมม่ันคง  ประชาชนขาดความเชื่อม่ัน 
2. ผูนําขาดความโปรงใสและใชชองวางของกฎหมายเพ่ือประโยชนตอตนเองและ

พวกพอง 
จากการวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลอยูในเกณฑท่ีพอเลี้ยงตัวได        

ควรแกไขปญหาจุดออนภายในกอน เชน การบริหารงานบุคคลผูนําองคกรตองสรางขวัญและกําลังใจเพ่ือให
พนักงานเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน สงเสริมสนับสนุนใหพนักงานมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา 

วิสัยทัศน(VISION)  พันธกิจ (MISSION) การพัฒนาทองถิ่น 
           องคการบริหารสวนตําบลบางเปาไดกําหนดทิศทางการบริหารจัดการในเขตพ้ืนท่ีตําบลบางเปา      
โดยมุงเนนการดําเนินงานภายใตหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เขาใจ เขาถึง พัฒนา ควบคูกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอมท้ังนําจุดแข็งและศักยภาพท่ีมีอยูมาใช
ใหเปนประโยชนตอการพัฒนาตําบลเพ่ือสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาดานการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการทองเ ท่ียวภายในตําบล  ควบคู กับการจัดการดานสิ่ งแวดลอมและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเปนฐานรากในการ
พัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมอาชีพ ภาคการเกษตร ขณะเดียวกันจําเปนตองปรับตัวในการเชื่อมโยง
กับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัดภูมิภาคและระดับประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมในการกาวสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 การเตรียมความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนสงท่ีตองกาวไป
พรอมกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสรางองคความรูการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด
สรางสรรคใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตําบล จากปจจัยดังกลาวขางตนองคการ
บริหารสวนตําบลบางเปาจึงไดกําหนด วิสัยทัศน(VISION)  และ พันธกิจ (MISSION) การพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้  
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วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
        “พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  สงเสริมดานเศรษฐกิจระดับชุมชน 

                      ผูคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  บริหารงานแบบมีสวนรวม  
                 รวมพลังรักษาสิ่งแวดลอม  พรอมสนับสนุนการศึกษา  

       การกีฬาและประเพณีทองถ่ิน” 
พันธกิจ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน     

และเพียงพอตอความตองการของประชาชน ตามหลักการวางผังเมืองรวม 
  2. สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยพัฒนากลุมเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็งตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือแกปญหาความยากจน 
  3.สง เสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการและดานสาธารณสุข  ตลอดจนความม่ันคง            
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
  4. สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนาการบริหาร และการจัดการใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดี 
  5. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดสภาวะแวดลอมท่ีดีของเมืองอยาง
ยั่งยืน 
  6. สงเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกระดับใหมีโอกาสเขาถึงกระบวนการ
เรียนรูอยางท่ัวถึง ตลอดจนรักษาประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินของสังคม 
  7. สงเสริมและสนับสนุนการสืบสานงานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาท่ีดีงาม
ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 



 
 
3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. 

โครงสรางความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางเปา (พ.ศ.2558 - 2562) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร
จังหวัด 

ยุทธศาสตรที่ ๑                 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ
จังหวัด(ดานเกษตรกรรม  

อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว)   
ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ ๒                  
การเสริมสรางความมั่นคงทาง
สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

การศึกษา เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

    ยุทธศาสตรที่ ๓          
การบริหารจัดการฐาน       

ทรัพยากรใหยั่งยืนและสราง
ส่ิงแวดลอมที่ดี 

    ยุทธศาสตรที่ ๔         
การเสริมสรางความ            

เปนเลิศในการบริหาร       
จัดการ 

ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัดจังหวัด 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ควบคูการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานพัฒนาและสงเสริม

การมีสวนรวมของ   
ประชาชน 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา  
ดานการอนุรักษพลังงาน  

และทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา  
ดานอนุรักษและสงเสริม

ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการการอยูดีมีสุขของ

ทองถิ่น 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิตและ

สงเสริมการศึกษาเรียนรู
แบบองครวม 

ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ 
อบต.บางเปา 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยว 

 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิตและ

สังคม 

 

4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีทองถิ่น 

  

  

 

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา  
ดานส่ิงแวดลอมและ 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนา          
ดานการเมืองการบริหาร 

แนวทางการ
พัฒนา 

1.1 บุกเบิก กอสราง ปรับปรุง 
บํารุงรักษา ถนน สะพาน  

ทางเทา และทาเทยีบเรือ 

1.2 ขยายเขต ติดต้ัง ซอมแซม
ไฟฟาแสงสวางสาธารณะ 

1.3 พัฒนาและจัดหาแหลงน้ํา
เพื่อการอุปโภค  บริโภคและ
การเกษตร 

 

2.1 พัฒนาและสงเสริม
อาชีพใหแกประชาชน 

2.2 พัฒนา ปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยว  และเพิ่มศักยภาพ
การทองเที่ยว 

 

3.1  สงเสริมการจัด
สวัสดิการและนันทนาการ 

3.2 สงเสริมสุขภาพอนามยั
ของประชาชน 

3.3 การรักษาความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

 

5.1 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

5.2 เฝาระวงั บาํบัดและ
ฟนฟูธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

 

 

 

4.1 สงเสริมการศึกษาของ
ประชาชนทุกระดับ 

4.2 เพิ่มชองทางในการรับรู
ขาวสารใหแกประชาชน 

4.3 สงเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

 

 

 

6.1 สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน 

6.2 สงเสริมระบบปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

6.3 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการของหนวยงาน 

 

 

 



 

 

3.4. แผนท่ียุทธศาสตร 
  

 

 

 
 
 
 
   

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
Strategy  Map 

วิสัยทัศน “พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  สงเสริมดานเศรษฐกิจระดับชมุชน  ผูคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  บริหารงานแบบมีสวนรวม   
รวมพลังรักษาส่ิงแวดลอม  พรอมสนับสนุนการศึกษา  การกีฬาและประเพณทีองถิ่น  ” 

 

พันธกจิ 

๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
คมนาคม สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน
และเพียงพอตอความตองการ
ของประชาชน ตามหลักการวาง
ผังเมืองรวม 

 

๒. สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
โดยพัฒนากลุมเศรษกิจชุมชน
ใหเขมแข็งตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือแกปญหาความ
ยากจน 

 

๓. สงเสริมและพัฒนา
ระบบสวสัดิการและดาน
สาธารณสุข ตลอดจน
ความม่ันคงและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

 

7. สงเสริมกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชน และ
พัฒนาการบริหารและการ
จัดการใหมีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการที่ดี 

 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิด
สภาวะแวดลอมที่ดีของเมือง
อยางย่ังยืน 

 

4. สงเสริมการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพประชาชนทุก
ระดับใหมีโอกาสเขาถึง
กระบวนการเรียนรูอยางทั่วถึง 
ตลอดจนรักษาประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ินของสังคม 

5. สงเสริมและสนับสนุน
การสืบสานงานประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาที่ดีงามของ
ทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 

 

เปาประสงค 

๑. ระบบ
คมนาคมขนสง
มีความสะดวก 

 

๒.ระบบสาธารณูปโภค 
ไดมาตรฐานมี
ประสิทธิภาพ  และ
เพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน 

 

3. ประชาชน
ไดรับการสงเสริม
ดานอาชีพและมี
รายไดที่เพียงพอ
ตอคาครองชีพ 

 

6. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
สุขภาพรางกาย
แข็งแรงและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  

 

8. รวมอนุรักษ
และดํารงไวซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามและภูมิ
ปญญาของ
ทองถ่ิน 

 

5. สงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะหของ
เด็ก สตรี คนชรา คน
พิการ และผูดอย 
โอกาสในชุมชน 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา     
ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

 

4. . ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ิน  

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนา          
ดานการเมืองการบริหาร 

แนวทางการพัฒนา 

1.1 บุกเบิก กอสราง ปรับปรุง 
บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา 
ทางเทา และทาเทียบเรือ 
1.2 ขยายเขต ติดต้ัง ซอมแซมไฟฟา
แสงสวางสาธารณะ 
1.3 พัฒนาและจัดหาแหลงน้ําเพ่ือการ
อุปโภค  บริโภคและการเกษตร 

 

2.1 พัฒนาและสงเสริม
อาชีพใหแกประชาชน 

2.2 พัฒนา ปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยว  และเพ่ิม
ศักยภาพการทองเที่ยว 

 

3.1 สงเสริมการจัดสวัสดิการและ
นันทนาการ 

3.2 สงเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

3.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

 

5.1 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
5.2 เฝาระวัง บําบัดและฟนฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

4.1 สงเสริมการศึกษาของ
ประชาชนทุกระดับ 
4.2 เพ่ิมชองทางในการรับรู
ขาวสารใหแกประชาชน 
4.3 สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

6.1 สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

6.2 สงเสริมระบบปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

6.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ของหนวยงาน 

 

 

 

9. เปนเมืองนาอยู
ควบคูกับการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

 

๑0. การบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ
เปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 

4. พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวในพ้ืนที่  
มีระบบบริหาร
จัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

 

7. พัฒนาดาน
การศึกษาแก
ประชาชนทุก
ระดับ 

 



บทที่ ๔ 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 องคการบริหารสวนตําบลบางเปาไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดย
พิจารณาจากแนวนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/อําเภอ กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัดและการพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  ประกอบดวย 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ บุกเบิก กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอระบายน้ํา ทางเทา              และ

ทาเทียบเรือ 
๑.๒ ขยายเขต ติดตั้ง ซอมแซม  ไฟฟา แสงสวางสาธารณะ 
๑.๓ พัฒนาและจัดหาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค และการเกษตร 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
๒.๑ พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
๒.๒ พัฒนา ปรับปรุงแหลงทองเท่ียว  และเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียว 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
3.๑ สงเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
3.๒ สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
3.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 
4.๑ สงเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
4.๒ เพ่ิมชองทางในการรับรูขาวสารใหแกประชาชน 
4.๓ สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
5.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.๒ เฝาระวัง บําบัดและฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
๖.๑ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
6.2 สงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

46 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1.  

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

พันธกิจ  : จัดใหมีและบํารุงรักษาระบบคมนาคมขนสง  ระบบสาธารณูปโภค  ใหไดมาตรฐาน  
มีประสิทธิภาพ  และเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

เปาประสงค :  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  ซอมแซมระบบคมนาคมขนสงใหมีความสะดวก 
  :  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  ซอมแซมระบบสาธารณูปโภคท่ีไดมาตรฐาน   
     มีประสิทธิภาพ  และเพียงพอตอความตองการของประชาชน    

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค :  รอยละของถนนในพ้ืนท่ีมีความสะดวกในการสัญจรไปมา  
 :  รอยละของครัวเรือนมีประปาท่ีไดมาตรฐานใช 
 :  รอยละของครัวเรือนมีไฟฟาสาธารณะใช 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
๑.๑ บุกเบิก กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน 
สะพาน ทอระบายน้ํา ทางเทา และทาเทียบเรือ   

1.1.1 อัตราการเพ่ิมข้ึนของถนนในพ้ืนท่ีมีมาตรฐาน
และมีความสะดวกในการสัญจรไปมา 

๑.2 ขยายเขต ติดตั้ง ปรับปรุง  บํารุงรักษา
ไฟฟา  แสงสวางสาธารณะ 

1.2.1 อัตราการเพ่ิมข้ึนของครัวเรือนท่ีมีระบบไฟฟา
สาธารณะใช 

๑.3 พัฒนาและจัดหาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค 
บริโภค   

1.3.1 อัตราการเพ่ิมข้ึนของครัวเรือนท่ีมีระบบประปา
ท่ีไดมาตรฐานใช 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  กองชาง  

ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัด  :  

ยุทธศาสตรท่ี 2  การเสริมสรางความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  : 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานควบคูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ   

 

 

 

 

แบบ ยท.03 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2.  

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

พันธกิจ  : สงเสริมและพัฒนาดานการทองเท่ียว  การอาชีพ  และศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชน
ใหเขมแข็ง      

เปาประสงค  :  ประชาชนไดรับการสงเสริมดานอาชีพและมีรายไดท่ีเพียงพอตอคาครองชีพ 
 :  พัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี  มีระบบบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค :  รอยละของกลุมอาชีพ/อาชีพเสริมในพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนาดานทักษะ 
     และศักยภาพในการบริหารจัดการ 
 :  จํานวนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสามารถพัฒนา เปนแหลงทองเท่ียวระดับ 
     อําเภอ/จังหวัด 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
๒.๑ พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 2.1.1 อัตราการเพ่ิมข้ึนของศักยภาพในการบริหาร

จัดการกลุมอาชีพ/อาชีพเสริมในพ้ืนท่ี  
๒.๒ พัฒนา ปรับปรุงแหลงทองเท่ียว  และเพ่ิม
ศักยภาพการทองเท่ียว 

2.2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา  และ
สงเสริมการบริหารจัดการดานการทองเท่ียว 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  สํานักงานปลัด / กองชาง  

ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัด  :  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  : 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานควบคูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ   
ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3.  

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 

พันธกิจ  : สงเสริมการสังคมสงเคราะหการจัดสวัสดิการสังคมและการสาธารณสุข ตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส สงเสริม สนับสนุน ปองกัน  และ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินบรรเทาสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  และการ
ปองกันระงับโรคติดตอ  สงเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา 

เปาประสงค :  สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและนันทนาการของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ     
                      ผูดอยโอกาสและประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี 

 :  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  สุขภาพรางกายแข็งแรงและมีความปลอดภัยในชีวิต 
     และทรัพยสิน 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค :  รอยละของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส  ประชาชน  
                                       ท่ัวไปในชุมชนท่ีไดรับการสงเสริมดานสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 
 :  รอยละประชาชนท่ีมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีแข็งแรง  และไดรับ 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

3.๑ สงเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 3.1.1 อัตราการเพ่ิมข้ึนของ เด็ก สตรี คนชรา    
คนพิการ ผูดอยโอกาสและประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี
ไดรับการสงเสริมดานสวัสดิการและนันทนาการ 

3.๒ สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 3.2.1 รอยละของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีแข็งแรง 

3.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ   
ทรัพยสินของประชาชน 

3.3.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  สํานักงานปลัด/สวนการศึกษา /สวนสาธารณสุขฯ/ กองชาง  

ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัด  :  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  :  

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
 
 
 
 
 

 

แบบ ยท.03 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.  

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 

พันธกิจ  : ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษและพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปญญาของทองถ่ิน 

เปาประสงค :  พัฒนาดานการศึกษาแกประชาชนทุกระดับ 
  :  พัฒนาชองทางการรับรูขอมูลขาวสารแกประชาชนทุกระดับ 
 :  รวมอนุรักษและดํารงไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปญญาของทองถ่ิน  

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค :  รอยละของประชากรท่ีไดรับการศึกษาภาคบังคับท้ังในและนอกระบบ 
:  จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
   และภูมิปญญาของทองถ่ิน 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
4.๑ สงเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 4.1.1 อัตราการเพ่ิมข้ึนของ  เด็ก  เยาวชน  และ

ประชาชนท่ัวไปท่ีไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ท้ังใน
และนอกระบบ 

4.๒ เพ่ิมชองทางในการรับรูขาวสารใหแก
ประชาชน 

4.2.1 จํานวนชองทางของประชาชนในพ้ืนท่ีในการ
รับรูขาวสาร 

4.๓ สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

4.3.1 อัตราการเพ่ิมข้ึนของการฟนฟู  และดํารงไว
ซ่ึงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา  

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  สํานักงานปลัด/สวนการศึกษา / กองชาง  

ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัด  :  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  :  

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาดานอนุรักษและสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญา 
 ทองถ่ิน 
 
 
 
 
 

 

แบบ ยท.03 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5.  

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

พันธกิจ  : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดีของชุมชน 

เปาประสงค :  เปนเมืองนาอยูควบคูกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดีและ 
    มีประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค :  จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการในการดูแลแหลงน้ํา การจัดการขยะ และ 
    การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
5.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.1.1 อัตราการเพ่ิมข้ึนของ เด็ก เยาวชน  และ
ประชาชนท่ัวไปในการเขารวมกิจกรรม/โครงการ
เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.๒ เฝาระวัง บําบัดและฟนฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

5.2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานเฝาระวัง 
บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในพ้ืนท่ี 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  สวนสาธารณสุขฯ /กองชาง  

ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัด  :  

ยุทธศาสตรท่ี 3  การบริหารจัดการฐานทรัพยากรใหยั่งยืนและสรางสิ่งแวดลอมท่ีดี 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  :  

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานการอนุรักษพลังงาน  และทรัพยากรธรรมชาติและ 
            สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ยท.03 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6.  

ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร 

พันธกิจ  : สรางระบบบริหารจัดการท่ีดี  โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  เพ่ือใหเกิดความ
โปรงใสในการบริหารและการปกครอง 

เปาประสงค :  การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค :  รอยละความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารจัดการ               
     ตามหลักธรรมาภิบาลของ อบต. 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
๖.๑ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 6.1.1 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ

องคกรในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
๖.๒ สงเสริมระบบปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

6.2.1 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ
องคกรในดานการปองกันและบรรเทาภัยในรูปแบบ
ตางๆ 

6.3 ระบบบริหารจัดการองคกร 6.3.1 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ
คุณภาพของผลงาน 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  สํานักงานปลัด / กองชาง / กองคลัง/สวนการศึกษาฯ/สวนสาธารณสุขฯ 

ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัด  :  

ยุทธศาสตรท่ี 4  การเสริมสรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  :  

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาดานการการอยูดีมีสุขของทองถ่ิน 

 

 

แบบ ยท.03 



 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา(พ.ศ.2558 - 2562) 
องคการบริหารสวนตําบลบางเปา    อําเภอกันตัง     จังหวัดตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค  
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนวทาง          
การพัฒนา  

ตัวชี้วัดระดับ         
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวยรับ     
ผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร  
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม  พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการศึกษา 
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร  
การพัฒนา
ดานโครง 
สรางพื้นฐาน
ควบคูการ
ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ   

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานโครง 
สรางพื้นฐาน 
 

- กอสราง  
ปรับปรุง  
บํารุงรักษา  
ซอมแซมระบบ
คมนาคมขนสง
ใหมีความสะดวก   

- รอยละของ
ถนนในพื้นที่มี
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

60 % ๖5 % 70 % 75 % 8๐ % - บุกเบกิ กอสราง 
ปรับปรุง บํารุงรักษา 
ถนน สะพาน ทางเทา 
และทาเทียบเรือ   

 

- อัตราการเพิ่มขึ้นของ
ถนนในพื้นที่มีมาตรฐาน
และมีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

 

เพิ่มขึ้น  
รอยละ 5/ป  

- ดําเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม
ประเภท บุกเบกิ 
กอสราง ปรับปรุง 
บํารุงรักษา ซอมแซม 
ถนนในพื้นที่  สะพาน   
ทอระบายน้าํ ทางเทา 
และทาเทียบเรือ  

  

กองชาง สํานักงาน 
ปลัด , กอง
คลัง,สวน
สาธารณสุข
,สวน
การศึกษา 

- กอสราง  
ปรับปรุง  
บํารุงรักษา  
ซอมแซมระบบ
สาธารณูปโภค 
ไดมาตรฐาน      
มีประสิทธิภาพ  
และเพียงพอ  
ตอความตองการ
ของประชาชน 

- รอยละของ
ครัวเรือนมไีฟฟา
สาธารณะใช 

96 % 97 % 98 % 99 % 100 % - ขยายเขต ติดต้ัง 
ปรับปรุง  บํารุงรักษา
ไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะ 

- อัตราการเพิ่มขึ้นของ
ครัวเรือนที่มีระบบ
ไฟฟาสาธารณะใช 

เพิ่มขึ้น  
รอยละ 1/ป  

- ดําเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม  
ประเภท สํารวจ    
ขยายเขต  ติดต้ัง
ปรับปรุง  บํารุงรักษา  
ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะ 

  

- รอยละ     
ของครัวเรือนมี
ประปาที่ได
มาตรฐานใช 

72 % 74 % 76 % 78 % 80 % - พัฒนาและจัดหา
แหลงน้ําเพื่ออุปโภค 
บริโภค และการเกษตร 

- อัตราการเพิ่มขึ้นของ
ครัวเรือนที่มีระบบ
ประปาที่ไดมาตรฐานใช 

 

เพิ่มขึ้น  
รอยละ 2/ป  

- ดําเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม
ประเภท ชยายเขต 
ปรับปรุง บํารุงรักษา 
ซอมแซมระบบประปา  
แหลงน้ํา ขุดสระน้ํา ขุด
ลอกคูคลอง,ขุดลอก
เหมือง  ฯลฯ   

  

 

แบบ ยท.04 



 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา(พ.ศ.2558 - 2562) 
องคการบริหารสวนตําบลบางเปา    อําเภอกันตัง     จังหวัดตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนวทาง          
การพัฒนา  

ตัวชี้วัดระดับ         
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวยรับ     
ผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร  
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม  พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร  
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐานควบคู
การทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ   

ยุทธศาสตร  
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ
และการ
ทองเที่ยว 

- ประชาชน
ไดรับการสงเสริม
ดานอาชีพและมี
รายไดที่เพียงพอ
ตอคาครองชีพ 

- รอยละของ
กลุมอาชีพ/
อาชีพเสริมใน
พื้นที่ไดรับการ
พัฒนาดาน
ทักษะและ
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการ 

75% 

 

80% 

 

๘๕% 

 

๙๐% 

 

๙๕% 

 

- พัฒนาและ
สงเสริมอาชีพ
ใหแกประชาชน 

- อัตราการ
เพิ่มขึ้นของ
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการ
กลุมอาชีพ/
อาชีพเสริมใน
พื้นที่ 

เพิ่มขึ้นรอยละ 
5/ป  

- ดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรม ประเภท สงเสริม  
สนับสนุน  การพัฒนาดาน 
ทักษะและศักยภาพในการ
บริหารจัดการของกลุมอาชพี  
ในพื้นที่  เชน โครงการจัด
ฝกอบรมของกลุมอาชีพ พัฒนา
ศักยภาพของกลุมอาชีพ ฯลฯ 

สํานักงาน 
ปลัด,    

กองชาง 

กองคลัง,  
สวน
การศึกษา
,สวน
สาธารณสุข 

- พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวในพื้นที่  
มีระบบบริหาร
จัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

- จํานวนสถานที่
ทองเที่ยวที่
สามารถพัฒนา 
เปนแหลง
ทองเที่ยวระดับ
อําเภอ/จังหวัด 

๑ ๑ ๑ ๑ 1 - พัฒนา ปรับปรุง
แหลงทองเที่ยว  
และเพิ่มศักยภาพ
การทองเที่ยว 

- จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมในการ
พัฒนา  และ
สงเสริมการ
บริหารจัดการ
ดานการ
ทองเที่ยว 

ปละ  1  
สถานที่ 

ทองเที่ยว 

- ดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรม ประเภท พัฒนา 
ปรับปรุงภูมิทัศน  พัฒนาและ
ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใน
พื้นที่  เชน โครงการปรับปรุง  
ภูมิทัศนสถานที่สําคัญ/สถานที่
ทองเที่ยวในพื้นที่  , โครงการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยว ฯลฯ 

 

  

        

 

 

    

 
 
 

แบบ ยท.04 



 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา(พ.ศ.2558 - 2562) 
องคการบริหารสวนตําบลบางเปา    อําเภอกันตัง   จังหวัดตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนวทาง          
การพัฒนา  

ตัวชี้วัดระดับ         
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวยรับ     
ผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร  
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม  พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร  
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษา 
เรียนรูแบบ  
องครวม 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานคุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม 

 

- สงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
และนันทนาการ 

- รอยละของ
ประชาชนที่ไดรับ
การสงเสริมดาน
สวัสดิการสังคม
และนันทนาการ 

๗๕% 

 

๘๐% 

 

๘๕% 

 

๙๐% 

 

๙๕% 

 

- สงเสริมการจัด
สวัสดิการและ
นันทนาการ 

- อัตราการเพิ่มขึ้น
ของ ประชาชนสใน
ชุมชนที่ไดรับการ
สงเสริมดาน
สวัสดิการและ
นันทนาการ 

เพิ่มขึ้นรอยละ 
5/ป  

- ดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทสงเสริม  
สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
และนันทนาการใหแก ประชาชน  
ในพื้นที่เชน โครงการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุคนพิการ,
ผูปวยเอดส ,แขงขันกีฬา,   
สงเสริมสถาบันครอบครัว,
กอสรางสนามกีฬา ฯลฯ 

สวน
การศึกษา
,สํานักงาน 
ปลัด,กอง
ชาง,สวน
สาธารณ  

สุขฯ 

 กองคลัง 

- ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น  สุขภาพ
รางกายแข็งแรง
และมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยสิน 

 

 

 

 

 

- รอยละ
ประชาชนที่มี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่
แข็งแรง  และ
ไดรับความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยสิน 

 

80% 

 

๘5% 

 

90% 

 

๙5% 

 

100% 

 

- สงเสริม
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

- รอยละของ
ประชาชนในพื้นที่ที่
มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่
แข็งแรง 

เพิ่มขึ้นรอยละ 
5/ป  

- ดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมสงเสริม สนับสนุน  
สุขภาพอนามัยของประชาชน 
เชน โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําป, โครงการ สนับสนุน
การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน   
ฯลฯ 

  

- การรักษา
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน 

- จํานวนโครงการ/
กิจกรรมดานการ
รักษาความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน 

 - ดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทสงเสริม
สนับสนุนดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน
ของประชาชน เชน โครงการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทาง 
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ ฯลฯ 

  

 



 

 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา(พ.ศ.2558 - 2562) 

องคการบริหารสวนตําบลบางเปา     อําเภอกันตัง    จังหวัดตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนวทาง          
การพัฒนา  

ตัวชี้วัดระดับ         
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวยรับ     
ผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร  
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม  พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร   
การพัฒนา
ดานคุณภาพ
ชีวิตและ
สงเสริม
การศึกษา
เรียนรูแบบ
องครวม  

ยุทธศาสตร  
การพัฒนา
ดานอนุรักษ
และสงเสริม
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการ 
ศึกษา  
ศาสนา  
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

- พัฒนาดาน
การศึกษาแก
ประชาชนทุก
ระดับ 

- รอยละของ
ประชากรใน
พื้นที่ไดรับ
การศึกษาภาค
บังคับทั้งในและ
นอกระบบ           

 

- จํานวนชองทาง
ของประชาชนใน
พื้นที่ในการรับรู
ขอมูลขาวสาร 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

- สงเสริม
การศึกษาของ
ประชาชนทุกระดับ 

 

- อัตราการเพิ่มขึ้น
ของ  เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
ทั่วไปที่ไดรับ
การศึกษาที่มี
คุณภาพ  ทั้งใน
และนอกระบบ 

เพิ่มขึ้นรอยละ 
5/ป  

- ดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทสงเสริมและ
สนับสนุนดานการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ เชน โครงการ
จัดซ้ือ  วัสดุ  อุปกรณ  
การศึกษา , โครงการอาหาร
เสริม(นม) ฯลฯ 

สวน
การศึกษา
,สํานักงาน 
ปลัด,กอง

ชาง, 

กองคลัง
,สวนสา
ธารณ  
สุขฯ 

- เพิ่มชองทางใน
การรับรูขาวสาร
ใหแกประชาชน 

- จํานวนชองทาง
ของประชาชนใน
พื้นที่ในการรับรู
ขาวสาร 

เพิ่มขึ้น 1 
ชองทาง/ป 

- ดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทสงเสริมและ
สนับสนุน การเรียนรูตลอด
ชีวิต  และเพิ่มชองทางในการ
รับรูขาวสารใหแกประชาชน 
เชน โครงการสนับสนุนศูนย
เรียนรูชุมชน  โครงการจัดทํา
ส่ือประชาสัมพันธตาง ๆ ฯลฯ 

  

- อนุรักษและ
ดํารงไวซ่ึง
ศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามและภูมิ
ปญญาของ
ทองถิ่น 

- กิจกรรมที่
ดําเนินการใน
การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  และ
ภูมิปญญาของ
ทองถิ่น 

10 11 12 13 14 - สงเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี และ    
ภูมิปญญาทองถิ่น 

- อัตราการเพิ่มขึ้น
ของการฟนฟ ู     
และดํารงไวซ่ึง  
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  และ     
ภูมิปญญา 

เพิ่มขึ้น  1 
กิจกรรม/ป  

- ดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทสงเสริม  
สนับสนุน  ฟนฟ ูและดํารง
ไวซ่ึง ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  และภูมิปญญา 
เชน โครงการแหเทียน
พรรษา  โครงการสงเสริม
และสนับสนุนการบวช
สามเณรภาคฤดูรอน ฯลฯ 

  

แบบ ยท.04 



 

 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา(พ.ศ.2558 - 2562) 
องคการบริหารสวนตําบลบางเปา    อําเภอกันตัง    จังหวัดตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนวทาง          
การพัฒนา  

ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวยรับ     
ผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร  
การบริหาร
จัดการฐาน
ทรัพยากรให
ยั่งยืนและสราง
ส่ิงแวดลอมที่ดี 

ยุทธศาสตร  
การพัฒนาดาน
การอนุรักษ
พลังงาน  และ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม  
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานส่ิงแวด 
ลอมและ
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

- เปนเมืองนาอยู
ควบคูกับการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม     
ที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมที่
ดําเนินการใน
การดูแลแหลงน้ํา  
การจัดการขยะ  
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

2 3 4 5 6 - สรางจิตสํานึก
และความ
ตระหนักในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

- อัตราการเพิ่มขึ้นของ 
เด็ก เยาวชน  และ
ประชาชนทั่วไปในการเขา
รวมกิจกรรม/โครงการ
เกี่ยวกบัทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มขึ้น  1
กิจกรรม/ป  

- ดําเนินการจัดโครงการ 
/กิจกรรมประเภท 
สงเสริม  สนับสนุน    
การสรางจิตสํานึกใน  
การอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและ             
ส่ิงแวดลอมในพื้นที่ เชน 
โครงการปลูกตนไมเฉลิม
พระเกียรติ, สราง
จิตสํานึกดานการจัดการ
ขยะมูลฝอย,การคัดแยก
ขยะ,ปญหาการจัดการน้าํ
เสียฯลฯ  

สวน
สาธารณสุข,
กองชาง 

กองชาง 
, กอง
คลัง 

- เฝาระวัง 
บําบัดและฟนฟู
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

- จํานวนโครงการ/
กิจกรรมดานเฝาระวัง 
บําบัดและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในพื้นที่ 

 - ดําเนินการจัดโครงการ 
/กิจกรรมประเภท 
สงเสริม  สนับสนุน    
การเฝาระวัง บาํบัดและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมในพื้นที่ 
เชน  โครงการจัดจางทํา
หลุมฝงกลบขยะ,ฝงกลบ
ขยะ,จัดซ้ือถังขยะ ฯลฯ   

  

แบบ ยท.04 



 

 

 รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา(พ.ศ.2558 - 2562) 
องคการบริหารสวนตําบลบางเปา    อําเภอกันตัง   จังหวัดตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนวทาง          
การพัฒนา  

ตัวชี้วัดระดับ         
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวยรับ     
ผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร  
การเสริมสราง
ความเปนเลิศใน
การบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร  
การพัฒนาดาน
การการอยูดีมี
สุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตร
ดานการเมือง
การบริหาร 

- การบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ
เปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

- รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน 
การบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
ของ อบต. 

75 % 80 % 85 % 90 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 % - สงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชน 

- รอยละความพึง
พอใจของประชาชนที่
มีตอองคกรในการ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

เพิ่มขึ้น  
รอยละ 5/ป  

- ดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทสงเสริม  
สนับสนุนดานการมีสวน
รวมของประชาชน เชน 
โครงการ อบต.          
พบประชาชน , โครงการ
จัดทํา/ทบทวน/ปรับปรุง
แผนชุมชน, โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการฯลฯ 

สวน
การศึกษา
,สํานักงาน 
ปลัด,กอง
ชาง,สวน
สาธารณ  
สุขฯ,กอง

คลัง 

  

-สงเสริมระบบ
ปองกันและ

บรรเทาสาธารณ
ภัย 

 

 

- พัฒนาระบบ
บริหารจัดการของ

หนวยงาน 

- รอยละความ       
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอ
องคกรในดานการ
ปองกันและบรรเทา
ภัยในรูปแบบตางๆ 

 

- รอยละความ       
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอ
คุณภาพของผลงาน                                 

 - ดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทสงเสริม
ระบบปองกันและบรรเทา
สาธารณภยั เชนจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ,ฝกอบรมทบทวน 
อปพร.จัดกิจกรรมวัน      
อปพร. ฯลฯ 

- ดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทสงเสริม  
สนับสนุนดานการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการของ
หนวยงาน เชน จัดซ้ือวัสดุ  
อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ 

  

      

แบบ ยท.04 แบบ ยท.04 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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