
 
 

 

ส่วนที่ 2 
 
ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 256๑-25๘๐)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่  ๒ 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   1. ด้านความม่ันคง 

(1)  เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

(2)  ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3)  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4)  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(5)  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกันประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6)  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(7)  การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1)  การพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร

รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3)  การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
(4)  การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ

เมืองศูนย์กลางความเจริญ 
(5)  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
(6)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1)  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2)  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3)  ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
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(4)  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5)  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 
4.  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

5.  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 
6.  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1)  การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2)  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรของรัฐ 
(4)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5)  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6)  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7)  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

1.2 แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
- พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
- ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
- ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 

- เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีราได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ 
- กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและ

ทั่วถึง 
- การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา 
- ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
- ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่ อุตสาหกรรมที่ใช้

เทคโนโลยีขั้นสูง 
- วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
- เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
- ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกการค้า

การลงทุน 
- เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถ

สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 
- เพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า

ทางเศรษฐกิจระยะยาว 
- เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า และแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
- ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่  5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ันคั่ง และย่ังยืน 

 แนวทางการพัฒนา 
- สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหนและธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง 
- พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 
- ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง 
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี

และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีบนพื้นฐานความแตกต่างทางอัตตลักษณและชาติพันธุ์ 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

 แนวทางการพัฒนา 
- ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน  
- ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ สร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
- ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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- ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางการพัฒนา 

- การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะ โครงข่ายถนน ขนส่ง
ทางอากาศ ขนส่งทางน้ า 

- การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การอ านวยความสะดวกทาง
การค้า 

- การพัฒนาด้านพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานการใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมไทย เป็น
ศูนย์กลางพลังงาน 

- การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริมการลงทุน R&D ผลักดันในเชิงพาณิชย์ และเชิงสังคม ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ไทย
มีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

- พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการ
จัดการธุรกิจ 

- พัฒนาสภาวะแวดล้อมทาง วทน. ทั้งด้านบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

- ภาคเหนือ : เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง 
- ภาคกลาง : เป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน า ศูนย์กลางการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัยได้

มาตรฐานโลก และศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชีย 
- ภาคใต้ : เป็นฐานเศรษฐกิจสีเขียว ได้มาตรฐานสากลและแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

แนวทางการพฒันา 
- ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน 
- การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
- การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ   
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1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

 แนวทางการพัฒนา 
 - งานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าท่อระบายน้ า 
พัฒนาระบบจราจร 
 - งานด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟ้า-ประปา พัฒนาแหล่งน้ า คูคลอง และระบบชลประทาน 
 - งานด้านการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์ 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนา 
  - งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้ประชาชน 
  - งานด้านสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์) 
  - งานด้านการศึกษา 
  - งานด้านการสาธารณสุข 
  - งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน และสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  แนวทางการพัฒนา 
  - งานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย 
  - งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - งานด้านแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนา 
  - งานด้านการส่งเสริมการลงทุน 
  - งานด้านพาณิชยกรรม 
  - งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
  - งานด้านการท่องเที่ยว 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  - งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - งานด้านการจัดการขยะในชุมชน 
  - งานด้านการส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ การบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา 
  - งานด้านการส่งเสริมเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นโบราณสถาน
และโบราณวัตถุ 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  แนวทางการพัฒนา 
  - งานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
  - งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกันการทุจริต 
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  - งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
  - งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
  - งานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
  - งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
  - งานด้านการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.1  วิสัยทัศน์ 

ต าบลบ้านในดงเป็นชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคครบครัน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีส่วนร่วม การบริหารจัดการที่ดี ก้าวน าเศรษฐกิจ 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
- งานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 

พัฒนาระบบจราจร 
- งานด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟ้า – ประปา พัฒนาแหล่งน้ า คูคลอง และระบบชลประทาน 
- งานด้านการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 
- งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน 
- งานด้านสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์) 
- งานด้านการศึกษา 
- งานด้านการสาธารณสุข 
- งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 

- งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
- งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานด้านแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด 
- สร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
- งานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- งานด้านการจัดการขยะในชุมชน 
- งานด้านการส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ การบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
- งานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 

- งานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
- งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกันการทุจริต 
- งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
- งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
- งานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
- งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
- งานด้านการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

 
2.3 เป้าประสงค์ 

1. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีมาตรฐานการคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่
ได้มาตรฐาน เพียงพอและตรงกับความต้องการของประชาชน 

2. ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
การศึกษา การกีฬา และนันทนาการอย่างทั่วถึง 

3. ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขห่างไกลจากยาเสพติดมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

4. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีปราศจาก
มลพิษ 

5. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบต่อไป 
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6. องค์กรและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรมีศักยภาพ การท างานตามหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน 
ประชาชนมีความรักสามัคคี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
2.4 ตัวชี วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี วัด 
 2.4.๑ยุทธศาสตร์ (Strategy)ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1) พันธกิจ ปรับปรุงและพัฒนาให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
  ๒) เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัดเป้าประสงค์ 
มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีมาตรฐาน การคมนาคม
ขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน เพียงพอและตรงกับความต้องการของ
ประชาชน 
 

๑. จ านวนถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น 

๒. จ านวนสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้งานได้ด ี

๓. ระบบไฟฟ้าส่องสว่ างมีครบทุก พ้ืนที่  และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 

๔. ระบบประปาสามารถผลิตน้ าประปาที่ ได้
มาตรฐานสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

 
  ๓) แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดแนวทางการพัฒนา 
พัฒนาด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาถนน 

จ านวนถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าที่ได้รับ
การก่อสร้าง/ซ่อมแซมได้มาตรฐาน 

พัฒนาด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟ้า – 
ประปา 

พ้ืนที่ขยายเขตไฟฟ้า และประปาเพ่ิมมากขึ้น 

  ๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   กองช่าง 
  ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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 2.4.๒ยุทธศาสตร์ (Strategy)ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๑) พันธกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาและบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และ
เท่าเทียม 
  ๒) เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัดเป้าประสงค์ 
ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข
การศึกษา การกีฬาและนันทนาการอย่างท่ัวถึง 

๑. ประชาชน ได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานในการ
เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ อย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
มากขึ้น 

๒. การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในชุมชน เช่น 
ไข้เลือดออก, โรคพิษสุนัขบ้าลดจ านวนลง 

๓. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติด
เชื้ อเอดส์  และกลุ่ม/ชมรมที่จัดตั้ งขึ้นตาม
กฎหมาย และหน่วยงานราชการที่ด าเนินงาน
ด้านสังคม ได้รับการจัดสวัสดิการอย่างครบถ้วน 

๔. ร ะบบ กา รศึ กษ า ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร พัฒน า ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างโอกาสการเรียนรู้
อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 

๕. เด็กและเยาวชนได้ รับการส่ ง เสริมพัฒนา
ศักยภาพในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ 

๖. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง 
เกิดความรักและความสามัคคี ของคนในต าบล
มากขึ้นจากการเล่นกีฬา และการออกก าลังกาย 

 
  ๓) แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดแนวทางการพัฒนา 
พัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับ
ประชาชน 

ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์) 

จ านวนประชาชนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

พัฒนาด้านการศึกษา ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม
ด้านการศึกษา / ร้อยละ 80 

พัฒนาด้านการสาธารณสุข ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม
ด้านสาธารณสุข /ร้อยละ 80 

พัฒนาด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา 
  ๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   ส านักปลัด กองช่าง กองคลัง กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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  ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 2.4.๓ ยุทธศาสตร์ (Strategy)ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
 ๑) พันธกิจ พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๒) เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัดเป้าประสงค์ 
ประชาชนอยู่ ร่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
ห่างไกลจากยาเสพติด มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

๑. จ านวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ประชาชนที่ผ่านการอบรมทบทวนความรู้  

๒. เหตุสาธารณภัยได้รับการบรรเทาและลดความ
รุนแรงลง 

๓. ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
๔. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

เพ่ิมมากข้ึน 
๕. คนชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบและสามัคคี 
๖. ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขแบบบูรณาการ 
๗. ระบบการสื่ อสารมี ความสะดวกรวด เร็ ว 

ประชาชนได้รับข่าวสารมากขึ้น 
 

  ๓) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดแนวทางการพัฒนา 

พัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่ได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน/ร้อยละ ๘๐ 

พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรม 

พัฒนาด้านแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด  จ านวนผู้ติดสารเสพติดและก่อคดีต่างๆ ลดลง 
สร้างความเข้มแข็งกับชุมชน ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับฟังข่าวสาร/ร้อยละ ๘๐ 

  ๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   ส านักปลัด กองช่าง กองคลัง กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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 2.4 .๔ยุทธศาสตร์  (Strategy)ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การ พัฒนาด้ านการบริ หารจัดการและอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 
 ๑) พันธกิจ ส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๒) เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัดเป้าประสงค์ 
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจาก
มลพิษ 

๑. ประชาชนเกิดจิตส านึกร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
เพ่ิมมากข้ึน 

๒. ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟ ู

๓. ระบบการบริ ห ารจั ดการขยะ ในชุ มชนมี
ประสิทธิภาพที่ดีมากข้ึน 

 
  ๓) แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดแนวทางการพัฒนา 
พัฒนาด้านการป้องกันและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศน์เพ่ิมมากขึ้น 
- จ านวนโครงการที่รณรงค์ปลุกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาด้านการจัดการขยะในชุมชน การบริหารจัดการขยะในชุมชนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
  ๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   ส านักปลัด กองช่าง กองคลัง กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๔.๑.๕ยุทธศาสตร์ (Strategy)ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  1) พันธกิจ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
  ๒) เป้าประสงค์  

เป้าประสงค์ ตัวชี วัดเป้าประสงค์ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ได้รับการอนุรักษ์ ให้คงอยู่สืบไป 

๑. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญา
ในท้องถิ่นได้รับการสืบทอดให้คงอยู่สืบไป 

 
  ๓) แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดแนวทางการพัฒนา 
พัฒนาด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

จ านวนประชาชนที่ร่วมโครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   ส านักปลัด กองช่าง กองคลัง กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 2.4.๖ยุทธศาสตร์ (Strategy)ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมี
ส่วนรวมของประชาชน 
 ๑) พันธกิจ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ความเข้าใจและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ๒) เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัดเป้าประสงค์ 
องค์กรและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
บุคลากรมีศักยภาพ การท างานตามหลักธรรมาภิ
บาลในการให้บริการประชาชน ประชาชนมีความรัก
สามัคคีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

๑. ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
บริหารงานอบต. และการพัฒนาท้องถิ่น 

๒. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการและการปฏิบัติงานของ อบต. 

๓. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทีดี่ 

 
  ๓) แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดแนวทางการพัฒนา 
พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ร้อยละ ๘๐ 
พัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการ
ป้องกันการทุจริต 

จ านวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
อบต. และการป้องกันการทุจริต 

พัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาด้านบุคลากรใน
องค์กร 

จ านวนบุคลากรที่มีศักยภาพ และมีธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

พัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
และสถานที่ปฏิบัติงาน 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ร้อยละ ๘๐ 

พัฒนาด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจการท้องถิ่น 

จ านวนประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

พัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนางานได้ ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้น/ร้อยละ ๑๐ 
พัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ จ านวนโครงการที่ส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ 

  ๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   ส านักปลัด กองช่าง กองคลัง กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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2.5 ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน - เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาและบ ารุงรักษา  

ปีละ 6 สาย 
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

- จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 
- จ านวนเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันกีฬา ปีละ 1 โครงการ 
- จ านวนประชาชนที่เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข 

3. การพัฒนาด้านการจัดกระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

- จ านวน อปพร. ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
- จ านวนครั้งที่จัดฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ปีละ 1 ครั้ง 

4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- จ านวนครัวเรือน/ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ก าจัดขยะ และการคัดแยกขยะ 

 
2.6 กลยุทธ์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
  1.1 กลยุทธ์การพัฒนาก่อสร้าง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.2 กลยุทธ์การพัฒนาก่อสร้าง ดูแล บ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
 1.3 กลยุทธ์การพัฒนาระบบไฟฟ้า - ประปา 
 1.4 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ า คูคลอง และระบบชลประทาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.1 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมงานสวัสดิการสังคมฃ 
 2.2 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา 
 2.3 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสาธารณสุข 
 2.4 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักความสงบเรียบร้อย 
 3.1 กลยุทธ์การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3.2 กลยุทธ์การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 3.3 กลยุทธ์การพัฒนาการป้องกันปัญหายาเสพติด 
 3.4 กลยุทธ์การพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 4.1 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร 
 4.2 กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.1 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริม บ ารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ในองค์กร และการมีส่วนร่วมประชาชน 
 6.1 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
 6.2 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 6.3 กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง มีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้ 
2.3.1 มีการเกษตรที่เป็นฐานหลักท่ีสามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้ 
2.3.2 มีระบบชลประทานสภาพพ้ืนที่ และสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร 
3.3.3 มีสภาพชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนา 

 
ฉะนั้ นด้ วยสภาพพ้ืนที่ ขององค์การบริหารส่ วนต าบลบ้านในดง ที่ มี ความอุดมสมบู รณ์  ทั้ ง

ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยที่เอ้ือต่อการผลิตต่างๆ จึงเหมาะแก่การท าการเกษตร จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

 
“เพ่ิมขีดความสามารถทางการเกษตร น าไปสู่เกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน 

เพ่ือเป็นสินค้าเศรษฐกิจ น าส่งสู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศ” 
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2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

ด้านความ
ม่ันคง 

ด้านการสร้าง 
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ทางสังคม 

ด้านการสร้างการเตบิโตบน
คณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อม 

ด้านการเก็บสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

การ
เสริมสร้
างและ
พฒันา
ศักยภา
พทนุ
มนุษย ์

การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล ้า
ในสังคม 

การสร้าง
เข้มแข็ง

ทาง
เศรษฐกิจ

และ
แข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

การเติบโตที่
เปน็มิตรกบั
สิ่งแวดล้อม

เพือ่การพฒันา
อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้าง
ความม่ันคง

แห่งชาติเพือ่การ
พฒันาประเทศสู่
ความม่ังคั่งและ

ยั่งยืน 

การบริหาร
จัดการในภาครัฐ 
การปอ้งกันการ
ทุจริต ประพฤต ิ
มิชอบและธรร
มาภิบาลใน

สังคม 

การ
พฒันา

โครงสร้า
งพื นฐาน

และ
ระบบโล
วิสติกส ์

การพัฒนา
วิทยาศาส

ตร์
เทคโนโลยี
วิจัยและ
นวัตกรรม 

การ
พฒันา
ภาค
เมือง
และ
พื นที่
เศรษฐ

กิจ 

ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง

ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศาสตรก์ลุ่ม
จังหวัด 

เสริมสร้างและพัฒนา
ต้นทนุทางทรพัยากร

ภาคการเกษตร 

พฒันาโครงสร้างพื นฐานและศกัยภาพสินค้า
และบรกิาร เพื่อการทอ่งเที่ยวการค้า และ

พื นที่ทางเศรษฐกิจ 

อนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

แผนยุทธศาสตร์
จังหวัดเพชรบรุ ี

การพัฒนาความม่ันคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐาน
การท่องเที่ยว การค้า การบรกิาร และ

การเกษตรแบบครบวงจร 

การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบรอ้ย 
และสังคมคณุภาพทีพ่ึ่งตนเองไดด้้วยศาสตร์

พระราชา 

การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื นฐาน 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน

การส่งเสริมการศึ
กาและคณุภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน 

สังคม และการรกัษา
ความสงบเรียบรอ้ย 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ

บริหารจดัการและการ
อนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 
การพัฒนากระบวนการ

บริหารจัดการที่ดีใน
องคก์รและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

มีระบบโครงสร้างพื นฐานที่มีมาตรฐาน การ
คมนาคมขนส่งและระบบสาธารณปูการทีไ่ด้
มาตรฐานเพียงพอและตรงกบัความต้องการ

ของประชาชน 

ประชาชนไดร้ับการยกระดบั
คณุภาพชีวิตที่ดีขึ นรวมถึงการ

พฒันาและส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข การศึกษา การทกัษะ

และพัฒนาการอย่างทั่วถึง 

ประชาชนอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมี
ความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด มี
ความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สนิ 

ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รบัอนุรกัษ์ ฟื้นฟู
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนชุมชนมี
สิ่งแวดล้อมทีด่ี 
ปราศจากมลพษิ 

ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณแีละภูมิ

ปัญญาท้องถิน่ไดร้ับ
อนุรกัษ์ใหค้งอยู่ลืม

ไป 

องคก์รและบคุลากร
ได้รบัการพฒันา

อย่างมีคณุภาพ ฯลฯ 

แผนงาน
  

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน

  

การ
ศึก
ษา 

สา
ธา
รณ
สุข 

สังคม
สงเคร
าะห์ 

บริหา
รงาน
ท่ัวไป 

เคหะ
และ

ชุมชน 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

งบ
กลาง 

การ
พาณิชย์ 

การเกษตร อุตสาห
กรรม

และการ
โยธา 

ผลผลิต/
โครงการ 

จัดหาวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ ใน
การ
บริหารงาน
ของ อบต. 

ป้องกัน 
บรรเทา
สาธารณ
ภัยและ
รักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
ในชุมชน 

พัฒนา
ทักษะการ
ใช้
ภาษาอังก
ฤษ 
ภาษาจีน 
สู่ AEC 

ส่งเสริมและ
ฟื้นฟูสุขภาพ
ผู้ป่วยโรค
เร้ือรัง 

ก่อสร้างถนน 
คสล./ลาดยาง 
ก่อสร้างเหมือง 

จัดสวัสดิการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ 

แข่งขันกีฬา
ภายในต าบล
  

จัดกิจกรรม
ทางพุทธ
ศาสนา 

สนับสนุนองค์กร
สวัสดิการชุมชน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การพัฒนาด้านการ

วางแผน การส่งเสริม
การลงทนุ พาณิชยกรรม 
เศรษฐกิจพอเพียงและ

การท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื นฐาน 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาด้านการจดั
ระเบียบชุมชน สังคม และ

การรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

การพัฒนาด้านการบรกิาร
จัดการและการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
อาคารและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม 
(innovation) และแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(creative economy) อย่างยั่งยืน 
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3. การวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลที่มีผลต่อการพัฒนา  
3.1.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

ชือ่ปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
๑.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
๑.๑ปัญหาต้นทุนการผลิต     
ด้านการเกษตรมีราคาสูง 
 
 
 
 
 
๑.๒ปัญหาด้านรายได ้
 
๑.๓ประชาชนมีอาชีพไม่ม่ันคง   
และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการ 
ด ารงชีพ 
๑.๔เงินทุน 
 
 
 
๒.  ปัญหาด้านสังคม 
๒.๑ปัญหาเรื่องยาเสพติด 
 
 
๒.๒สวนสาธารณะ 
 
 
๓.  ปัญหาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
๓.๑  ปัญหาถนนในหมู่บ้านช ารุด
เสียหาย 
 
 
 
 
 
๓.๒ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 

 
๑.๑ในพ้ืนที่หลายหมู่บ้ านของ
ต าบลบ้านในดง    มีอาชีพด้าน 
การเกษตร ท าให้รายได้ขึ้นอยู่ 
กับอาชีพการเกษตร    ถ้าราคา 
ผลผลิตตกต่ า  และต้นทุนการ 
ผลิตสูง  ก็จะท าให้เกษตรกรมี 
รายได้ลดน้อยลงไปด้วย 
๑.๒ประชาชนมีรายได้น้อย และ 
ไม่มีอาชีพเสริม 
๑.๓ประชาชนมีอาชีพหลัก  คือ 
ท านา - ท าไร่  ขาดอาชีพเสริม 
 
๑.๔ประชาชนขาดการรวมตัว  
และขาดเงินทุนหมุนเวียนใน 
การประกอบอาชีพ 
 
 
๒.๑การแพร่ระบาดของยาเสพ- 
ติดในกลุ่มเยาวชน และประชาชน 
ทั่วไป 
๒.๒ในต าบลยังขาดสถานที่พัก -
ผ่อนหย่อนใจ 
 
 
๓.๑  ถนนในพ้ืนที่ต าบลบ้าน 
ในดงบางแห่ง มีสภาพช ารุด  และ
บางแห่งเป็นถนนดินลูกรัง  เมื่อ
เกิดฝนตกหรือน้ าท่วมจะท าให้
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  ท าให้การ
สัญจรไป – มาไม่สะดวก 
 
๓.๒บางพ้ืนที่ในต าบลขาดไฟฟ้า 

 
๑.๑ลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพ่ิม 
รายได้ให้เกษตรกร 
 
 
 
 
 
๑.๒ต้องการให้จัดหาอาชีพ 
เสริม  เพื่อเพ่ิมรายได ้
๑.๓ส่งเสริมการจัดตั้งองค์กร 
ธุรกิจใจชุมชน 
 
๑.๔จัดตั้งกองทุนหมุนเวียน 
 
 
 
 
๒.๑จัดโครงการแก้ไขและป้อง- 
กันปัญหายาเสพติด 
 
๒.๒สร้างสวนสุขภาพ  หรือสนาม
กีฬาประจ าต าบลที่ได้มาตรฐาน 
 
 
๓.๑  งบประมาณเพ่ือก่อสร้างถนน 
คสล. 
 
 
 
 
 
๓.๒ขยายเขตไฟฟ้า  และติดตั้ง 
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๓.๓น้ าท่วมขัง 
 
 
๓.๔ปัญหาการคมนาคมสื่อสาร 
ยังไม่คลอบคลุมทุกพ้ืนที ่
 
4.  ปัญหาสาธารณสุข 
4.๑ปัญหาขาดความรู้  ความเข้า-
ใจในเรื่องสุขภาพ 
 
 
 
4.๒ปัญหาการขาดแคลนยา  และ
เวชภัณฑ์ในการให้บริการรักษา 
 
 
5 .  ปัญหาด้านการเมือง การ
บริหาร 
5.๑ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือใน 
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
 
5.๒ประชาชนขาดความเข้าใจใน
การบริหารงานของอบต. 
 
 
6.  ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
6.๑การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
6.๒ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
 

สาธารณะท าให้ไม่สะดวกในการ
สัญจรเวลากลางคืน 
๓.๓ เมื่ อมีฝนตกหนักไม่มี ทาง
ระบายน้ า  ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง 
ในบางพ้ืนที ่
๓.๔ในบาง พ้ืนที่ ไม่ มี โทรศัพท์
สาธารณะใช้ 
 
 
4.๑  ประชาชนขาดความรู้ในการ
ควบคุม  ป้องกันแก้ไขโรคติดต่อ
ต่าง  ๆ เช่น  โรคไข้ เลือดออก  
โรคเบาหวาน  โรคเอดส์   
 
4.๒  ขาดแคลนยาที่บริการฟรี  ใน
การรักษาโรค 
 
 
 
 
 
5.๑ขาดอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ 
5.๒ประชาชนไม่มีความรู้ - ความ
เข้าใจในระบบการบริหารงานของ 
อบต. 
 
 
 
6.๑เยาวชนในต าบลยังขาดโอกาส
ทางด้านการศึกษาท่ีดี 
 
 
 
 

ไฟฟ้าสาธารณะ 
 
๓.๓ก่อสร้างและปรับปรุงทาง 
ระบายน้ า 
 
๓.๔ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ 
 
 
 
4 .๑   อบรมให้ ความรู้ ใ นการ
ป้องกัน  และควบคุมโรค 
-  การจัดท าบัตรสุขภาพให้ทั่วถึง 
-  มีการให้บริการด้านสาธารณสุข
โดยทั่วถึง 
4 .๒   จั ดตั้ ง กองทุนยา   และ
เวชภัณฑ์ 
-  มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การบริการให้เพียงพอและทันสมัย 
 
 
 
5.๑จัดหาเครื่องมือสื่อสารในการ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
 
5.๒ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน 
 
 
 
 
6 . ๑ จั ด ใ ห้ มี ส วั ส ดิ ก า ร ด้ า น
การศึกษา  เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 
-  จัดหาทุนการศึกษาแก่เด็กนัก-
เรียนที่ เรียนดีแต่ขาดแคลนทุน -
ทรัพย์ 
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3.2 การประเมินสถานการณ์ สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
จุดแข็ง -     มีรายได้หลักจากการท าการเกษตร 

- พ้ืนที่สามารถพัฒนาศักยภาพในการใช้ที่ดินได้สูง 
- มีภูมิปัญญาด้านการแปรรูปผลผลิต 
- ประชาชนส่วนใหญ่มีอัธยาศัย  เอ้ือเฟ้ือ  เมตตา  และเอ้ืออาทร 
- ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง 
- โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม  มีความพร้อมและอยู่ใกล้อ าเภอ  มีเส้นทางเชื่อมโยง

ระหว่างกัน 
- มีระบบน้ าชลประทาน  ในพ้ืนที่ 
- การสาธารณสุขมูลฐานค่อนข้างดี 
- ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่มีศักยภาพในการบริหารและด าเนินงานร่วมกับ  อบต. 
- มีสถานศึกษาใกล้ชุมชน 
- ไม่มีปัญหาด้านศาสนา 
- มีวัฒนธรรม  และประเพณีท้องถิ่นเป็นแบบเดียวกัน 
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ในต าบลยังมีน้อย 

 
 
7 .  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
7.๑ปัญหาการจัดการขยะที่ ได้
มาตรฐาน 
 
 
 
7.๒ปัญหาขาดสถานที่ออกก าลัง
กายและพักผ่อนหย่อนใจ 
7.๓ปัญหาการขาดความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลทรัพยากรธรรม-
ชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
8.  ปัญหาด้านต่าง ๆ  
8.๑ไฟ 
 
 

6.๒ประชาชนไม่สนใจและขาดการ
รวมตัวด้านการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 
 
7.๑  การจัดเก็บและก าจัดขยะมูล
ฝอย  ยังไม่ถูกลักษณะ  ประชาชน
ต้องก าจัดขยะกันเอง   เนื่องจาก 
อบต. ไม่มีงบประมาณเพียงพอใน
การบริหารในเรื่องของการจัดเก็บ 
7.๒  ในต าบลยังขาดสถานที่ออก
ก าลังกาย 
7.๓ประชาชนในท้องถิ่น  ขาด
ความรู้  และความเข้าใจในการดู-
แลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง -
แวดล้อม 
 
 
8.๑มี อุปกรณ์ดับเพลิง  ตามที่
สาธารณะภายในต าบลไม่เพียงพอ 

6.๒ส่ ง เสริมและสนับสนุน ให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพเสริม 
 
 
 
 
7.๑  จัดให้มีระบบการก าจัดขยะ
มู ล ฝ อย แ ละสิ่ ง ป ฏิ กู ล   ที่ ถู ก
สุขลักษณะ 
 
 
7.๒  สร้างสวนสาธารณะ  สถานที่
ออกก าลังกาย 
7.๓อบรมให้ความรู้  ความเข้าใจ
ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
8.๑จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง 
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จุดอ่อน -   ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก  ขาดอาชีพเสริม 
- ขาดการรวมตัว 
- ขาดการจัดการด้านการผลิต  การตลาด 
- ขาดเงินทุนหมุนเวียน 
- ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  และขาดจิตส านึก  ด้านสาธารณะ 
- มีปัญหาเรื่องคนด้อยโอกาส  เช่น  ผู้สูงอายุ  เด็ก  คนพิการ  ฯลฯ 
- ชุมชนขาดกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและส่งเสริมความเข้มแข็ง 
- เส้นทางคมนาคมบางเส้นยังไม่ได้มาตรฐาน 
- ในบางพ้ืนที่ยังมีปัญหาเรื่องแสงสว่างของไฟทางสาธารณะ 
- ขาดแหล่งน้ าสะอาดเพ่ือใช้อุปโภคและบริโภค 
- ประชาชนขาดความรู้ในการควบคุม  ป้องกันแก้ไข  เรื่องโรคภัยต่าง ๆ  
- ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้  ความเข้าใจในระบบการเมือง 
- งบประมาณของ  อบต.มีน้อย  ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการในโครงการใหญ่ ๆ  
- ผู้น าบางคนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง 
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีการศึกษาในระดับต่ า 
- มีระบบการจัดเก็บและก าจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี 
- ยังมีปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อมในบางพ้ืนที่ 
 

โอกาส -    อยู่ใกล้ชุมชน  เดินทางสะดวก 
- มีระบบน้ าใช้เพ่ืออุปโภค  บริโภคครอบคลุมทั้งต าบล 
- มีสถาบันที่ให้ความรู้แก่ชุมชนในพ้ืนที่ 
- ไม่มีความขัดแย้งของคนในชุมชน 
- มีระบบการประสานงานที่ดีของหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่รอบข้าง 

 
อุปสรรค    -   ขาดความร่วมมือ  ร่วมใจ  และความเสียสละ 

- องค์กรชุมชนยังไม่เข้มแข็ง และเข้าใจบทบาทของตนในเรื่องการมีส่วนร่วม  และการรวมกลุ่ม 
- ขาดงบประมาณในการด าเนินการโครงการใหม่ ๆ  
- ขาดตลาดสินค้าพ้ืนเมืองของชุมชน 
- ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย  และไม่สนใจการเรียนต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 


