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ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.ด้านกายภาพ 

1.1ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย อยู่ในเขตการปกครองอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ห่างจากที่ว่าการ

อ าเภอหนองแคประมาณ 8 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ ห่างจากจังหวัดสระบุรี 7 กิโลเมตร บนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 12.54 ตารางกิโลเมตร มีเขตพ้ืนที่ในการติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติด  อบต.หนองนาก  อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 
ทิศใต้     ติด  อบต.โคกแย้  และเทศบาลต าบลหินกอง อ.หนองแค จ. สระบุรี   

          ทิศตะวันออก  ติด  อบต.โคกแย้  และป่าสงวนแห่งชาติ 
ทิศตะวันตก   ติด  อบต.ห้วยขมิ้น และ อบต.หนองนาก อ.หนองแค  จ.สระบุรี 

 

 

1.2ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเป็นพ้ืนที่เป็นที่ราบ  ที่ราบเชิงเขาและ

ภูเขา 
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 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  
เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤด ู

  ฤดูร้อน  เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 
  ฤดูฝน   เริ่มประมาณเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว  เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
 1.4 ลักษณะของดิน 

การตั้งถิ่นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย สภาพทั่วไปทั้งในอดีตและปัจจุบัน  เป็นชุมชนขนาด
เล็ก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอ าชีพเกษตรกรรม ท านา   ท าไร่  

สามารถจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังต่อไปนี้ 
  -  การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย จะกระจายตัวอยู่โดยทั่วไปในแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง ๑๐ 
หมู่บ้าน การสร้างบ้านเรือนครึ่งปูนครึ่งไม้ บ้านไม้ใต้ถุนสูง และที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นใหม่ เป็นบ้านรูปทรงสมัยใหม่เป็น
บ้านตึก การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย   
  -  การใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  เนื่องจากชุมชน  เป็นชุมชน
เกษตรกรรมและชนบทค่อนข้างสูง ท าให้การขยายตัวด้านพาณิชยกรรมค่อนข้างน้อย  
  -  การใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ขนาดเล็กประกอบด้วย 
โรงสี และโรงซ่อมเครื่องจักร-เครื่องยนต์ แทรกตัวตามชุมชนที่อยู่อาศัย  
  -  การใช้ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่โดยรอบชุมชนทั้งพ้ืนที่ชนบท
โดยทั่วไป จะท าเกษตรกรรมส่วนใหญ่ คือ การท านา ท าไร่ ท าสวน ปลูกพืชผักสวนครัว  เลี้ยงสัตว์ ผลผลิตทาง
การเกษตรที่ส าคัญได้แก่ ข้าว   

-  การใช้ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยทราย มีพ้ืนที่เป็นสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ส าหรับการประกอบกิจกรรมเพ่ือนันทนาการ
และพักผ่อนบริเวณรอบๆ หนองบัวใหญ่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  

- การใช้ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ประกอบไปด้วยสถานศึกษาระดับก่อนวัยเรียน จ านวน 1 
แห่งได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง(อบต.ห้วยทราย) ระดับวัยก่อนเรียนถึงประถมศึกษาจ านวน 1 แห่งได้แก่ 
โรงเรียนวัดห้วยทราย    (เขตการศึกษาสระบุรี เขต 2),ระดับวัยมัธยม  จ านวน 1 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนหินกอง
วิทยาคม , อีกทั้งยังมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านและห้องสมุดประชาชน 3 แห่ง  
  - การใช้ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ มีความเชื่อตามประเพณีสมัยก่อนและอิทธิพลต่อจิตใจของประชาชน    เป็นอย่างมาก ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย มีวัด 4 แห่งและส านักสงฆ์     1 แห่ง ได้แก่ วัดห้วยทราย,วัดบ้านยาง, วัดป่า
พุทธยาน,วัดพัชรบรรพตวราราม และส านักสงฆ์วัดป่ามุตโตทัย   
    - การใช้ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยทราย  
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1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า    แหล่งน้ าธรรมชาติ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ได้แก่ 
  ล าน้ า,ล าห้วย  จ านวน  ๑ แห่ง 
  ฝาย   จ านวน  1 แห่ง 
  บ่อโยก   จ านวน  3 แห่ง 
  บึง,หนอง,และอ่ืนๆ จ านวน  ๓ แห่ง 
  ประปาหมู่บ้าน  จ านวน  1 แห่ง 

ถังเก็บน้ าฝน(ฝ.33) จ านวน  10 แห่ง 
  สระน้ าขนาด 100 ตร.ม.จ านวน  2 แห่ง 
 1.6ลักษณะของไม้และป่าไม้     

พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายมีทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบล) ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายมีเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกสามหลั่น
ครอบคลุมซึ่งสภาพปัจจุบันยังคงเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์  มีพื้นท่ีมากกว่า  5  ตารางกิโลเมตร 
2.ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 16  

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕39 ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลห้วยทรายมีเนื้อที่ประมาณ 12.54   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ทราย  มีทั้งหมดจ านวน  ๑๐ หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 

ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
ผู้ใหญ่บ้าน 

ชาย หญิง รวม 
จ านวนหมู่บ้าน 

ในเขต  อบต.ห้วยทราย 
หมู่ที่  1  บ้านห้วยทราย 
หมู่ที่  2  บ้านบาก 

 หมู่ที่  3  บ้านใต้วัด 
 หมู่ที่  4  บ้านโคกหินลาด 
 หมู่ที่  5  บ้านโสกโขมง 
 หมู่ที่  6  บ้านยาง 
  หมู่ที่  7  บ้านบุ 
 หมู่ที่  8  บ้านตลาดหินกอง 

หมู่ที่  9  บ้านหินกอง 
  หมู่ที่  10  บ้านโนนคล้อ 

 
 

358 
336 
138 
234 
294 
216 
173 
116 
131 
187 

 
 

374 
360 
149 
261 
301 
232 
193 
115 
143 
198 

 
 

732 
696 
287 
495 
595 
448 
366 
231 
274 
385 

 
 

389 
194 
121 
194 
152 
172 
109 
98 
66 

110 

 
 
นางผกาวรรณ์  ฉายากุล 
นายปิยะ  มีสวัสดิ์ 
นายวิวัฒน์  อินสุวรรณ 
นายอ าพร  เฆ่รี 
นายสุรินทร์  พรรัตน์ 
นายเกษม  บุญศิลป์ 
นายพิชิต  อ้นประเสริฐ 
นายเฉลียว  งามสมภาค 
นางสวิง  พรมมิ 
นายอ านาจ  หนูอ้น 

รวม 2,183 2,326 4,509 1,605  
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2.2  การเลือกตั้ง  
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็นจ านวน  5 เขต คือ                   

 เขตท่ีเลือกตั้ง 1 จ านวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,3  
  เขตเลือกตั้งที่ 2 จ านวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2,4 
  เขตเลือกตั้งที่ 3 จ านวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 5,7 

เขตเลือกตั้งที่ 4 จ านวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 6,10 
เขตเลือกตั้งที่ 5 จ านวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 8,9 
 

 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
๑.  นางหนูเล็ก  มีสวัสดิ ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
๒.  นายสมิต  นามโคตร   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  
๓.  นายศุภกฤต  บุญจันทร์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑ 
๔.  นายประวิง  เพ็งชื่นมะดัน  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑  
๕.  นางฉลวย  อินสุวรรณ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่  2  
๖.  นายสุธี  บุญมา   สมาชิกสภา อบต.หมู่  3  
๗.  นางสุนทร  ทศวงษ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่  3 
๘.  นางสาวนุชรี  สุขพอดี   สมาชิกสภา อบต.หมู่  4   
๙.  นายปิยะ โสภา   สมาชิกสภา อบต.หมู่  4  
๑๐.  นายจันทร์  มหาวัตร์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  5 
๑๑.  นายสมควน  หนูสารี  สมาชิกสภา อบต.หมู่  5  
๑๒.  นางสุวรรณ์  บุญศิลป์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  6  
13.  นายประยุทธ  ทัพกรรณ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  6  
14.  นายอดิศักดิ์  สอนเชื้อ  สมาชิกสภา อบต.หมู่  7 
15.  นางแก้วตา  ข าอินทร์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  7 
16.  นายวัฒนา  ฝั่งสาคร   สมาชิกสภา อบต.หมู่  8 
17.  นายอรุณ  วิเศษสุนทร  สมาชิกสภา อบต.หมู่  8 
18.  นายชมัด  ร่วมจิตร์   สมาชิกสภา อบต.หมู่  9 
19.  นางอุดม  จิตติเลิศวิเศษ  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๐  
20.  นางรุ้งตะวัน  ฉายากุล  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๐ 

 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
๑.  นายคชานนท์  แก้วสุริยาภรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
๒.  นายพล  ฉายากุล   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
๓.  นายนรงค์ศักดิ์  เพ็งมณี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
๔.  นายชาติชาย  สังข์สินธ ์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย                           

3.ประชากร 
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3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,697    ครัวเรือน 
จ านวนประชากรทั้งสิ้น     4,507  คน 
แยกเป็นชาย  2,182  คน 
แยกเป็นหญิง  2,325  คน       

 
 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร          

กลุ่มอายุ จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

ต่ ากว่า18 ปี 518 481 999 
18-60 ป ี 1,398 1,495 2,893 

 อายุมากกว่า60 ปี 266 349 615 
รวม 2,182 2,325 4,507 

4.สภาพทางสังคม                                                                                                       
4.1  การศึกษา 
 -  โรงเรียนประถมศึกษา  1 แห่ง 
 -  โรงเรียนมัธยมศึกษา  1 แห่ง 
 -  โรงเรียนอาชีวศึกษา  - แห่ง 
 -  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  -  แห่ง 
4.2  การสาธารณสุข    
 -  สถานีอนามัยประจ าต าบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง 
 -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ  100    
4.3  อาชญากรรม 

          - 
4.4 ยาเสพติด 

          - 
4.5  การสังคมสงเคราะห์ 

  มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ,ศูนย์ยุติธรรมชุมชน,ศูนย์ผู้สูงอายุ 
5.ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
สภาพถนนปัจจุบัน   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมกับ ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข ๑ ที่ตัดผ่านพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย จากบ้านห้วยทราย  หมู่ที่ 1 บ้านใต้วัด หมู่ที่ 3 และ
หมู่ที่ 4  ส าหรับถนนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ถนนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
เป็นถนนลูกรัง  คอนกรีต ลาดยาง ตามล าดับ 
 ในส่วนของปัญหาทางด้านคมนาคมและการขนส่ง เป็นปัญหาของระบบและโครงข่ายถนนในปั จจุบัน 
ตลอดจนปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดจากการคมนาคมและขนส่ง 
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 สภาพถนน โดยส่วนใหญ่พ้ืนผิวจราจรบนถนนสายหลักอยู่ในสภาพดี และเชื่อมต่อกับอ าเภอหนองแคต าบล
ใกล้เคียง และถนนลาดยางผ่านเส้นทางกลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และเข้าออกทุกหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล  ส่วนใหญ่มี
รถยนต์ส่วนตัว 
 ระบบและโครงข่ายถนน การเชื่อมโยงการจราจรระหว่างถนนแต่ละสาย ในเขตเทศบาลและชุมชนนอกเขต
เทศบาลที่ใกล้เคียงติดต่อกันได้โดยสะดวก ผิวจราจรอยู่ในสภาพดีถนนภายในเทศบาลโดยส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ในอนาคตควรมีการปรับปรุงระบบถนน โดยก าหนดแนวทางเพ่ือรองรับและเชื่อมต่อการคมนาคม ให้เป็น
ระบบและมีโครงข่ายที่ดียิ่งข้ึน 
 การขนส่งผู้โดยสาร ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ไม่มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

5.2  การไฟฟ้า 
รับผิดชอบและด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอหนองแค  ในปัจจุบันสามารถให้บริการได้

ครอบคลุมทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
5.3  การประปา 
ปัจจุบันการประปาภายในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย รับผิดชอบและด าเนินการโดยการประปาส่วน

ภูมิภาค สาขาหนองแค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลหินกอง และมีประปาหมู่บ้านโดยใช้แหล่งน้ าดิบจากฝายกั้น
น้ าและบ่อสาธารณะประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต าบลห้วยทราย  อ าเภอหนองแค               ส่วนทางด้านทิศตะวันออก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายใช้ระบบประปาหมู่บ้านอยู่ 

5.4  โทรศัพท์ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย มีการสื่อสารที่ส าคัญได้แก่   ทางโทรศัพท์บ้านและ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่องค์การโทรศัพท์, AIS, 
DTAC, True 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
-  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข  -    แห่ง 
-  สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ  -    แห่ง 
-  โทรศัพท์สาธารณะ  ๑๐  แห่ง 
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6.ระบบเศรษฐกิจ 
6.๑.  เกษตรกรรม ในปัจจุบันประชากรเทศต าบลหนองบัวใหญ่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการเกษตร

ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวน นอกจากนี้ ยังประกอบอาชีพ ค้าขายและรับจ้างทั่วไป 
6.2 การประมง   มีเกษตรที่ท าอ าชีพประมงจ านวน 2  ราย  ได้แก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง 
6.3 การปศุสัตว ์ มีเกษตรกรท าอ าชีพเลี้ยงโค กระบือ จ านวน 2 ราย  
6.4  การบริการ   สถานประกอบการด้านบริการ   จ านวน ๒๕ แห่ง แบ่งเป็น 

  บริการเสริมสวย   จ านวน   ๕ แห่ง 
  บริการซ่อม   จ านวน ๑0 แห่ง 
  บริการอ่ืนๆ   จ านวน   ๘ แห่ง 

6.5 การท่องเที่ยว พัฒนาวัดในต าบล และน้ าตกนางโจน เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
6.6 อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย จ าแนกเป็น ประเภท

อุตสาหกรรมผลิตและบริการ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตคอนกรีตก่อสร้าง  
6.7  การพาณิชและกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายมีตลาดการค้าที่ส าคัญ จ านวน 2 แห่ง 

ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายสามารถจัดเก็บรายได้ได้เอง คือ 1. ตลาดชุมชนต าบลห้วยทราย  ตั้งอยู่ใน
บริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 1  2. ชุมชนต าบลห้วยทราย  ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 6  ส่วนการพาณิชยกรรมในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยทราย เป็นกิจการค้าปลีกและค้าส่ง สินค้าต่างๆ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเขียนแบบเรียน  
เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องยนต์การเกษตร พันธุ์พืชและวัสดุการเกษตร สังฆภัณฑ์และเวชภัณฑ์  สถานประกอบ
อาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค จ าแนกประเภทกิจการต่างๆ ได้ดังนี้   
   -  พาณิชยกรรมและบริการ จ านวน ๗๙ แห่ง 
 -  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม จ านวน ๕2 แห่ง แบ่งเป็น 
  สถานีบริการน้ ามัน  จ านวน   2 แห่ง 
  ร้านขายของเบ็ดเตล็ด  จ านวน ๒๐ แห่ง 
  ร้านขายอ าหาร   จ านวน   ๘ แห่ง 
  ร้านขายเสื้อผ้า   จ านวน   ๕ แห่ง 
  ร้านขายสินค้าอ่ืนๆ  จ านวน ๑๗ แห่ง 
 มีการจัดตั้งกลุ่มอ าชีพ จ านวน 3  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ , กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ, 

6.8  แรงงาน   แรงงานที่ใช้ในต าบลห้วยทราย ประกอบอ าชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน  ๑,๗๗๙ คน 
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7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน  มีทั้งหมดจ านวน  ๑๐ หมู่บ้าน  10  ชุมชนประกอบด้วย 

  ๑. บ้านห้วยทราย  หมู่ที่  ๑    
  ๒. บ้านบาก     หมู่ที่  ๒   
  ๓. บ้านใต้วัด    หมู่ที่  ๓   
  ๔. บ้านโคกหินลาด  หมู่ที่  ๔   
  ๕. บ้านโสกโขมง   หมู่ที่  ๕   

๖. บ้านยาง      หมู่ที่  ๖ 
๗. บ้านบุ      หมู่ที่  ๗ 
๘. บ้านตลาดหินกอง     หมู่ที่  ๘ 
๙. บ้านหินกอง      หมู่ที่  ๙ 
๑๐. บ้านโสกแก      หมู่ที่  ๑๐ 

7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 
ในปัจจุบันประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายส่วนใหญ่ ประกอบอ าชีพทางการเกษตร ผลผลิต

ทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวน โดยใช้พ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ  ๒๗,๑๒๔.๙๒  ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ  ๗๘.๖๙  ของพ้ืนที่ในเขตต าบลหนองบัวใหญ่ทั้งหมด พืชที่ส าคัญส่วนใหญ่ ได้แก่  แตงกวา ถั่วฝักยาว ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  พริก  เป็นต้น 

7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร  
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

  -  ล าน้ า ,  ล าห้วย 1 สาย 
 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  -  ฝาย   9 แห่ง 
  -  บ่อโยก  3 แห่ง 
  -  บ่อน้ าบาดาล  5 แห่ง 
  -  ถังเก็บน้ าฝน (ฝ.33)  3 แห่ง 
  -  สระน้ าขนาด 100 ตร.ม. 7 แห่ง 

7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้ 
ปัจจุบันการประปาภายในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย รับผิดชอบและด าเนินการโดยการประปาส่วน

ภูมิภาค สาขาหนองแค ส่วนทางด้านทิศตะวันออกขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายใช้ระบบประปาหมู่บ้านอยู่ 
8.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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8.1  การนับถือศาสนา 
           ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ประมาณร้อยละ ๙๙ นับถือศาสนาพุทธ และ
ร้อยละ ๑ นับถือศาสนาอ่ืนๆ  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมี ศาสนสถานในองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยทราย คือ วัดและส านักสงฆ์ รวม ๕ แห่ง ได้แก่  
 ๑. วัดห้วยทราย  
 ๒. วัดบ้านยาง    
 ๓. วัดป่าพุทธญาณ     
 ๔. วัดพัชรบรรพตวนาราม    
 ๕. ส านักสงฆ์วัดป่ามุตโตทัย 

8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
วัฒนธรรม ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 
 1.  งานประเพณีสงกรานต์  เดือนเมษายน 
 2.  งานประเพณีเข้าพรรษา  เดือนกรกฎาคม 
 3.  งานประเพณีลอยกระทง  เดือนพฤศจิกายน 

8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ได้แก่ เครื่องจักสาน ส่วนภาษาถิ่นเป็ น
ภาษาญวณ ภาษากลาง 

8.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตร และจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ จ าหน่ายผัก
ปลอดสารพิษ เป็นต้น 
9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1  น้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ได้แก่ 

  -  บึงสาธารณะหมู่ 5 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลห้วยทราย มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ปัจจุบันองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยทราย ได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ าสาธารณะ และเป็นแหล่ง จัดท าน้ าประปาหมู่บ้าน ท่องเที่ยว 
พักผ่อนหย่อนใจ 
  -  บ่อตาลุย ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านบาก หมู่ที่ 2 ต าบลทราย มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยทราย ได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ าสาธารณะ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ 
  

9.2  ป่าไม้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายมีพ้ืนที่ด้านตะวันออกติดอุทยานแห่งชาติมีป่าไม้ ลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ
เชิงเขา 

9.3  ภูเขา 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายมีพ้ืนที่ภูเขาบางส่วน  ลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา 
9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
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 ยังเป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมมากนัก นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน และปัญหา   การ
ปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยไม่มีการบ าบัดน้ าเสียที่ถูกวิธี ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ
แวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 
10.  อ่ืน ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
 ไมมี่ 
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ส่วนที่  2   
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 

 
1. สรุปผลการด าเนินงานาตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 
2560 

 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
  การตั้งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย การตั้งงบประมาณ ในรอบสี่ปีได้จัดท า
งบประมาณดังนี ้
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายได้ประมาณการรายรับไว้  จ านวน  
19,000,000  บาท  ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้ก าหนดวงเงินรายจ่ายไว้  จ านวน   19,000,000 บาท  
การจัดท างบประมาณขององค์การการบริหารส่วนต าบลเป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุล  (รายจ่ายเท่ากับ
รายรับ)  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู่ 2,846,664.54  บาท  และมีเงินส ารองสะสม
อยู่  8,981,930.60  บาท 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายได้ประมาณการรายรับไว้  จ านวน  
23,000,000  บาท  ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้ก าหนดวงเงินรายจ่ายไว้  จ านวน   23,000,000  บาท  
การจัดท างบประมาณขององค์การการบริหารส่วนต าบลเป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุล  (รายจ่ายเท่ากับ
รายรับ)  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู่ 7,668,154.03  บาท  และมีเงินส ารองสะสม
อยู่  10,567,927.10  บาท 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายได้ประมาณการรายรับไว้  จ านวน  
23,000,000  บาท  ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้ก าหนดวงเงินรายจ่ายไว้  จ านวน   23,000,000 บาท  
การจัดท างบประมาณขององค์การการบริหารส่วนต าบลเป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุล  (รายจ่ายเท่ากับ
รายรับ)  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู่ -  บาท  และมีเงินส ารองสะสมอยู่  -  บาท 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายได้ประมาณการรายรับไว้  จ านวน  
35,000,000  บาท  ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้ก าหนดวงเงินรายจ่ายไว้  จ านวน  จ านวน  35,000,000 
บาท  การจัดท างบประมาณขององค์การการบริหารส่วนต าบลเป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุล  (รายจ่ายเท่ากับ
รายรับ)  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู่ -  บาท  และมีเงินส ารองสะสมอยู่  -  บาท โดย
จ าแนกตามรายจ่ายตามแผนงานปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้ 
 1)  การตั้งงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน 

ด้าน / แผนงาน 
การตั้งงบประมาณ 

ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 
 ด้านบริหารงานทั่วไป     
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,282,450 10,910,940 11,304,206 11,490,920 
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 500,000 285,000 60,000 80,000 
 ด้านบริการชุมชน และสังคม     
 - แผนงานการศึกษา 2,373,900 2,709,940 2,657,865 4,251,815 
 - แผนงานสาธารณสุข 1,893,310 2,054,600 1,993,188 3,441,220 
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ด้าน / แผนงาน 
การตั้งงบประมาณ 

ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 
 - แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 562,100 838,000 1,107,560 1,487,810 
 - แผนงานเคหะ และชุมชน 2,524,420 4,296,280 3,184,360 2,135,750 
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 130,000 105,000 55,000 40,000 
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรม, นันทนาการ 850,000 1,100,000 1,000,000 878,000 
 ด้านเศรษฐกิจ     
   - แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา -  790,000 2,272,700 
 - แผนงานการเกษตร 80,000 60,000 60,000 200,000 
- แผนงานการพาณิชย์ -    
 ด้านการด าเนินการอื่น     
 - แผนงานงบกลาง 803,820 640,240 787,767 8,721,785 
รวมทั้งสิ้น 19,000,000 23,000,000 23,000,000 35,000,000 
     

 

2)  รายเบิกจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

ด้าน / แผนงาน 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 
 ด้านบริหารงานทั่วไป     
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 452,000 7,963,521.42 6,577,426.21 - 
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 65,000 79,900 165,740 - 
 ด้านบริการชุมชน และสังคม     
 - แผนงานการศึกษา 350,000 402,031 314,493.40 - 
 - แผนงานสาธารณสุข 1,121,613.10 2,020,513.20 2,072,170.06 - 
 - แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 501,081 514,075.69 906,469 - 
 - แผนงานเคหะ และชุมชน 1,301,250 1,638,530.82 1,658,647.25 - 
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 125,000 15,000 34,540 - 
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรม, นันทนาการ 825,000 1,141,250 16,200 - 
 ด้านเศรษฐกิจ     
 - แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา - - 992,551 - 
 - แผนงานการเกษตร 60,000 17,400 56,500 - 
- แผนงานการพาณิชย์ - - - - 
 ด้านการด าเนินการอื่น     
 - แผนงานงบกลาง 705,510 510,845 201,808 - 
รวมทั้งสิ้น 5,506,454.10 14,303,067.13 - - 
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1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานที่ได้จากการพัฒนาตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอด
ระยะเวลา 3 ที่ผ่านมา ว่าประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สรุปผลการดาเนินการ ดังนี้ 

ที ่ ปีงบประมาณ 2557 จ านวน ปีงบประมาณ 2558 จ านวน ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินการ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลห้วย
ทราย 

77,550 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน
ต าบล 

4,562,100 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน
ต าบล 

4,402,100 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการใน
ต าบล 

959,700 โครงการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 100,000 

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการในต าบล 415,000 โครงการพัฒนาความเป็นอยู่ผู้พิการ 10,000 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าว
พันธุ์ดีกิจกรรม: อบรมเรื่องการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 

30,000 

4 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ิน 

146,000 โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ 29,680 โครงการจัดซื้อเครื่องดูดแมลง 140,000 

5 การด าเนินงานของสาธารณสุขมูลฐาน
เกี่ยวกับการพัฒนางานด้านสาธารณสุขของ
คนในหมู่บ้าน 

100,000 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ิน 

193,662 โครงการจัดการศัตรูพืชชุมชนกิจกรรม: 
การอบรมขยายเชื้อรา บิวเวอเรีย 

30,000 

6 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการออก
ก าลังกาย  หมู่ที่ 1-10 

79,986 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียน 
เยาวชนและประชาชนทั่วไปและการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าแข่งขัน หมู่ที่ 1-10 

17,570 โครงการสนับสนุนด้านการเกษตร หมู่ที่ 
1-10 

50,000 

7 โครงการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  90,718 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการออก
ก าลังกาย  หมู่ที่ 1-10 

79,915 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 100,000 

8 โครงการขยายท่อระบายน้ าบ้านนางสวิง  
ทิวาวงศ์  หมูที่  2 

188,500 โครงการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ให้แก่พนักงานจ้าง 

96,127 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ าและ
สมุนไพรกิจกรรม:การอบรมและผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์น้ า,สมุนไพร 

60,000 

9 โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านป้าไมหลัง
เมรุวัดห้วยทราย  หมู่ที่  3  

192,000 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขฯ (อสม.) 

ในการป้องกันโรค 

327,600 โครงการอบรมและจัดท าแผนพัฒนา
การเกษตร 

5,000 

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่  4  (หน้าบ้านนายบุญ
ช่วย  ไข่ม่วง)  

342,000 การด าเนินงานของสาธารณสุขมูลฐาน
เกี่ยวกับการพัฒนางานด้านสาธารณสุขของ
คนในหมู่บ้าน 

75,000 โครงการผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ 150,000 

11 โครงการถนนโนนคล้อ  หมู่ที่  5 1,819,000 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังซอยบ้านลุง
มาก  หมู่ที่ 2 

231,500 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 100,000 

12 โครงการซ่อมแซมฝาระบายน้ า  หมู่ที่  8  8,600 โครงการซ่อมแซมผิวทาง  คสล.  หมู่ที่ 8 271,500 โครงการส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์
เพื่อก าจัดศัตรูพืช 

50,000 

13 โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก   
สายบ้านนางระเบียบ-บ้านนายอานนท์  
หมู่ที่  9  

30,200 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังซอยบ้าน
นายสละ  รักษาศิริ  หมู่ที่ 9 

192,500 โครงการอบรมเรื่องการผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ 

30,000 

14 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.เลียบข้าง
ก าแพงวัดบ้านยาง  หมู่ที่  10  

217,000 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. พร้อมท่อระบาย
น้ าสายบ้านนายทวน  ฉายบางพลู  หมู่ท่ี  10 

290,500 โครงการส่งเสริมสนับสนุนพาเกษตรกร
ศึกษาดูงานที่ต่างจังหวัด 

100,000 
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ที ่ ปีงบประมาณ 2557 จ านวน ปีงบประมาณ 2558 จ านวน ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 
15 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายแยก

พหลโยธิน- 
บ้านโนนคล้อ  หมู่ที่  10  

318,000 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต  ต าบล
ห้วยทราย 

121,100 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในต าบล 

404,600 

16 โครงการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  

72,270 โครงการด าเนินการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

97,900 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการใน
ต าบล 

83,200 

17 อุดหนุนอ าเภอหนองแคโครงการอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
  

15,000 โครงการอุดหนุนศูนย์อ านวยการพลัง
แผ่นดินเพื่อเอาชนะ    ยาเสพติด  อ าเภอ
หนองแค 

15,000 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์ในต าบล 

20,000 

18 โครงการขุดลอกคลอง  หมู่ที่ 1,3,4  92,000 โครงการจัดต้ังจุดตรวจร่วมช่วงเทศกาล
วันหยุดติดต่อกัน 

55,740 โครงการสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
หรือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ 

20,000 

19 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  51,828 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าเสีย  บ้าน
นายอุทัยถึงล ารางสาธารณะ  หมู่ที่  6 

313,500 โครงการพัฒนาความเป็นอยู่ผู้พิการ 10,000 

20 โครงการอุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่
โรงเรียนวัดห้วยทราย  ภายในต าบลและ
สถาบันการศึกษา (สพฐ.)  

1,060,000 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตามถนน
คอนกรีตรอบ            ชายเขา  หมู่ที่  7 

176,500 โครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ 50,000 

21 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  541,577.20 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 885,000 โครงการสนับสนุนกิจกรรมอสม. หมู่ที่ 
1-10 

62,100 

22 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 228,420 โครงการอุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่
โรงเรียน             วัดห้วยทราย  ภายใน
ต าบลและสถาบันการศึกษา (สพฐ.) 

254,570 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป
และการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน หมู่ที่ 
1 -10 

50,000 

23 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายกลางแจ้ง  

1,477,990 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 495,854.22 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขฯ 

150,000 

24 โครงการปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางใน
เขตต าบล 
ห้วยทราย  

382,520 โครงการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลห้วย
ทราย 

55,600 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการ
ออกก าลังกาย หมู่ที่ 1-10 

80,000 

25 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  รดน้ า
ด าหัวผู้สูงอายุ  และวันกตัญญู 

159,600 โครงการจัดงานต่างๆซึ่งเป็นวันส าคัญทาง
ศาสนา   

ของทางราชการและทางประเพณีและ
วัฒนธรรม 

844,181 โครงการพัฒนากีฬานักเรียนอ าเภอ
หนองแค 

50,000 

26 อุดหนุนอ าเภอหนองแค  โครงการส่งเสริม
การจัดต้ังการเรียนรู้  โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริในระดับต าบล 

40,000 อุดหนุนอ าเภอหนองแค  โครงการ
สนับสนุนและส่งเสริมประเพณีตักบาตร
ดอกไม้และเวียนเทียนพรรษา 

55,000 โครงการอุดหนุนกิจการพัฒนา ด้าน
สาธารณสุขให้กับอาสาสมัคร 
สาธารณสุข (อสม.) ประจ าหมู่บ้าน
ภายในต าบล 

150,000 

27 อุดหนุนอ าเภอหนองแค  โครงการ
สนับสนุนและส่งเสริมประเพณีตักบาตร
ดอกไม้และเวียนเทียนพรรษา 

30,000 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  รด
น้ าด าหัวผู้สูงอายุ  และวันกตัญญู 

162,550 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 2 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านโสกโขมง-บ้าน
โศกแก 

298,000 

28 โครงการจัดงานต่างๆซึ่งเป็นวันส าคัญทาง
ราชการและทางประเพณีและวัฒนธรรม 

623,965 อุดหนุนอ าเภอหนองแค  โครงการ
ส่งเสริมการจัดต้ังการเรียนรู้  โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริในระดับ
ต าบล 

35,000 โครงการก่อสร้างราวเหล็กบริเวณ
สะพานท่อลอดข้างบ้านนายสุนันท์ ศรี
มาวงศ์ หมู่ที่ 3 

49,000 

29 อุดหนุนอ าเภอหนองแค  โครงการจัด
กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม  และราชพิธี  
รัฐพิธีอ าเภอหนองแค 

15,000 โครงการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุด้วยธรรม
สัญจร 

100,000 โครงการเพื่อการด าเนินงานต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 
2558 (ศตส.อ.หนองแค) จังหวัด
สระบุร ี

15,000 
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ที ่ ปีงบประมาณ 2557 จ านวน ปีงบประมาณ 2558 จ านวน ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 
30 โครงการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุด้วยธรรม

สัญจร 
73,825 โครงการฝึกอบรม สัมมนาและการศึกษา

ดูงานต่างๆของผู้บริหารฯ สมาชิกฯ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างฯลฯ 

976,800 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 

60,000 

31 โครงการพ่อแม่ร่วมใจเสริมสร้างภูมิคุ้มภัย 24,000 โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร             การซื้อการจ้าง
ขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ินระดับ
อ าเภอ 

12,000 โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีและกลุ่ม
อาชีพ หมู่ที่ 1-10 

50,000 

32 โครงการจัดต้ังถังรองรับขยะในชุมชน 131,750 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน 9,887 โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณถนน
สายบ้านหนองแคเก่า(ติดเขตเทศบาล
หินกอง) หมู่ที่ 1 

896,000 

33 โครงการฝึกอบรม  สัมมนาและการศึกษาดู
งานต่างๆของผู้บริหารฯ สมาชิกฯพนักงาน
ส่วนต าบล  พนักงานจ้างฯลฯ 

743,561 โครงการวัสดุส านักงาน 176,339 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าเสีย บ้าน
นายอุทัยถึงล ารางสาธารณะหมู่ที่ 6 

315,000 

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการ   
อบต.ห้วยทราย 

518,000 โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน 31,325 โครงการด าเนินการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลห้วยทราย 

60,000 

35 อุดหนุนโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ 

10,000 โครงการเลี้ยงรับรองประชุมสภา  อบต.  
ห้วยทราย 

22,995 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชน
โคกแย้ - หินกอง 

150,000 

36 โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 2,099,921.02   โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

10,000 

37 โครงการจัดประชุมประชาชนและประชุม  
อบต.เคลื่อนที่สัญจร 

95,000   โครงการจัดงานต่างๆซึ่งเป็นวันส าคัญ
ทางศาสนา ของทางราชการและทาง
ประเพณีและวัฒนธรรม 

770,000 

38 โครงการติดต้ังสัญญาณ  WIFI  ในต าบล
ห้วยทราย 

1,493,000   โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
ประเพณีตักบาตรดอกไม้และเวียน
เทียนพรรษา 

30,000 

39     โครงการจัดกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรม และราชพิธี รัฐพิธีอ าเภอ
หนองแค 

15,000 

40     โครงการส่งเสริมการจัดต้ังการเรียนรู้ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

40,000 

41     โครงการฝึกอบรม สัมมนาและ
การศึกษาดูงานต่างๆของผู้บริหารฯ 
สมาชิกฯพนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง ฯลฯ 

200,000 

42     โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับ
อ าเภอ 

12,000 

43     โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 1,000,000 

44     โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล 

40,000 

45     โครงการย้ายและปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว หมู่ที่ 7 

99,000 
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2. ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
 1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
  ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาความ
เดือดร้ อนและบรร เทาความต้ องการของประชาชนใน  ด้ าน โครงสร้ า ง พ้ืนฐาน  ด้ านสาธารณูป โภค                                 
ด้านแหล่งน้ าได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณประกอบกับต้องรับผิดชอบพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบล จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไปเพราะต้องใช้งบประมาณมาก  แต่ความต้องการของ
ประชาชนด้านนี้ยังมีอีกจ านวนมาก เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและอ่ืนๆภายในชุมชนหมู่บ้าน การขยาย
เขตไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ ระบบประปา แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที ่
ตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้ จึงน าสภาพปัญหาและความต้องการที่ได้เสนอมาตอนจัดท าประชาคมเสนอปัญหาและ
ความต้องการ บรรจุเข้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือน าไปจัดทาแผนพัฒนาสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้ไขในปีต่อไป 
 2) ด้านเศรษฐกิจ  
  รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านนี้ให้หมดไป
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าต่อเนื่องมาหลายปี ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ขาดเงินทุนหมุนเวียนใน
ภาคอุตสาหกรรมต้องลดการผลิตลดคนงาน ท าให้คนว่างงานเพ่ิมมากขึ้น ไม่มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้มีการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้ราษฎรมีรายได้เสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว สนับสนุนให้ประชาชน
ด าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับราษฎร์ได้พัฒนาฝีมือและมีการรวมกลุ่มพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านเพ่ือจัดทาธุรกิจขนาดย่อม จัดหาตลาดกลางร้านค้าชุมชน ให้เกษตรกร กลุ่ม
อาชีพ น าสินค้ามาจ าหน่ายและพัฒนาด้านเศรษฐกิจในทุกรูปแบบเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต 
 3) ด้านสาธารณสุข  
  ปัญหาสุขภาพของประชาชนเป็นปัญหาที่ส าคัญท่ีมีผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาประเทศซึ่ง
รัฐบาลก็ได้ให้ความส าคัญในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนของชาติให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี  หากไม่มีการดูแล
รักษาสุขภาพของประชาชนอย่างท่ัวถึงแล้วจะส่งผลท าให้เกิดปัญหาในภาพรวมของการพัฒนาในทุกด้าน ดังนั้นจึงต้อง
มีการเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
 4) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  ปัจจุบันปัญหาด้านการศึกษาเป็นปัญหาที่ส าคัญท่ีจะต้องเร่งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชากรเพ่ือ
เป็นการพัฒนาศักยภาพของประชากรให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุค และสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา หากไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้จะท าให้ประชากรตกเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีทางเลือกในการด าเนิน
ชีวิตน้อยลง จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป 
 5) ด้านสังคม  
  ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน  ท าให้คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนไม่ดีเท่าที่ควรขาดการป้องกัน รักษา และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาดโอกาสทาง
การศึกษา รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้มีการส่งเสริมความรู้
และป้องกันการระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ รณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้านปลอดยาเสพติดพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนชรา ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกัน
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และแก้ไขปัญหาเอดส์ในองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษา มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคมไปพร้อม ๆ กันเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  องค์การบริหารส่วนต าบลได้เล็งเห็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอ ย่างประหยัดและขาดจิตส านึกในการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดมลพิษต่าง ๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดซื้อรถขยะ
และถังขยะ ตลอดจนกระบวนการให้ความรู้ในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การปรับปรุงภูมิทัศน์  ซึ่งก็
แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง  ในปัจจุบันจะต้องพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
 7) ด้านการเมืองการบริหาร  
  รัฐบาลได้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการและมีส่วน
ร่วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานรวมทั้งจัดหา
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัย มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการส่งเสริมการ
บริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพ่ือความรวดเร็ว ทั่วถึงและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
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3. สรุปปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 
ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
 

ปัญหา สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข 
1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
1.1  การคมนาคมไม่
สะดวก 

 
 
1.  ถนนเป็นหลมุเป็นบ่อ ท าให้ไม่สะดวกในการคมนาคม
สัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
2.  ถนนสายเดิมเป็นถนนลูกรังไมค่งทนถาวร 
 

 
 
1.  ก่อสร้างหรือปรับปรุงให้เป็นถนนลาดยาง
หรือถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
2.  ก่อสร้างหรือปรับถนนลูกรังให้เป็นถนนที่
คงทนถาวร 

1.2  ไฟฟ้าและแสง 
สว่างยังไม่ทั่วถึง 

1.  บริเวณทางสาธารณะมีแสงสวา่งไม่เพียงพออาจท าให้
เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพยส์ินได ้
2.  ไฟฟ้าที่ใช้ภายในครัวเรือนมีไมเ่พียงพอท าให้ไฟฟ้าตก
บ่อย 

1.  จัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติม 
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ท่ัวถึงทุกหมู่บ้านทุก
พื้นที ่
2.  ขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมส าหรบัหมู่บ้านที่
ไฟฟ้าตกบ่อย 

2. ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
 2.1 ขาดแคลนน้ า 
อุปโภคและบริโภค 
 

 
1.  ขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภคและบรโิภคในฤดูแล้ง 
2.  ประชาชนไมม่ีภาชนะเก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
3.  ประชาชนขาดระบบประปาทีด่ี 
4.  ไมม่ีแหล่งเก็บกักน้ าธรรมชาต ิ

 
1.  ก่อสร้างหรือจัดซื้อถังเก็บกักน้ าประจ า
หมู่บ้านให้ทุกหมู่บ้านมีทีเ่ก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดู
แล้ง 
2.  หาแหล่งน้ าใหม่ใหห้มู่บ้านโดยการขุดเจาะ
บ่อบาดาลเพิม่เตมิในหมู่บ้านท่ีขาด 
3.  ขุดบ่อน้ าตื้น ขุดสระน้ า เพื่อใช้เป็นแหล่ง
เก็บกักน้ าธรรมชาต ิ
 

   2.2 ขาดแคลนน้ า
เพ่ือการเกษตร 

1.  คลองส่งน้ าตื้นเขินท าให้น้ าเพือ่การเกษตรมีไม่เพียงพอ 
2.  ระบบชลประทานไม่ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 
3.  แหล่งน้ าธรรมชาตติื้นเขินและมีไมเ่พียงพอ 
 

1.  ขุดลอกคลองส่งน้ าท่ีตื้นเขิน 
2.  ขุดลอกคลองใหม่ให้ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 
3.  ขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติที่ตืน้เขินเพื่อให้
มีน้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตร 

3. ปัญหาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
   3.1 ด้านการศึกษา 

 
 
1.  งบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษามีไมเ่พียงพอ 
2.  โรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน 
3.   เด็กก่อนวัยเรยีนไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 

 
 
1.  สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรยีนในพื้นที่
เพื่อพัฒนาการศึกษา 
2.  สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี 
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ปัญหา สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข 
 4.  ผู้ปกครองมีฐานะยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย ์ท า

ให้เด็กไมไ่ดร้ับการศึกษาต่อ 
5.  เด็ก และเยาวชน ให้ความส าคัญกับการกีฬาน้อย 

3.  จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
4.  จัดหาทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนท่ี
เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์
5.  จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กและเยาวชน 

3.2 ด้านศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

1.  ชุมชนจะให้ความส าคัญในเรื่องปากท้องมากกว่าการหัน
หน้าเข้าหาวัด 
2.  ผู้น าชุมชนขาดการสนับสนุนสง่เสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
3.  ผู้ปกครองขาดการปลูกฝังค่านยิมความเป็นไทยให้แก่
บุตรหลาน 
4.  กลุ่มเยาวชนหลงใหลไปกับกระแสโลกาภิวัฒน์จนลืม
บทบาทหน้าท่ีของเยาวชนท่ีดี 

1.  ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ชุมชน กลุ่ม
เยาวชน ในเรื่องประเพณ ี วัฒนธรรม 
ความส าคญัทางศาสนากับชุมชน  
2.  สร้างจติส านึกท่ีดีให้กับชุมชน ผู้น าท้องถิ่น 
เพื่อให้การสนับสนุนส่งเสรมิกิจกรรมทางด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

4. ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ 
   4.1 ต้นทุนในการท า 
การเกษตรสูง 

 
 
1.  ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชมรีาคาแพงท าให้ไม่คุม้กับ
การลงทุนของเกษตรกร 
2.  ประชาชนไมม่ีความรู้ในการท าปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ 

 
 
1.  จัดฝึกอบรมการท าอินทรีย์และสารชีว
อินทรีย์ก าจัดศตัรูพืชให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็น
การลดต้นทุนการในการท าการเกษตร 
2.  จัดฝึกอบรมการท าปุ๋ยหมักปุย๋   ชีวภาพ
ให้แก่เกษตรกร 

5. ปัญหาด้านสังคม 
 5.1 ด้านครอบครัว
และชมุชน 

 
 
1.  ผู้สูงอาย ุผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส ์ถูกทอดทิ้ง 
2.  ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และไม่มรีะบบ
การเรยีนรู้และการรวมกลุ่มอย่างถาวร 
 

 
 
1.  สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
และผูป้่วยเอดส์ทุกคน 
2.  ประชาสมัพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

   5.2 ด้านกีฬาและ
นันทนาการ 

1. ขาดผู้น าด้านกีฬาในชุมชนท าให้กิจกรรมไมต่่อเนื่อง 
2.  ชุมชนมีสถานท่ีออกก าลังกายและที่พักผ่อนไม่เพียงพอ 
 

1.  จัดให้มผีู้น าด้านกีฬาทุกหมู่บ้าน 
2.  จัดหาสถานท่ีออกก าลังกายและที่พักผ่อน 

   5.3 การแพรร่ะบาด 
ของยาเสพติด 

1.  ยาเสพติดแพรร่ะบาดในกลุ่มเด็ก และเยาวชน 
2.  การประชาสัมพันธ์และการใหค้วามรู้แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในเรื่องยาเสพติดยังไม่ทั่วถึง 
 

1.  ฝึกอบรมและให้ความรูเ้รื่องยาเสพตดิแก่
เด็ก เยาวชน และประชาชน ทุกหมู่บ้าน 
2. จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แกเ่ด็กและเยาวชน
เพื่อให้หันมาเล่นกีฬาแทนการมั่วสุมและเสพ
ยาเสพตดิ 
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ปัญหา สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข 
6. ปัญหาด้าน
สาธารณสขุ 
   6.1 ด้านสุขภาพ 

 
1.  ประชาชนขาดความรู้ในเรื่องสขุอนามัย การป้องกัน 
และการส่งเสริมสุขภาพ 
 

 
1.  จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องสุขอนามัย การป้องกัน และการส่งเสริม
สุขภาพ 
2.  ส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน 
3.  รณรงค์ให้ประชาชนตรวจสุขภาพประจ าป ี

   6.2 การป้องกันโรค
ระบาดและโรคติดต่อ 

1.  ประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจในการป้องกันโรค
ระบาดและโรคติดต่อ 

1. จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ 

7. ปัญหาด้านการเมือง 
   การบริหาร 
   7.1 ด้านการเมือง 

 
 
1.  ผู้น าชุมชนขาดการประสานงานกับภาคราชการในการ 
2.  สนับสนุนส่งเสริมการมสี่วนร่วมประชาชน 
3.  ขาดกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง 
4.  ประชาชนไมเ่ข้าใจการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 
 

 
 
1.  ติดตั้งและซ่อมแซมหอหอกระจายข่าว
พร้อมเสยีงตามสายและประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ชุมชน 
2.  รณรงค์และให้ความรู้แกป่ระชาชน
เกี่ยวกับบทบาทและหนา้ที่ของประชาชนตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

   7.2 ด้านการบริหาร 1.  งบประมาณและรายได้น้อยไมเ่พียงพอกับภารกิจและ
หน้าท่ี 
2.  บุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถในการรองรับการ
พัฒนา 
3.  สถานท่ีท างานคับแคบ 
4.  เครื่องมือเครื่องใช้มีไม่เพียงพอและยังใช้ประโยชน์ไดไ้ม่
เต็มประสิทธิภาพ 
5.  บุคลากรไมเ่พียงพอต่อการปฏบิัติงาน 

1.  ประชาสมัพันธ์และเร่งรดัการจัดเก็บภาษี
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
2.  ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตาม
โครงการและหลักสตูรตา่ง ๆ 
3.  ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานให้ไดร้ับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 
4.  จัดสร้างส านักงานใหม่ใหเ้ป็นสัดส่วนและ
มีสภาพพร้อมในการปฏบิัติงานอยา่งเต็มที ่
5.  จัดหาวสัดุอุปกรณส์ านักงานให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
6.  จัดหาบุคลากรเพิ่มเพื่อรองรับปริมาณงาน 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  คติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้นขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยมีศักยภาพและสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคมไทยมีความเป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ระบบบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี
ส่วนร่วมจากประชาชน   
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ปี 2560-2564) 
 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้ 
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้อง
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ
ยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ 
 ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการ
พัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือ
ชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลัง
แรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกัน
และควบคุมปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุ ขให้ครอบครัวไทย รวมทั้ง
การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 
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๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุ กคนใน

สังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
ราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
และการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่
เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่
จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่
หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลดความ
ขัดแย้งในสังคมไทย        

๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบ

เพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้ง
กฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษา
สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐาน
ส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการ
สร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจ
บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษา
นานาชาติ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว  ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต้น 

ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ 
การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร 
โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับ
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 
๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว   

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน    
มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์

และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงร้อยละ ๒๐ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้ง
ยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 
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5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและยั่งยืน   
ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระ
ครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคน
ในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้าม
ชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
การรักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) 
พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  (๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็น

ธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง 
ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การ
ปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการ
ปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วย
ส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศ
ไทยปี ๒๕๗๗ 

๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนา

กายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้าง
เครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจาก
ถนนสู่รางเป็นหลัก 
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๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจาก

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่
สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมท่ีมีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน 
รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิด
กลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันใน
ศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 

๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจ
เดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญใน
ภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
พ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การ
พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ 
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มี
ศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 

๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค  
ก าหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือ

กันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและ
พันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค 
และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้
เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและด าเนินงาน
ของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความ
เชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของ
การประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
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1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด /  
 1. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ฉบับทบทวนเดือนกรกฎคม 2559 
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี 
  วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งอนาคต แหล่งของการลงทุน และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีภูมิปัญญาและ
นวัตกรรมที่แข่งขันได้ระดับสากล” 
  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการกับชุมชน เพ่ือ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมและการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมความโดดเด่นของการท่องเที่ยวด้วยการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยี 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติแลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศของ
แม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะด้วยนวัตกรรมแห่งชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาผังเมืองและการจัดการ Logistics 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการกับชุมชน 
  เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและการเกษตร เชิงสร้างสรรค์ 

- เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มสินค้า “เชิงสร้างสรรค์” ของกลุ่มจังหวัด 
- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัดให้สามารถรองรับการผลิตสินค้า “เชิงสร้างสรรค์” และ High 

Tech Industry ให้มากขึ้น 
- เพ่ือน าเอาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และสินค้า OTOP 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมความโดดเด่นของการท่องเที่ยวด้วยการผสมผสานกันระหว่าง Techology 
  ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- เพ่ือเ พ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนท่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัด โดยใช้ 
lnformation  Techology เป็นตัวกระตุ้น 

- เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัด และของลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาและป่าสัก
ให้เป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจนและกว้างขวางขึ้น 

- เพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน กว้างขวาง และน ามาสู่การ
เพ่ิมผลผลิตด้านการท่องเที่ยวและถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้ าเจ้าพระยา/
ป่าสัก และสร้างคุณค่าเพิ่มจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรมแห่งชาติ 

- เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการระบบนิเวศของแม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก(จัดการภัยแล้ง ผักตบ น้ าท่วม) 
- เพ่ือแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม (ด้านขยะ อากาศ และน้ าเสีย) ที่เป็นผลพวงจากการเติบโตของ

อุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรม) ชุมชน และสภาพความเป็นเมือง 
- เพ่ือน าขยะที่มีการเพ่ือขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเพ่ิมมูลค่าและน าไปสู่การสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด ได้อย่าง

ต่อเนื่องในอนาคต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาผังเมอืงและการจัดการ Logistics 
- เพ่ือรองรับสภาพของ “ความเป็นเมือง” ในอนาคต 
- เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของฐานระบบข้อมูลในการให้ความสะอาดต่อการเดินทางในกลุ่มจังหวัด 
- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและโอกาสในการเข้าถึง แหล่งอุตสาหกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่มีความโด

เด่นเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนที่ 1 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เอ้ืออ านวยความสะดวก และลดอุปสรรค ต่อการขนส่งและเดินทางผ่านกลุ่ม

จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไปจนถึงระดับ Transnational 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน  1 

- เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีระบบการปฏิบัติการ และโครงสร้างการท างาน ที่เอ้ือ
ต่อการร่วมคิด ร่วมสร้าง และร่วมท าโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มจังหวัด 

- เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีฐานข้อมูลของกลุ่มจั งหวัดที่เอ้ือต่อการลงทุนเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ และสามารถช่วยเพิ่มคุณค่าให้ทรัพยากรของกลุ่มจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี(พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) (ฉบับทบทวน เดือนกันยายน 2559) 
วิสัยทัศน์ “เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข 
พันธกิจ : 
  1. น าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

  2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็น
ธรรมในสังคม 

 3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้
ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

 4. จดัให้มีการบริการภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาครวดเร็วและมีคุณภาพ 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือ

ที่มีกฎหมายก าหนด  
                  เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี : 
  “มูลค่าการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมสะอาดเพิ่มข้ึน เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมี  
เสถียรภาพ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วย 4 ประเด็น ดังนี้  :  

1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล 
3. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย 
4. เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมมาภิบาลและมีคุณภาพ มาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด มีดังนี้ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ส่งเสริมการค้าการลงทุน   และการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  ตัวช้ีวัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 
     ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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เป้าประสงค์ : มูลค่าการค้าการลงทุนในการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์เพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ : มีจ านวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

  1.  เพ่ิมขีดความสามารถแข่งขันด้านเศรษฐกิจสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 
  2.  พัฒนายกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแบบทางเลือกสอดคล้องกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
  3.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ที่ เอ้ือต่อการลงทุนภาพอุตสาหกรรม การค้าและ
บริการ 
  4.  พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้
มาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของสินค้าและบริการได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าสากลร้อยละ    
            ผลิตภัณฑ์ ชุมชนและท้องถิ่นได้รับมาตรฐานชุมชน 

 เป้าประสงค์ : ต่างประเทศให้ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของจังหวัด 
 กลยุทธ์ : มีจ านวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1.  เพ่ิมประสิทธิภาพผลิตผลเกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมาตรฐาน 
  2.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 
  3.  ส่งเสริมการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานสอดคล้องกับภาคการผลิตสาขาเป้าหมายเฉพาะ 
  4.  ส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดและกาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่ทันสมัย
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละที่ลดลงของคดีอาชญากรรมและคดียาเสพติด 
   ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส าคัญ 
   ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของครอบครัวอบอุ่นตามเกณฑ์ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก าหนด 
  ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์ : ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข 
 กลยุทธ์ : มีจ านวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1.  เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   2.  ส่งเสริมสังคมแห่งคุณภาพสอดคล้องตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3.  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.  เสริมสร้างสังคมแหล่งการเรียนรู้ และด ารงชีวิตแบบพอเพียง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน 
     ตัวช้ีวัด : ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม 
          ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนข้อร้องเรียนในการบริการสาธารณะ 
          3. จ านวนข้อร้องเรียนในการให้บริการที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 3.5 
     เป้าประสงค์ : ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง 
     กลยุทธ์ : มีจ านวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 

       1.  ส่งเสริมการบริการสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า 
       2.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล 
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       3.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี(พ.ศ.2557-2561) 
 “สระบุรีเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวน าด้านการศึกษา ชาวประชามีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม น้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 

1. เสริมสร้างความน่าอยู่ของจังหวัดสระบุรี 
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี สู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
3. ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนด ารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน 
 การพัฒนาที่ยังยืนเป็นแนวคิดที่มีความส าคัญเนื่องจากเป็นการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในรุ่นปัจจุปัน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในรุ่นต่อๆไปในอนาคต ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาที่
ยังยืน คือ การพัฒนาที่ท าให้เกิดดุลยภาพของมิติต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือสร้างเสริมความอยู่ดีมีสุขของประชาชนตลอดไป ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดยยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.  สนับสนุนให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือการพัฒนาในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาใน
ระดับท้องถิ่น 
 2.  สนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆในการพิจารณายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และการ
ด าเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์หลักใน
การด าเนินงาน 7 ด้าน พร้อมเป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     เป้าประสงค ์
     เพ่ือสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตจังหวัดสระบุรีให้มีความพร้อมเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคต่างๆ 
     แนวทางการพัฒนา 
     1.1 การก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     เป้าประสงค ์
      เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนในจังหวัดสระบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการพัฒนาระบบการศึกษา 
ระบบการสาธารณสุข การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ โดยการน้อมน าแนว
พระราชด าริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันสามารถน ารายได้มาสู่จังหวัดสระบุรีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
     แนวทางการพัฒนา 
    2.1 การพัฒนาอาชีพสู่ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน 
      2.2 การพัฒนาสนับสนุนด้านการศึกษา 



29 
 

    2.3 การพัฒนาชุมชนน่าอยู่ 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     เป้าประสงค ์
      เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรีมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการด ารงชีวิต และทรัพย์สิน
อาชญากรรมในพื้นที่ลดลง ปัญหายาเสพติด อบายมุขได้รับการก าจัดอย่างจริงจัง 
     แนวทางการพัฒนา 

3.1 การจัดระบบสังคมและสร้างความปลอดภัยในชุมชน     
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

       เป้าประสงค ์
        เพ่ือส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี โดยการประชาสัมพันธ์
และการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆเพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชน เพ่ือการ
ด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ 
       แนวทางการพัฒนา 
        4.1 การปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
       เป้าประสงค ์
        เพ่ือรักษาควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
ปราศจากมลภาวะ คุณภาพน้ า อากาศ เสียงได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบและจริงจัง และมีการบริหารจัดการขยะ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
       แนวทางการพัฒนา 
        5.1 รักษ์สิ่งแวดล้อม 
        5.2 ระบบการก าจัดขยะ 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        เป้าประสงค ์
         เพ่ือเสริมสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง 
        แนวทางการพัฒนา 
         7.1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
         7.2 การบริหารงานองค์กร 
         7.3 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 
      เป้าประสงค ์
       เพ่ือเสริมสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ  ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง 
       แนวทางการพัฒนา 
      7.1  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
       7.2  การบริหารงานองค์กร 
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       7.3  การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) 
วิสัยทัศน์ “สนับสนุน ตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของ

ท้องถิ่น พร้อมบูรณาการจัดการร่วมกัน” 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๖ เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนาที่ 8 พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมประจ า
ถิ่น ขนบธรรมเนียนประเพณีท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารองค์กร 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคมภาคประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 

 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 

“ร่วมคิด  ร่วมท า  น าหมู่บ้าน  พัฒนา” 
ร่วมแก้ไขปัญหา  พัฒนาต าบลสู่ความยั่งยืน 

2.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   1.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 
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   1.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม   
   1.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาการด้านบริการสาธารณสุขและการเสริมสร้าง
สุขภาวะประชาชน 

1.4   แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ 
1.5   แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสังคม และเศรษฐกิจ 
1.6   แนวทางการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของชุมชน 
1.7   แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ า 
1.8   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
1.9   แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 

  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   2.1   แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

2.2   แนวทางการพัฒนาสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2.3  แนวทางการพัฒนาจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2.4  แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสริมโทรม 
2.5  แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสังคมและเศรษฐกิจ 
2.6  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์รักษาคุณภาพแม่น้ าป่าสัก 

  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
   3.1  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

3.2  แนวทางการพัฒนาสร้างจิตส านึกและตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของ 
วัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นขนบธรรมเนียมประเพณี 

3.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  

  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคคลกรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี  
   4.1  แนวทางการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคคลกรท้องถิ่น 
   4.2  แนวทางการพัฒนาระบบบริหารองค์กร 
   4.3  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 
   4.4  แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   4.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนในการบริหารจัดการและบริการ
สาธารณะ 
   4.6  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี 
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
   5.1  แนวทางการพัฒนาประชาสัมพันธ์กิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวให้แพร่หลาย 
   5.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการทุกภาคส่วน 
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   5.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคคลกรด้านพัฒนาการ
ท่องเที่ยว  
  6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาชน  
   6.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมทางการเมือง 
   6.2  แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเมืองการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย   
   6.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคมภาคประชาชน 
 2.3 พันธกิจ   

พันธกิจที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานมี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
พันธกิจที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านการศึกษา สวัสดิการ สาธารณสุข เพ่ือให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

และยั่งยืน 
พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนตามหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจที่ 5  พัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกรรม และส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ผู้

ยากจน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถพ่ึงตนเองได้  
พันธกิจที่ 6  อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
พันธกิจที่ 7  ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไป   
พันธกิจที่ 8   เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
พันธกิจที่ 9  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

2.4 เป้าประสงค์ 
  1. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึง       
                       2. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มต าบลห้วยทราย 

 3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกรรมและส่งเสริมอาชีพเสริมต าบล                  
ห้วยทราย 

 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลได้รับการบริหารจัดการอย่าง    เหมาะสม 
 5. ขนบธรรมเนียม  ภูมิปัญญา  ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีของต าบลได้รับการ ส่งเสริมบริหารจัดการ

อย่างเหมาะสม 
          6. การท่องเที่ยวภายในต าบลได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
 7. ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมท า  แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
 8. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง  รวดเร็ว  ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 9. พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชน 
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 2.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 พันธกิจ 

 1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานมี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. 
      2.  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  3.  พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านการศึกษา สวัสดิการ สาธารณสุข เพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ 

  1. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึง  
 2. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มต าบลห้วยทราย 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในต าบล   

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก่อสร้างและบูรณะ
สาธารณูปโภค เช่น ถนน ระบบประปา ไฟฟ้าส่องทาง
สาธารณะ ก่อสร้าง/ปรับปรุงและบ ารุงรักษาคลองส่งน้ า 

- โครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100 ในแต่ละปี 
 

2. การพัฒนาการศึกษา   ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักเรียนที่ได้รับการ
ส่งเสริม จัดการคุณภาพการศึกษา 

3. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนเด็ก  สตรี  คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 

4. ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขให้มีสุขภาพ
แข็งแรงทั้งกายและใจ   

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชาชนที่ได้รับ
ค าแนะน า  ส่งเสริมด้านสาธารณสุขให้มีสุขภาพ
แข็งแรงทั้งกายและใจ   

5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมที่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   

6. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมการด าเนินการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหายาเสพติด   

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัด กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการและสังคม กองการศึกษาฯ 
ความเชื่อมโยง 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 :  
  1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์    
  3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน    
  7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
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 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ :  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาผังเมืองและการจัดการ Logistics 
 แผนพัฒนาจังหวัด :  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
 แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี : 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี : 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 พันธกิจ 

6. อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 เป้าประสงค์ 

  4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในต าบลหนองหัวโพและต าบลหนองสีดาได้รับการจัดการ ดูแล 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

2.  สร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมสร้างจิตส านึกและ
ตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขยะ สิ่งปฏิกูล 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัด กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการและสังคม กองการศึกษาฯ 
ความเชื่อมโยง 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :   
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 :  
  5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและ
 ยั่งยืน   
  4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ :  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศ
 ของแม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะด้วยนวัตกรรมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาจังหวัด :  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
 สิ่งแวดล้อม 
 แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี : 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี : 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
 พันธกิจ 
  7  ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา
 ท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไป   

   8   เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  เป้าประสงค์  

 5. ขนบธรรมเนียม  ภูมิปัญญา  ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีของต าบลได้รับการ ส่งเสริมบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสม 

         6. การท่องเที่ยวภายในต าบลได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  1. ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาเพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง 
    2. การเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในต าบล 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและฟ้ืนฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวันส าคัญ   

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมประเพณี ประเพณี  ศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.สร้างจิตส านึกและตระหนักในคุณค่าและ
ความส าคัญศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมท้องถิ่น 

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมสร้างจิตส านึกและ
ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น 

3.อุดหนุนหนุนกลุ่ม องค์กร หน่วยงานราชการ
ด าเนินการการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 

ร้อยละของงบประมาณท่ีอุดหนุนหนุนกลุ่ม องค์กร 
หน่วยงานราชการด าเนินการการพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยว 

4.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา 
ฟ้ืนฟู 

5.ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว   

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่
ได้รับการพัฒนา 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัด กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการและสังคม กองการศึกษาฯ 
ความเชื่อมโยง 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :   
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 :  
  1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน   
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ :  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมความโดดเด่นของการท่องเที่ยวด้วยการผสมผสานกันระหว่าง เทคโนโลยี 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติแลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แผนพัฒนาจังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
 แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี : 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี : 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

 ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคคลกรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี  
พันธกิจ 

   9  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา 
การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง  

 เป้าประสงค์ 
 7. ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมท า  แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
 8. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง  รวดเร็ว  ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 9. พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพ่ิมข้ึน 

  3. องค์กรมีความพร้อมเพ่ิมขึ้น ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือที่ทันสมัย สามารถให้บริการแก่ประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของ
ท้องถิ่น 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   

2. พัฒนาระบบบริหารงานองค์กรและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงาน
องค์กรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ
ที่พึงพอใจต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

4. ส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี การ
ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเมืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การ
บริหารจัดการที่ดี การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่แสดงออกในการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 

5. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองและพัฒนากระบวนการประชาสังคมภาค
ประชาชน   

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่แสดงออกในการมี
ส่วนร่วมในระบบการเมืองการปกครอง 
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการและสังคม กองการศึกษาฯ 
 
 

ความเชื่อมโยง 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :   
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยมีศักยภาพและสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ระบบบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบโปร่งใส   
 ตรวจสอบได้และมีส่วนร่วมจากประชาชน   
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 :  
  6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
 และธรรมาภิบาลในสังคมไทย   
  8)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย  และนวัตกรรม   
  9)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
  10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ :  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาผังเมืองและการจัดการ Logistics 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
 แผนพัฒนาจังหวัด :  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพ มาตรฐาน    
 แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี : 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 
 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี : 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดีและการ ส่ ง เ ส ริ ม
พัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

พันธกิจ 
8 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 เป้าประสงค์ 
  6. การท่องเที่ยวภายในต าบลได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. การเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในต าบล 
2. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
 1. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ให้มี
ทัศนียภาพที่สวยงาม 

สถานทีท่องเที่ยวมีความร่มรื่น สะอาด น่าอยู่อาศัย  

 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่มาท่องเที่ยว 
 3.อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 4. อุดหนุนหนุนกลุ่ม องค์กร หน่วยงานราชการ
ด าเนินการการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 

ร้อยละของงบประมาณท่ีอุดหนุนหนุนกลุ่ม องค์กร 
หน่วยงานราชการด าเนินการการพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 

 5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ
พัฒนา ฟ้ืนฟู 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัด กองช่าง  
ความเชื่อมโยง 

  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :   
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :  
  5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและ
 ยั่งยืน   
  4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ :  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมความโดดเด่นของการท่องเที่ยวด้วยการผสมผสานกันระหว่าง เทคโนโลยี 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติแลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แผนพัฒนาจังหวัด :  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
 สิ่งแวดล้อม 
 แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี : 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี : 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาชน 

พันธกิจ 
    9  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา 

การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง  
เป้าประสงค์ 
 7. ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมท า  แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
 8. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง  รวดเร็ว  ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 9. พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพ่ิมข้ึน 

  3. องค์กรมีความพร้อมเพ่ิมขึ้น ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือที่ทันสมัย สามารถให้บริการแก่ประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบบริหารงานองค์กรและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมพัฒนาระบบ
บริหารงานองค์กรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนและผู้มาติดต่อ
ราชการที่พึงพอใจต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กร 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี การ
ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเมืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การ
บริหารจัดการที่ดี การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่แสดงออกในการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 

5. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองและพัฒนากระบวนการประชาสังคมภาค
ประชาชน   

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่แสดงออกในการมี
ส่วนร่วมในระบบการเมืองการปกครอง 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัด กองช่าง  
ความเชื่อมโยง 

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :   
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยมีศักยภาพและสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ระบบบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบโปร่งใส   
 ตรวจสอบได้และมีส่วนร่วมจากประชาชน   
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 :  
  6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
 และธรรมาภิบาลในสังคมไทย   
  8)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย  และนวัตกรรม   
  9)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
  10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ :  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาผังเมืองและการจัดการ Logistics 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
 แผนพัฒนาจังหวัด :  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพ มาตรฐาน    
 แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี : 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 
 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี : 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดีและการ ส่ ง เ ส ริ ม
พัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1.  ท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะส าหรับการท าเกษตรกรรม เช่น  ท านา ท า

สวน และปลูกพืช  ประชาชนประกอบอาชีพหลักเกษตรกรรม  (ท านา)  ได้ตลอดปี เป็นแหล่งผลิตข้าวพันธุ์ดี 
2.  มีแหล่งท่องเที่ยว คือ น้ าตกนางโจน พร้อมทั้งมีภูเขาซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติ เหมาะแก่การมาตั้ง

แคมป์ 
3.  ไม่มีปัญหาด้านสภาพแวดล้อม เช่น อากาศเป็นพิษ น้ าเสีย และการก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถู ก

สุขลักษณะ ซึ่งเป็นแหล่งท าลายสภาพแวดล้อม 
 4.  การด าเนินชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่เป็นแบบวิถีชาวบ้าน  เป็นสังคมเครือญาติ  พอที่จะพ่ึงพากัน
ได้คนในชุมชนยังยึดถือปฏิบัติและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น  มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน  ผู้น า
ชุมชนเข็มแข็ง คนในชุมชนให้ความความเคารพนับถือผู้สูงอายุ 
 5.  มีแหล่งเงินทุนในระบบทั้งในชุมชน(กองทุนหมู่บ้าน)และนอกชุมชน  (ธ.ก.ส.,สหกรณ์การเกษตร) 
และนอกระบบ(นายทุน) 

6.  การศึกษา  คนในชุมชนมีการศึกษาโดยได้รับการศึกษาทั้งในระบบ  (โรงเรียนวัดห้วยทรายและ
โรงเรียนหินกองวิทยาคม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.ห้วยทราย)  การศึกษานอกระบบ  (กศน.) 
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7.  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านและภายนอก  เป็นเส้นทางที่ส าคัญในการล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตรของเกษตรกร 

8.  มีระบบชลประทานเพื่อท าการเกษตรกรรมของคนในชุมชน   
จุดอ่อน 
1.  ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมน้อยในการวางแผนพัฒนา เพราะยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาท

หน้าที่ของตัวเอง เช่น ยังไม่รู้จักรูปแบบการปกครองขาดความรู้ความคิดเห็นไม่มีเวลาต้องท างาน 
2.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า

สาธารณะ โทรศัพท์ และน้ าประปา  เส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวกเท่าที่ควร  ไม่มีไฟฟ้าส่องทางตามจุดส าคัญ 
3.  น้ าใช้เพ่ือการเกษตรกรรมยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร   โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ง 

ตลอดจนน้ าในคลองชลประทานที่ปล่อยมาอยู่ในระดับต่ ากว่าที่นา ต้องใช้เครื่องสูบน้ าช่วย ส่วนในฤดูฝนเนื่องจากเป็น
ที่ราบลุ่มจึงเกิดปัญหาน้ าท่วม 

4. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดและขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
   5.  ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อมท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

6.  ต้นทุนในการผลิตภาคเกษตรกรรม (การท านา)  สูง  เช่น  ค่ากระแสไฟฟ้าท านาปรัง,ค่าสารเคมี  ค่า
น้ ามัน,ค่าจ้างแรง  เป็นต้น  มีการใช้สารเคมีในการท าเกษตรกรรมในปริมาณมาก  ประกอบกับราคาผลผลิตตกต่ า  
การถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง 

7.  ระบบชลประทานไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ท าการเกษตรกรรม   
โอกาส 
1.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2542   ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  

2. นโยบายของรัฐเข้าถึงประชาชน เช่น ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว เป็นต้น โดยนโยบายดังกล่าวเอ้ือต่อการพัฒนาต าบลต่อไป  

3.  การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
4.  ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องเทคโนโลยี  วิชาการ  เกี่ยวกับทางการเกษตร 
5.  ได้รับความร่วมมือจาก  หน่วยงานราชการ  องค์กรของรัฐและเอกชนกับประชาชนในพ้ืนที่ ในการ

ร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ 
6. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐในเรื่องงบประมาณ 
อุปสรรค 
1.  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2.  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
3.  ภาระหน้าที่เพ่ิมมากข้ึนตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 
4.  การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาด าเนินการ 
5.  ปัญหาราคาน้ ามันและเชื้อเพลิง  ภัยธรรมชาติซ้ าซาก  (น้ าท่วม,ภัยแล้ง)มีผลกระทบต่อการประกอบ

อาชีพ 
 6.  การรับวัฒนธรรมตะวันตก  ท าให้ค่านิยมของประชาชนเปลี่ยนไป 

  


