
 

 



 

 

ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ .ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ได้ยกเลิก “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”และ
“แผนพัฒนาสามปี” โดยให้จัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” แทน โดยให้เริ่มจัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับแรก  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 

“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561- 2564) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 และเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโดยได้
ก าหนดแผนงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาที่สามารถตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชนและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระดับ อ าเภอ จังหวัด และตาม
นโยบายของรัฐบาลต่อไป  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 และเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 ฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท า
งบประมาณประจ าปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
หินเหล็กไฟอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
      คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

หลักการและเหตุผลความจ าเป็น 

ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 และเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564) 

 ได้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนการจัดท าแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 2 8 ตุลาคม  2559 โดยมี
ผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561  
 บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

( พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 และเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 

 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2559 

 ข้อ 22  เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีท่ีเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีท่ีเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติประกาศใช้ต่อไป 
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         องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

  
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ต าบล 

  องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ได้รับการยกฐานะจากสภาตําบลขึ้นเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 โดยกระทรวงมหาดไทย   ได้
ประกาศยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลเมื่อปี วันที่ 28 เมษายน พ .ศ. 2539 ที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ ตั้งอยู่ที่เลขท่ี 223 ตําบลหินเหล็กไฟ ซึ่งอยู่ห่างจากท่ีว่าการอําเภอหัวหิน ประมาณ 
10 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ 105  กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 นาที ใน
การเดินทางจากอําเภอหัวหิน และใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ในการเดินทางจากตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่ออําเภอชะอํา   จังหวัดเพชรบุรี 
  ทิศใต้  ติดต่อตําบลทับใต้  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อเทศบาลตําบลหัวหิน  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อเทศบาลตําบลหนองพลับ  อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
 เนื้อที ่

 องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟมีพ้ืนที่ทั้งหมด   95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 59,375 ไร ่
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง  มีภูเขาอยู่ด้านทิศเหนือ  ดินมีลักษณะเป็นดินปนทราย  มีแหล่งน้ํา
ผิวดินอยู่เป็นบางพ้ืนที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป ไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป  อุณหภูมิสูงสุดประมาณ  32 - 33 องศาเซลเซียส 
ต่ําสุดประมาณ 23 – 25 องศาเซลเซียส เนื่องจากได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้
พัดผ่าน ทําให้เกินฤดูกาล 3 ฤดู คือ 
   ฤดูร้อน     ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและค่อนข้างแห้งแล้ง 
   ฤดูฝน      ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยประมาณ 60 - 70 มม.  
   ฤดูหนาว  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 24-25 องศา
เซลเซียส 
    1.4  ลักษณะของดิน 
        ลักษณะดนิโดยท่ัวไป เปน็ดินทราย เหมาะแก่การปลูกสับปะรด และอ้อยเพราะสามารถเติบโตไดด้ทีน
ต่อสภาพแวดล้อมทําให้ได้ผลผลิตดีมากกว่าพืชชนิดอื่น 

   1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

  ลําน้ํา,ลําห้วย          5        แห่ง  
  บึง,หนอง              1        แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
  ฝาย     32 แห่ง 
  บ่อน้ําตื้น     3 แห่ง    
  บ่อโยก      10 แห่ง 
  ประปาหมู่บ้าน   12 แห่ง 
  ถังเก็บน้ํา   13 แห่ง 
  อ่างเก็บน้ํา   2 แห่ง 
2.ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
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ตําบลหินเหล็กไฟแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่ 1  บ้านหนองขอน  หมู่ที่ 9  บ้านขอนทอง 
หมู่ที่ 2  บ้านวังโบสถ์  หมู่ที่ 10  บ้านหนองขอนใต้ 

 หมู่ที่ 3  บ้านหนองนกน้อย  หมู่ที่ 11  บ้านตอเกตุ 
 หมู่ที่ 4  บ้านหนองตะเภา  หมู่ที่ 12  บ้านสามพันนาม 
 หมู่ที่ 5  บ้านหนองคร้า  หมู่ที่ 13  บ้านโชคพัฒนา 
 หมู่ที่ 6  บ้านหนองซอ  หมู่ที่ 14  บ้านหนองสมอ 
 หมู่ที่ 7  บ้านหนองเหียง  หมู่ที่ 15  บ้านหนองขอนเหนือ 
 หมู่ที่ 8  บ้านหนองเสือดํา  หมู่ที่ 16  บ้านหนองตาแววพัฒนา 

  2.2 การเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง สําหรับการเลือกตั้ง

ผู้บริหารท้องถิ่นถือเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร จ านวน 

ประชากร ชาย หญิง 
1 บ้านหนองขอน 1,007 646 774 1,420 
2 บ้านวังโบสถ์ 333 334 354 688 
3 บ้านหนองนกน้อย 601 472 531 1,003 
4 บ้านหนองตะเภา 403 489 475 964 
5 บ้านหนองคร้า 184 229 272 501 
6 บ้านหนองซอ 264 323 365 688 
7 บ้านหนองเหียง 1,634 895 1,165 2,060 
8 บ้านหนองเสือดํา 168 233 253 486 
9 บ้านขอนทอง 928 683 694 1,377 
10 บ้านหนองขอนใต้ 518 337 370 707 
11 บ้านตอเกตุ 153 188 249 437 
12 บ้านสามพันนาม 121 159 183 342 
13 บ้านโชคพัฒนา 243 272 297 569 
14 บ้านหนองสมอ 891 451 631 1,082 
15 บ้านหนองขอนเหนือ 1040 601 760 1,361 
16 บ้านหนองตาแววพัฒนา 97 130 145 275 
 รวม  16  หมู่บ้าน 8,587 6,453 7,525 13,978 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 หญิง ชาย หมายเหตุ 

จํานวนประชากรเยาวชน 1,892 1,775 อายุต่ํากว่า 18 ปี 
จ านวนประชากร 4,897 3,865 อายุ 18-60 ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ  856 693 อายุมากกว่า 60 ปี 
 7,645 6,333 ทั้งสิ้น 13,978 คน 

 

ที่มา : ตามสถิติทะเบียนราษฎร์อ าเภอหัวหิน ณ วันที่  19  เดือน  สิงหาคม  2559  

4.  สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

-มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟจํานวน   6    แห่ง    คือ 

ลําดับที่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนนักเรียน จํานวนครู ที่ตั้ง 

1 ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ร.ร. วังโบสถ์ 28  คน 1 หมู่ที่  2 
2 ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ร.ร.  หนองตะเภา 40  คน 2 หมู่ที่  4 
3 ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ร.ร.  หนองคร้า 25  คน 1 หมู่ที่  5 
4 ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองซอ 50  คน 2 หมู่ที่  6 
5 ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ร.ร. หนองเหียง 30  คน 1 หมู่ที่  7 
6 ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ร.ร. อนุบาลหัวหิน 80  คน 3 หมู่ที่  9 

     
 

ที่มา : กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม   ณ เดือน   กันยายน   2559  
-มีโรงเรียนประถมศึกษา   7   แห่ง    ประกอบด้วย 

ลําดับที่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ตั้ง 

1 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์            หมู่ที่  2 
2 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา  (โรงเรียนขยายโอกาส ถึง ม.3)       หมู่ที่  4 
3 โรงเรียนสมถวิลห้วยมงคล  (โรงเรียนเอกชน)  หมู่ที่  4 
4 โรงเรียน บ้านหนองคร้า           หมู่ที่  5 
5 โรงเรียนบ้านหนองซอ             หมู่ที่  6 
6 โรงเรียนบ้านหนองเหียง          หมู่ที่  7 
7 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน           หมู่ที่  9 
   

-มีศูนย์ข้อมูลตําบล  4    แห่ง 
-มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน 5   แหง่ 
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 การศึกษา 
ตารางแสดงนักเรียนในระบบแยกตามระดับการศึกษา 

ชื่อโรงเรียน 

 
จํานวนครู 

นักเรียนระดับ 
ประถม  

(ปี 2559) 

นักเรียนระดับ 
มัธยม 

(ปี 2559) 

 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ปี 59  
( ประถม) 

ปี 59 
(มัธยม) 

โรงเรียนอนุบาลหัวหิน 
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 
โรงเรียนบ้านหนองเหียง 
โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 
โรงเรียนบ้านหนองซอ 
โรงเรียนบ้านหนองคร้า 

12 
7 
9 
23 
9 
10 

166 
47 
73 
144 
49 
67 

149 
50 
55 
101 
72 
58 

- 
- 
- 

73 
- 
- 

- 
- 
- 

57 
- 
- 

315 
97 
128 
245 
121 
125 

- 
- 
- 

130 
- 
- 

รวม 70 546 485 73 57 1,031 130 
หมายเหตุ : ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 

 การศึกษานอกระบบ   มี  1  แห่ง 
 -  มีครู  จํานวน             1       คน 
 -  มีนักเรียนระดับประถมศึกษา                 จํานวน             3       คน 
 -  มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     จํานวน            28        คน 
 -  มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย           จํานวน            43        คน 

จ านวนประชากรจ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2559 
ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล 

ระดับการศึกษา 
เพศ รวม(คน)      % 

ชาย(คน) % หญิง(คน) % 
ไม่เคยศึกษา    57 2.06 70  2.20  127   2.13 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก  54 1.95 50  1.57  104   1.75  
ต่ํากว่าชั้นประถมศึกษา  260 9.38  295  9.28  555   9.33 
จบชั้นประถมศึกษา( ป.4, ป.5, ป.6 ) 1,332  48.1 1,488 46.82  2,820   47.39 
มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.4-5, ม.4-6,ปวช.) 544 19.62 520  16.36  1,064   17.88  
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 90 3.25 123  3.87 213   3.58  
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  121 4.37 192  6.04 313   5.26  
สูงกว่าปริญญาตรี  6 0.22 13  0.41 19   0.32  
รวม                                               2,772             100      3,178         100    5,950    100 
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4.2 สาธารณสุข 
 การสาธารณสุข          

 -  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน    1 แห่ง 
 -  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งหมด                        จํานวน     3 คน      
 -  ลูกจ้าง                                จํานวน     9 คน 
 -  มีผู้ปุวยมาใช้บริการโดยเฉลี่ยประมาณ 40 คน/วัน 1,200 คน/เดือน   

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ปี 2559 ระดับต าบล 

ตัวชี้วัด 
จํานวนที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สํารวจ
ทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี)มี 7 ตัวช้ีวัด  
           1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม 
           2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคครบ 
               ตามตารางสร้างภมิูคุ้มกันโรค 
           3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 
           4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 
           5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการ 
               เจบ็ปวุยเบือ้งต้นอยา่งเหมาะสม 
           6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีเพื่อ 
              คัดกรองความเสี่ยงฯ 
           7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไปออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3 วัน 
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย(คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) 
 มี 8 ตัวช้ีวัด 
           8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 
           9. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี 
          10. ครัวเรือนมีน้ําใช้เพียงพอตลอดปี 
          11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกลักษณะ 
          12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 
          13. ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี 
          14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          15. ครอบครัวมีความอบอุ่น 
 
 

 
22  คน 
490 คน 

 
19 คน 

2,504 คร. 
2,504 คร. 

 
3,635 คน 

 
5,778 คน 

 
 

2,504 คร. 
2,504 คร. 
2,504 คร. 
2,504คร. 
2,504คร. 
2,504คร. 
2,504คร. 
 

 
- คน 
- คน 
 
- คน 
2 คร. 
3 คร. 
 
20 คน 
 
16 คน 
 
 

-คร 
-คร 
-คร 

7 คร. 
2 คร. 
3 คร. 
5 คร. 

 

 
- 
- 
 
- 

0.08 
0.12 

 
0.55 

 
  0.28 
 
 

- 
- 
- 

0.28 
0.08 
0.12 
0.20 
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ตัวชี้วัด 
จํานวนที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

สํารวจทั้งหมด จํานวน ร้อยละ 
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม)มี 5ตัวช้ีวัด  
          16.เด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 
           17. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 
           18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า 
           19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทํา 
                 ไดร้ับการฝกึอบรมดา้นอาชีพ 
           20. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่านภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ 
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้)มี 4ตัวช้ีวัด 
           21. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ 
            22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได้ 
            23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี 
            24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย(คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม)มี 6ตัวช้ีวัด  
            25. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา 
            26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 
            27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 
                  1 ครั้ง 
            28. คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชนหรือ
ภาครัฐ 
            29. คนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชนหรือ
ภาครัฐ 
            30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

 
120 คน 
415 คน 
  49 คน 
   2 คน 

 
4,029 คน 

 
 3,986 คน 
    621 คน 
 2,504 คน 
 2,504 คน 
 

5,950 คน 
5,950 คน 
5,778 คน 

 
821  คน 
  32   คน 

2,504  คน 
 

 
-คน 
-คน 
2 คน 
-คน 

 
2 คน 

 
58 คน 
78 คน 
-คร 

5 คร. 
 

97 คน 
110 คน 
30 คน 

 
-คน 
-คน 

11 คร. 
-  

 
- 
- 

4.08 
- 
 

0.05 
 

1.46 
12.56 

- 
0.20 

 
1.63 
1.85 
0.52 

 
- 
- 

0.44 
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4.3 อาชญากรรม 
 ปัญหาอาชญากรรมที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือบุคคล ที่เป็นการกระทําทาง
คดีอาญาแบบทั่วไป ตัวอย่าง อาชญากรรม เช่น การฆ่าคนตาย ปล้นทรัพย์ ข่มขืน ฯลฯ เกิดขึ้นน้อยมาก และในพื้นที่ตําบล
หินเหล็กไฟมีกลุ่มต่าง ๆ ดังนี ้

 มวลชนจัดตั้ง 
 ลูกเสือชาวบ้าน            จํานวน       1  รุ่น        
 ไทยอาสาปูองกันชาติ               จํานวน       1 รุ่น     
 อาสาสมัครปกปูองสถาบัน                   จํานวน       1  รุ่น     
 กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ              จํานวน       2 รุ่น           
 อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน      จํานวน      16   กลุ่ม    

 บุคลากร  
-อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝุายพลเรือน จํานวน      60     คน 

 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ที่พักสายตรวจ          จํานวน          1 แห่ง 
 ตํารวจชุมชน              จํานวน         1 แห่ง 

4.4 ยาเสพติด 

         ยาเสพตดิให้โทษเป็นปญัหาทีต่อ้งให้ความสําคัญในการปูองกันและปราบปรามเพ่ือขจัดให้หมดสิ้นไป ในพ้ืนที่
ตําบลหินเหล็กไฟ ได้รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยการให้ความรู้แก่เด็กในสถานศึกษาและรณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชนเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนให้ทราบและตระหนักถึงภัยร้ายของยาเสพติด โดยได้จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด  
และส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตําบลหินเหล็กไฟ  รวมทั้งการปลูกฝัง
หรือสร้างค่านิยมให้ต่อต้านยาเสพติดซึ่งเป็นการปูองกันปัญหายาเสพติดได้วิธีหนึ่ง 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

 งานสวัสดิการสังคม 
สนับสนุนเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุ อายุ 60-69 จํานวน  710  คน 
อายุ 70-79 จํานวน  316  คน 
อายุ 80-89 จํานวน  175  คน 
อายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน    27  คน 
     รวม  1,228  คน 

ผู้พิการ    จํานวน  247  คน 
ผู้ปุวยเอดส์  จํานวน    11  คน 

ที่มา : งานสังคมสงเคราะห์ ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2559 
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5.ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 มีถนนลาดยางตัดผ่านตําบล  สายหัวหิน – หนองพลับ – ห้วยสัตว์ใหญ่ (ปุาละอู)  และมีถนนลาดยางสาย
บายพาส  ชะอํา – ปราณบุรี  ตัดผ่านตําบล  สะดวกต่อการสัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปีเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ มีดังนี้ 
 1. ประเภทถนน 
   -ถนนลาดยาง    จํานวน 24 สาย รวมระยะทาง 36.278 กิโลเมตร 
   -ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน 68 สาย รวมระยะทาง 51.574 กิโลเมตร 
   -ถนนลูกรัง  จํานวน 181 สาย รวมระยะทาง 54.500 กิโลเมตร 
 2.ประเภทหอถังเชมเปญ 
   -หอถังเชมเปญ  จํานวน 28 ถัง (หมู่ที่ 14 ยังไม่มี) 
(ที่มา : กองช่าง ณ วันที่ 2 เดือน กันยายน 2559) 
 

5.2 การไฟฟ้า 
 ไฟฟูาเข้าถึงทั้ง  16  หมู่บ้านแล้ว  แต่ยังใช้ได้ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน  สาเหตุเนื่องจากปลูกบ้านอยู่ห่างไกล
กันเกินไป  และปลูกบ้านเป็นหย่อม ๆ ตามไร่ตามสวน ยากต่อการขยายแนวเขตไฟฟูา จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้  
8,000  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90 %  ของจํานวนครัวเรือนทั้งตําบล  
 
 5.3 การประปา  
 ประปาภูมิภาคเข้าถึงแล้วเป็นบางหมู่ เช่น ม.1 ม.2 ม.3 ม.7 ม.9 ม.10 ม.12 ม.14 ม.15 แต่ยังไม่ครบทุก
ครัวเรือน เนื่องจากปลูกบ้านอยู่ห่างไกลยากต่อการขยายเขตประปาเข้าไปถึง  
 
 5.4 โทรศัพท์  
 สําหรับครัวเรือนที่มีโทรศัพท์บ้านใช้ ประมาณ  1,200 ครัวเรือน และครัวเรือนที่มีโทรศัพท์มือถือใช้  
ประมาณ 7,300 ครัวเรือน 
 
 5.5 ไปรษณีย/์การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์  
 การไปรษณีย ์ ใช้บริการที่ทําการไปรษณีย์ที่  อําเภอหัวหิน  ส่วนการบริการด้านโทรศัพท์สาธารณะ  ยังมี
ไม่ครบทุกหมู่บ้าน  
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
จํานวนประชากรจําแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2559 
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ประเภทอาชีพ 
เพศ รวม(คน)      % 

ชาย(คน) % หญิง(คน) % 
 
เกษตรกรรม-ทํานา  1 0.04 2  0.06  3   0.05 
เกษตรกรรม- ทําไร่      676 24.39 636  20.01  1 ,312   22.05 
เกษตรกรรม-ทําสวน  4 0.14 9  0.28  13   0.22 
เกษตรกรรม-ประมง  - - 1        0820   47.39 
( ป.4, ป.5, ป.6 ) 
มัธยมศึกษาตอนต้น  544 19.62 520  16.36  1,064   17.88  
( มศ.4-5, ม.4-6,ปวช. 
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 90 3.25 123  3.87 213   3.58  
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  121 4.37 192  6.04 313   5.26  
สูงกว่าปริญญาตรี  6 0.22 13  0.41 19   0.32  
 
รวม                                               2,772             100      3,178         100    5,950    100 

 อาชีพ 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม  จํานวน  1,785 ครัวเรือน , พาณิชยกรรม ,  

การปศุสัตว์, รับจ้างและการอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยประมาณ 30,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
6.1ด้านการเกษตร  ใช้พื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ  10,742  ไร่ 2 งาน  46 ตร.วา  จํานวนครัวเรือนที่ปลูก 

1,552 ครัวเรือน ผลผลิตทางการเกษตรทีส่ําคัญ คือ  
พืชไร่  เช่น สับปะรด  นอกจากนั้นก็มีการปลูกข้าวโพด หญ้าเลี้ยงสัตว์  อ้อยเคี้ยว ,อ้อยโรงงาน เผือก จํานวน

ครัวเรือนที่เพาะปลูก  1,348 ราย  พ้ืนที่ปลูกประมาณ 8,121 ไร่ 3 งาน  204  ตร.วา 
พืชสวน   เช่น ข้าว ส่วนใหญ่จะเป็นจําพวกข้าว จํานวนครัวเรือนที่เพาะปลูก 17 ราย  พ้ืนที่ปลูก 13 3 ไร่   2 

งาน  25  ตร.วา 
พืชผัก    เช่น  กระเพรา  โหระพา ถั่วฝักยาว พริกข้ีหนูเม็ดใหญ่  ฟักทอง  มะเขือเทศบริโภคสด      จํานวน

ครัวเรือนที่เพาะปลูก  7  ราย พ้ืนที่ปลูกประมาณ  25  ไร่ 1 งาน  111  ตร.วา 
ไม้ยืนต้นและไม้ดอก  เช่น ปาล์มน้ํามัน มะพร้าว  ดอกดาวเรือง  จํานวนครัวเรือนที่เพาะปลูก 140  ราย 

พ้ืนที่เพาะปลูก 2,191 ไร่ 2 งาน 151  ตร.วา 
ไม้ผล  เช่น  กล้วยน้ําว้า กล้วยหอม ขนุน น้อยหน่า มะกรูด มะนาว มะม่วง   จํานวนครัวเรือนที่เพาะปลูก 36 

ราย พ้ืนที่เพาะปลูกประมาณ 155  ไร่ 2 งาน  62  ตร.วา 
6.2 การประมง 
 ตําบลหินเหล็กไฟ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไปเนื่องจากว่าไม่ติดกับลํา

น้ําหรือทะเล 
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6.3ด้านการปศุสัตว ์  
เกษตรกรจะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมควบคู่กับการประกอบอาชีพการเกษตรอ่ืน ๆ สัตว์ที่เลี้ยง

ส่วนมาก ได้แก่ โค ไก่  สุกร เป็ด แพะ จํานวนครัวเรือน  4 ราย พ้ืนที่เพาะปลูก 114 ไร่ 83 ตร.วา (หมายเหตุ ข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ณ 9 มกราคม 2558) 

6.4 การบริการ 
 ในพื้นที่ ตําบลหินเหล็กไฟ ก็จะมีโรงแรม รีสอร์ท เป็นจํานวนมากที่มีมาตรฐานการให้บริการที่มี

คุณภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกวิธีหนึ่ง 
6.5 การท่องเที่ยว 
 ตําบลหินเหล็กไฟ มีแหล่งท่องเที่ยว เช่น สนามกอล์ฟแบล็คเมาท์เทน เป็นสนามกอล์ฟที่ได้รับความ

นิยม มาตรฐาน 18 หลุม ตั้งอยู่หมู่7 บ้านหนองเหียง  สวนน้ําแบล็คเมาท์เทน มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่กว่า 4,000 ตารางเมตร 
ซึ่งถูกออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติของภูเขาและอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองหัวหินใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาที ตั้งอยู่
หมู่ 7 บ้านหนองเหียง  หมู่บ้านศิลปิน เป็นศูนย์รวมศิลปกรรมระดับประเทศ มีความหลากหลายในรูปแบบทาง
ศิลปกรรม ตั้งอยู่ท่ี หมู่ 14 บ้านหนองสมอ รวมทั้งมีหลวงปูทวดวัดห้วยมงคลที่อยู่ใกล้กับพื้นท่ีตําบลหินเหล็กไฟ 

6.6 อุตสาหกรรม 
     อุตสาหกรรมในตําบลหินเหล็กไฟ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 

 กลุ่มอาชีพในต าบล 

ล าดับที่ ชื่อกลุ่มอาชีพ ที่ตั้ง 

1 กลุ่มมะม่วงกวนคุณเจี๊ยบ หมู่ที่ 1 
2 กลุ่มนายรุ่ง  จันหอม หมู่ที่ 1 
3 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านหนองนกน้อย หมู่ที่ 3 
4 กลุ่มสตรีบ้านหนองซอ หมู่ที่ 6   
5 กลุ่มอาชีพเสริมผู้สูงอายุบ้านหนองซอ หมู่ที่ 6 
6 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตําบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 11 
7 กลุ่มงานประดิษฐ์และของชําร่วย หมู่ที่ 11 
8 กลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มเย็บผ้าบ้านโชคพัฒนา หมู่ที่ 13 
9 กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตําบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 14 
10 กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองขอนเหนือ หมู่ที่ 15 
11 กลุ่มสตรีบ้านหนองขอนเหนือ หมู่ที่ 15 
12 กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้านดาราทองตําบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 15 
13 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟูาบ้านหนองตาแววพัฒนา หมู่ที่ 16 
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ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน ระดับตําบล ปี 2559 
รายได้เฉลี่ยครัวเรือน 

หมู่บ้าน จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวน 
คน 

อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้อ่ืน ปลูก เลี้ยง 
หาเอง 

รายได้
ครัวเรือน 

รายได้
บุคคล 

หนองขอน 173 443 403,225 28,012 14,337 3,098 448,672 175,215 
วังโบสถ์ 123 177 228,829 23,329 5,260 833 258,252 179,463 
หนองนกน้อย 246 650 232,462 12,120 7,371 2,455 254,408 96,284 
หนองตะเภา 215 596 166,705 50,780 29,814 11,826 259,124 93,476 
หนองคร้า 124 344 168,228 48,377 42,404 9,202 268,212 96,681 
หนองซอ 93 233 112,472 32,008 37,045 24,284 205,808 82,147 
หนองเหียง 120 159 266,629 28,012 14,337 3,098 448,672 175,215 
หนองเสือดํา 102 252 131,561 26,301 24,521 18,559 200,941 81,333 
ขอนทอง 246 627 227,661 17,391 18,920 28,027 291,998 114,564 
หนองขอนใต้ 149 311 125,172 40,795 58,095 73,062 297,123 142,352 
ตอเกตุ 114 418 224,289 8,114 2,060 7,263 241,726 65,925 
สามพันนาม 74 160 217,649 51,074 8,986 1,232 278,942 129,011 
โชคพัฒนา 138 326 239,993 29,159 7,087 25,312 301,551 127,650 
หนองสมอ 235 417 111,334 34,314 41,811 50,400 237,859 134,045 
หนองขอนเหนือ 288 599 192,951 3,620 1,006 1,073 198,650 95,511 
หนองตาแววพัฒนา 64 238 256,875 16,172 34,328 2,648 310,023 83,368 

 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประเภทกิจการ ประเภทกิจการ 

1.อู่ซ่อมรถ/ร้านเสริมสวย/ คาร์แคร์/ปะยาง       จํานวน  20 แห่ง 9.ร้านอาหาร/ข้าวแกง/ก๋วยเตี๋ยว/ส้มตํา    จํานวน  21 แห่ง 
2.ห้องเช่า/บ้านเช่า/บ้านพัก/รีสอร์ท/โรงแรม     จํานวน  60 แห่ง 10.ร้านวัสดุก่อสร้าง                              จํานวน   7 แห่ง 
3.ปั้มน้ํามัน/ปั้มแก็ส/ขายน้ํามัน                       จํานวน  5  แห่ง 11.ร้านขายอะไหล่/ประดับยนต์              จํานวน   6 แห่ง 
4.ร้านรับซื้อของเก่า                                        จํานวน  3  แห่ง 12.ลานรับซื้อปาล์ม/ซื้อสับปะะรด           จํานวน  3  แห่ง 
5.โรงงาน                                                       จํานวน  10 แห่ง 13.ร้านซุปเปอร์มาเก็ต/7-11/โสตัส/ซีเจ/แฟมมิรี่   8 แห่ง 
6.สวนน้ํา                                                       จํานวน   1 แห่ง 14.เสาสัญญาณ/โทรคมนาคม                 จํานวน 8 แห่ง 
7.สนามกอล์ฟ                                                 จํานวน   1 แห่ง 15.อ่ืนๆ                                               จํานวน 30 แห่ง 
8.ร้านค้า/ร้านขายของชํา/                               จํานวน  72 แห่ง               

  
ที่มา: กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ข้อมูล ณ  วันที่ 2 กันยายน  2559 
6.8 แรงงาน  ในตําบลหินเหล็กไฟ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานแฝง แรงงานต่างด้าวเข้ามาเป็นคนงานในไร่อ้อย  ไร่สับปะรด 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ( ด้านการเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ า ) 
 7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน   ส่วนใหญ่ทําการเกษตรกรรมทําไร่ ทําสวน เช่น ไร่สับปะรด ไร่อ้อย สวน
มะพร้าว กล้วย ปาร์มน้ํามัน  ยางพารา 
 

    7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 (1)  บ้านหนองขอน   

ครัวเรือนท้ังหมด  678  ครัวเรือน  ดังนี้  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 

       
ครัวเรือน 
             
ไร่          กก./ไร่ 

             
บาท/ไร่           บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

  17 ครัวเรือน 
  87       ไร่        กก./ไร่          บาท/ไร่        บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน ยางพารา                
. 

   8 ครัวเรือน
225-2-5    ไร่ 
 

250     กก./ไร่ 25,000 บาท/ไร่ 8,750 บาท/ไร่ 

สวน  มะพร้าว               
. 

3 ครัวเรือน 
11-0-0 ไร่  1,000 กก./ไร่ 

 
3,000บาท/ไร่ 

 
 15,000 บาท/ไร่ 

สวน   กล้วย              
. 

 9   ครัวเรือน 
 1,000  ไร่ 

 
1,000  กก./ไร่ 

 
5,000 บาท/ไร่         25,000 บาท/ไร่      

สวน                 
. 

       
ครัวเรือน 
             
ไร่          กก./ไร่           บาท/ไร่           บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย   12 ครัวเรือน 
  2  ไร่    800  กก./ไร่    5,000  บาท/ไร่    759   บาท/ไร่ 
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(2)  บ้านวังโบสถ์   
ครัวเรือนท้ังหมด  259  ครัวเรือน  ดังนี้  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 

       
ครัวเรือน 
             
ไร่          กก./ไร่ 

             
บาท/ไร่           บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

  17   
ครัวเรือน 
  87         
ไร่        กก./ไร่     3     บาท/ไร่    3     บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน ยางพารา                
. 

   2 ครัวเรือน
48    ไร่ 

 
250     กก./ไร่ 

 
25,000 บาท/ไร่ 

 
8,750 บาท/ไร่ 

สวน  มะพร้าว               
. 

2 ครัวเรือน 
25 ไร่ 1,000   กก./ไร่ 

 
3,000บาท/ไร่ 

  
15,000 บาท/ไร่ 

สวน   กล้วย              
. 

 3   ครัวเรือน 
67-1-87  ไร่ 

 
5,000  กก./ไร่ 

 
5,000 บาท/ไร่         25,000 บาท/ไร่       

สวน                 
. 

       
ครัวเรือน 
             
ไร่          กก./ไร่ 

             
บาท/ไร่           บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่   สับปะรด  93  12   
ครัวเรือน 
 
1,367-0-372      
ไร่ 

 
4,000 กก./ไร่
80   23,000  บาท/ไร่   36,000 บาท/ไร่ 
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(3)  บ้านหนองนกน้อย 
ครัวเรือนท้ังหมด  561  ครัวเรือน  ดังนี้  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 

       
ครัวเรือน 
             
ไร่ 

           กก./
ไร่ 

             
บาท/ไร่ 

            บาท/
ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

  17   
ครัวเรือน 
  87         
ไร่ 

   300    กก./
ไร่ 

    350     บาท/
ไร่ 

   350     บาท/
ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน ยางพารา                
. 

   9 ครัวเรือน
391-0-89    
ไร่ 

250     กก./ไร่ 25,000 บาท/ไร่ 8,750 บาท/ไร่ 

สวน  มะพร้าว               
. 

1 ครัวเรือน 
2 ไร่ 1,000กก./ไร่       

 
3,000บาท/ไร่ 

  
15,000 บาท/ไร่ 

สวน   กล้วย              
. 

 6   ครัวเรือน 
9-2-0  ไร่ 

 
1,000  กก./ไร่ 

 
5,000 บาท/ไร่           25,000 บาท/ไร่       

สวนปาล์มน้ ามัน                 
. 

1 ครัวเรือน      
 20 ไร ่         2,000 กก./ไร่       6,000  บาท/ไร ่            5,000 บาท/ไร่       

2.3) ท าไร่   สับปะรด  
1171ครัวเรือน2    
1,367-0-372ไร ่        

 
 
4,000 กก./ไร่
80    23,000  บาท/ไร่   36,000 บาท/ไร่ 
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(4)  บ้านหนองตะเภา 
ครัวเรือนท้ังหมด  561  ครัวเรือน  ดังนี้  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 

       
ครัวเรือน 
             
ไร่ 

           กก./
ไร่ 

             
บาท/ไร่ 

            บาท/
ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

  17   
ครัวเรือน 
  87         
ไร่        กก./ไร่          บาท/ไร่    3     บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน ยางพารา                
. 

   9 ครัวเรือน
391-0-89 ไร ่  

250     กก./ไร่ 25,000 บาท/ไร่ 8,750 บาท/ไร่ 

สวน  มะพร้าว               
. 

1 ครัวเรือน 
2 ไร่    กก./1,000ไร่ 

 
3,000บาท/ไร่ 

 
 15,000 บาท/ไร่ 

สวน   กล้วย              
. 

 6   ครัวเรือน 
9-2-0  ไร่ 

 
1,000  กก./ไร่ 

 
5,000 บาท/ไร่         25,000   บาท/ไร่ 

สวนปาล์มน้ ามัน                 
. 

1  ครัวเรือน      
 20 ไร ่         2,000 กก./ไร่ 6,000 บาท/ไร ่            5,000 บาท/ไร่       

2.3) ท าไร่   สับปะรด  117 ครัวเรือน
2    
1,367-0-372ไร ่        

 
 
 4,000 กก./ไร่ 
80     23,000บาท/ไร่      36,000  บาท/ไร่ 
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(5)  บ้านหนองคร้า 
ครัวเรือนท้ังหมด  172  ครัวเรือน  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 

       
ครัวเรือน 
             
ไร่          กก./ไร่ 

             
บาท/ไร่           บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

  17   
ครัวเรือน 
  87         
ไร่        กก./ไร่          บาท/ไร่         บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน ยางพารา                
. 

 10 ครัวเรือน
200-0-66 ไร ่   

250     กก./ไร่ 25,000 บาท/ไร่ 8,750 บาท/ไร่ 

สวน  มะพร้าว               
. 

- ครัวเรือน 
- ไร่ 

           
กก./-ไร่ 

 
-บาท/ไร่ 

 
 - บาท/ไร่ 

สวน   กล้วย              
. 

 3   ครัวเรือน 
27  ไร่ 

 
1,000  กก./ไร่ 

 
5,000 บาท/ไร่           25,000 บาท/ไร่       

สวนปาล์มน้ ามัน                 
. 

3 ครัวเรือน      
101-0-633 ไร ่         2,000  กก./ไร่       6,000  บาท/ไร ่            5,000บาท/ไร่        

2.3) ท าไร่   สับปะรด  
 81 ครัวเรือน2    
 952-0-772ไร ่        

 
4,000  8กก./ไร่
0    23,000  บาท/ไร่  36,000  บาท/ไร่ 
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(6)  บ้านหนองซอ 
ครัวเรือนท้ังหมด  246  ครัวเรือน  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 

       
ครัวเรือน 
             
ไร่ 

           กก./
ไร่ 

             
บาท/ไร่ 

            บาท/
ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

  17   
ครัวเรือน 
  87         
ไร่        กก./ไร่          บาท/ไร่    3     บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน ยางพารา                
. 

   9 ครัวเรือน
205ไร่ 

250     กก./ไร่ 25,000 บาท/ไร่ 8,750 บาท/ไร่ 

สวน  มะพร้าว               
. 

2 ครัวเรือน 
4 ไร่ 1,000กก./-ไร ่          

 
3,000 บาท/ไร่ 

  
15,000 บาท/ไร่ 

สวน   กล้วย              
. 

 1   ครัวเรือน 
3  ไร่ 

1,000  กก./ไร่ 5,000 บาท/ไร่           
 25,000 บาท/ไร่       

สวนปาล์มน้ ามัน                 
. 

1       
ครัวเรือน 
 20          
ไร่   2,000 กก./ไร่       6,000 บาท/ไร ่            5,000 บาท/ไร่       

2.3) ท าไร่   สับปะรด  86  12   
ครัวเรือน 
 660-0-21 ไร ่
2         

 4,000 กก./ไร่ 
80      23,000  บาท/ไร่ 36,000 บาท/ไร่ 
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(7)  บ้านหนองเหียง 
ครัวเรือนท้ังหมด  1,359  ครัวเรือน  ดังนี้  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 

       
ครัวเรือน 
             
ไร่          กก./ไร่ 

             
บาท/ไร่           บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

  17   
ครัวเรือน 
  87         
ไร่ 

   300    กก./
ไร่ 

    350     บาท/
ไร่ 

   350     บาท/
ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน ยางพารา                
. 

1 ครัวเรือน 
24-0-93ไร่ 

250     กก./ไร่ 25,000 บาท/ไร่ 8,750 บาท/ไร่ 

สวน  มะพร้าว               
. 

- ครัวเรือน 
-ไร่  กก./-ไร่ 

 
- บาท/ไร่ 

 
 - บาท/ไร่ 

สวน   กล้วย              
. 

-   ครัวเรือน 
-  ไร่ 

-  กก./ไร่ -          บาท/ไร่ 
     - บาท/ไร ่      

สวนปาล์มน้ ามัน                 
. 

-       
ครัวเรือน 
 -          ไร่ 

    -       
กก./ไร่ 

-             
บาท/ไร่ 

     -       
บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่   สับปะรด  66  12   
ครัวเรือน 
 905-0-90  2      
ไร่ 

 4,000  80   
กก./ไร่ 

   23,000    
บาท/ไร่ 

   36,000   
บาท/ไร่ 
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(8)  บ้านหนองเสือด า 
ครัวเรือนท้ังหมด  1,46  ครัวเรือน  ดังนี้  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 

       
ครัวเรือน 
             
ไร่ 

           กก./
ไร่ 

             
บาท/ไร่ 

            บาท/
ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

  17   
ครัวเรือน 
  87         
ไร่ 

   300    กก./
ไร่ 

    350     บาท/
ไร่ 

   350     บาท/
ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน ยางพารา                
. 

   11 ครัวเรือน
191-2-96ไร่ 

 
250     กก./ไร่ 

 
25,000 บาท/ไร่ 

 
8,750 บาท/ไร่ 

สวน  มะพร้าว               
. 

- ครัวเรือน 
-ไร่ 

-           
กก./-ไร่ 

 
- บาท/ไร่ 

  
- บาท/ไร่ 

สวน   กล้วย              
. 

-   ครัวเรือน 
-  ไร่ 

 
-  กก./ไร่ 

 
-          บาท/ไร่ 

     -       
บาท/ไร่ 

สวนปาล์มน้ ามัน                 
. 

-       
ครัวเรือน 
 -          ไร่ 

    -       
กก./ไร่ 

-             
บาท/ไร่ 

     -       
บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่   สับปะรด  36  12   
ครัวเรือน 
 1,084-0-64  
2        ไร่ 

 4,000  80   
กก./ไร่ 

   23,000    
บาท/ไร่ 

   36,000   
บาท/ไร่ 
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(9)  บ้านขอนทอง 
ครัวเรือนท้ังหมด  673  ครัวเรือน  ดังนี้  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 

       
ครัวเรือน 
             
ไร่ 

            
กก./ไร่ 

             
บาท/ไร่ 

             
บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

  17   
ครัวเรือน 
  87         
ไร่ 

    
300 

    กก./ไร่ 

 
350 

     บาท/ไร่ 
 

     บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน ยางพารา                

. 
   8 ครัวเรือน
252-0-5ไร่ 

 
250     กก./ไร่ 

 
25,000 บาท/ไร่ 

 
8,750 บาท/ไร่ 

สวน  มะพร้าว               
. 

- ครัวเรือน 
-ไร่ 

           
กก./-ไร่ 

 
- บาท/ไร่ 

 
 - บาท/ไร่ 

สวน   กล้วย              
. 

6   ครัวเรือน 
25  ไร่ 

 
1,000  กก./ไร่ 

 
5,000   บาท/ไร่ 

 
25,000- บาท/ไร ่      

สวนปาล์มน้ ามัน                 
. 

1       
ครัวเรือน 
 15          
ไร่ 

 2,000   -       
กก./ไร่ 

6,000-             
บาท/ไร่ 

 5,000    -       
บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่   สับปะรด  50  12   
ครัวเรือน 
 502-0-92  2        
ไร่ 

 4,000 กก./ไร่ 
80     23,000   บาท/ไร่   36,000 บาท/ไร่ 
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(10)  บ้านหนองขอนใต้ 
ครัวเรือนท้ังหมด  274  ครัวเรือน  ดังนี้  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 

       
ครัวเรือน 
             
ไร่          กก./ไร่           บาท/ไร่           บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

  17   
ครัวเรือน 
  87         
ไร่        กก./ไร่          บาท/ไร่    3     บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน ยางพารา                
. 

   - ครัวเรือน
252-0-5ไร่ 

 
-     กก./ไร่ 

 
- บาท/ไร่ 

 
- บาท/ไร่ 

สวน  มะพร้าว               
. 

- ครัวเรือน 
-ไร่ 

-           
กก./-ไร่ 

 
- บาท/ไร่ 

 
 - บาท/ไร่ 

สวน   กล้วย              
. 

-   ครัวเรือน 
25  ไร่ 

-  กก./ไร่       
-      บาท/ไร่ 

-     -       
บาท/ไร่ 

สวนปาล์มน้ ามัน                 
. 

1       
ครัวเรือน 
 2          
ไร่ 

 2,000   -       
กก./ไร่ 

6,000-             
บาท/ไร่ 

 5,000    -       
บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่   สับปะรด  36  12   
ครัวเรือน 
 48  2        
ไร่ 

 4,000  80   
กก./ไร่ 

   23,000    
บาท/ไร่ 

   36,000   
บาท/ไร่ 
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(11)  บ้านตอเกตุ 
ครัวเรือนท้ังหมด  135  ครัวเรือน  ดังนี้  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 

       
ครัวเรือน 
             
ไร่ 

           กก./
ไร่ 

             
บาท/ไร่ 

            บาท/
ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

  17   
ครัวเรือน 
  87         
ไร่ 

   300    กก./
ไร่ 

    350     บาท/
ไร่ 

   350     บาท/
ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน ยางพารา                
. 

   1 ครัวเรือน
25ไร่ 

250     กก./ไร่ 25,000 บาท/ไร่ 8,750 บาท/ไร่ 

สวน  มะพร้าว               
. 

- ครัวเรือน 
-ไร่ 

-           
กก./-ไร่ 

- บาท/ไร่  - บาท/ไร่ 

สวน   กล้วย              
. 

1   ครัวเรือน 
3  ไร่ 

1,000  กก./ไร่      5,000      
บาท/ไร่ 

25,000     -       
บาท/ไร่ 

สวนปาล์มน้ ามัน                 
. 

1       
ครัวเรือน 
 20          
ไร่ 

 2,000 -       
กก./ไร่ 

6,000-             
บาท/ไร่ 

 5,000    -       
บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่   สับปะรด  36  12   
ครัวเรือน 
 102  2        
976 -0-16 ไร่ 

 4,000  80   
กก./ไร่ 

   23,000    
บาท/ไร่ 

   36,000   
บาท/ไร่ 
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(12)  บ้านสามพันนาม 

ครัวเรือนท้ังหมด  317  ครัวเรือน  ดังนี้  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 

       
ครัวเรือน 
             
ไร่ 

           กก./
ไร่ 

             
บาท/ไร่ 

            บาท/
ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

 1 17   
ครัวเรือน 
  87         
ไร่ 

   300    กก./
ไร่ 

    350     บาท/
ไร่ 

   350     บาท/
ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน ยางพารา                
. 

   1 ครัวเรือน
25ไร่ 

250     กก./ไร่ 25,000 บาท/ไร่ 8,750 บาท/ไร่ 

สวน  มะพร้าว               
. 

2- ครัวเรือน 
14-1-28-ไร่ 

1,000-           
กก./-ไร่ 

3,000- บาท/ไร่ 15,000 - บาท/ไร่ 

สวน   กล้วย              
. 

1   ครัวเรือน 
6-1-28  ไร่ 

1,000  กก./ไร่      5,000      
บาท/ไร่ 

25,000     -       
บาท/ไร่ 

สวนปาล์มน้ ามัน                 
. 

1       
ครัวเรือน 
 6          
ไร่ 

 2,000   -       
กก./ไร่ 

6,000-             
บาท/ไร่ 

 5,000    -       
บาท/ไร่ 

 อ้อย 3       
ครัวเรือน 
 204-1-92          
ไร่ 

6,000   -       
กก./ไร่ 

5,600-             
บาท/ไร่ 

4,638    -       
บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่   สับปะรด  17  12   
ครัวเรือน 
 345  2        
976 -0-16 ไร่ 4,000  กก./ไร่0      23,000  บาท/ไร่ 36,000  บาท/ไร่ 
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(13)  บ้านหนองสมอ 

ครัวเรือนท้ังหมด  779  ครัวเรือน  ดังนี้  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 

       
ครัวเรือน 
             
ไร่          กก./ไร่ 

             
บาท/ไร่           บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

 1 17   
ครัวเรือน 
  87         
ไร่       กก./ไร่          บาท/ไร่         บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน ยางพารา                
. 

   4 ครัวเรือน
72-0-77ไร่ 

 
250     กก./ไร่ 

 
25,000 บาท/ไร่ 

 
8,750 บาท/ไร่ 

สวน  มะพร้าว               
. 

2- ครัวเรือน 
2ไร่ 1,000- กก./-ไร ่          

 
3,000- บาท/ไร่ 

 
15,000 - บาท/ไร่ 

สวน   กล้วย              
. 

5   ครัวเรือน 
7-1-0  ไร่ 

 
1,000  กก./ไร่ 

 
 5,000    บาท/ไร่ 25,000 - บาท/ไร ่      

สวนปาล์มน้ ามัน                 
. 

1       
ครัวเรือน 
 110-2-28          
ไร่  2,000- กก./ไร่       6,000- บาท/ไร่            5,000  - บาท/ไร่       

 อ้อย -       
ครัวเรือน 
 -          ไร ่ 6,000 - กก./ไร่       5,600-  บาท/ไร่            4,638  - บาท/ไร ่      

2.3) ท าไร่   สับปะรด  74  12   
ครัวเรือน 
 837-0-42 ไร่ 

 4,000 กก./ไร่ 
0     23,000  บาท/ไร่  36,000  บาท/ไร่ 
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(14)  บ้านหนองสมอ 
ครัวเรือนท้ังหมด  548  ครัวเรือน  ดังนี้  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 

       
ครัวเรือน 
             
ไร่ 

           กก./
ไร่ 

             
บาท/ไร่ 

            บาท/
ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

 1 17   
ครัวเรือน 
 2 87         
ไร่ 

 1,250 กก./ไร่ 
300     

  11,000 บาท/ไร่ 
350      8.60  บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน ยางพารา                
. 

   - ครัวเรือน-
-ไร่ 

250     กก./ไร่ 25,000 บาท/ไร่ 8,750 บาท/ไร่ 

สวน  มะพร้าว               
. 

1- ครัวเรือน 
2ไร่ 1,000- กก./-ไร ่          

3,000- บาท/ไร่ 15,000 - บาท/ไร่ 

สวน   กล้วย              
. 

-   ครัวเรือน 
-  ไร่ 

 
1,000  กก./ไร่ 

 
 5,000   บาท/ไร่ 

 
25,000  -บาท/ไร ่       

สวนปาล์มน้ ามัน                 
. 

-       
ครัวเรือน 
 -          ไร่  2,000- กก./ไร่       6,000-บาท/ไร่               5,000 - บาท/ไร่       

 อ้อย -       
ครัวเรือน 
 -          ไร ่ 6,000 - กก./ไร่       5,600- บาท/ไร่             4,638 - บาท/ไร ่     

2.3) ท าไร่   สับปะรด  11  12   
ครัวเรือน 
2  89  - ไร ่     
 

 4,000 กก./ไร่ 
80    23,000 บาท/ไร่    36,000  บาท/ไร่ 
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(15)  บ้านหนองขอนเหนือ 

ครัวเรือนท้ังหมด  803  ครัวเรือน  ดังนี้  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 

       
ครัวเรือน 
             
ไร่          กก./ไร่ 

             
บาท/ไร่           บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

 1 17   
ครัวเรือน 
 2 ไร8่7          

 
1,250  กก./ไร่
300     

11,000 บาท/ไร่ 
350      8.60    บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน ยางพารา                
. 

 - ครัวเรือน-ไร่  
250     กก./ไร่ 

 
25,000 บาท/ไร่ 

 
8,750 บาท/ไร่ 

สวน  มะพร้าว               
. 

5- ครัวเรือน 
10ไร่ 1,000- กก./-ไร ่          

 
3,000- บาท/ไร่ 

 
15,000 - บาท/ไร่ 

สวน   กล้วย              
. 

4  ครัวเรือน 
20-0-14  ไร่ 

 
1,000  กก./ไร่ 

 
 5,000   บาท/ไร่ 25,000 - บาท/ไร ่     

สวนปาล์มน้ ามัน                 
. 

1       
ครัวเรือน 
5 – 1-0         
ไร่  2,000-กก./ไร่        6,000- บาท/ไร่              5,000 -บาท/ไร่        

 อ้อย -       
ครัวเรือน 
 -          ไร ่ 6,000 - กก./ไร่       5,600- บาท/ไร่             4,638 -บาท/ไร ่       

2.3) ท าไร่   สับปะรด  22  12   
ครัวเรือน 
2 117-0-81       
 - ไร่  4,000กก./ไร่ 0    23,000  บาท/ไร่ 36,000 บาท/ไร่ 

     
     
     

 

 



         องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564)                                                                                     หน้า ๒๘                                                             

 
 

(16)  บ้านหนองตาแววพัฒนา 
ครัวเรือนท้ังหมด  86  ครัวเรือน  ดังนี้  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 

       
ครัวเรือน 
             
ไร่ 

           กก./
ไร่ 

             
บาท/ไร่ 

            บาท/
ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

 - 17   
ครัวเรือน 
 - 87         
ไร่ 

 -  300    
กก./ไร่ 

  -  350     
บาท/ไร่     -    บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน ยางพารา                
. 

   3 ครัวเรือน 
64-0-35-ไร ่
 

250     กก./ไร่ 25,000 บาท/ไร่ 8,750 บาท/ไร่ 

สวน  มะพร้าว               
. 

2- ครัวเรือน 
15ไร่ 

1,000-           
กก./-ไร่ 

3,000- บาท/ไร่ 15,000 - บาท/ไร่ 

สวน   กล้วย              
. 

-  ครัวเรือน 
-  ไร่ 

1,000  กก./ไร่  5,000 บาท/ไร่ 
25,000- บาท/ไร ่      

สวนปาล์มน้ ามัน                 
. 

1       
ครัวเรือน 
5 – 1-0 ไร ่         2,000- กก./ไร่       6,000- บาท/ไร่              5,000 - บาท/ไร่       

 อ้อย 1 ครัวเรือน      
 8 ไร ่         6,000 - กก./ไร่       5,600- บาท/ไร่             4,638 - บาท/ไร ่      

2.3) ท าไร่   สับปะรด  38  12   
ครัวเรือน 
2 273-0-75       
 - ไร่ 

 4,000 กก./ไร่ 
80      23,000  บาท/ไร่   36,000 บาท/ไร่ 
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7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 ลําน้ํา,ลําห้วย  5  แห่ง  ได้แก่  
 ห้วยสามพันนาม (หมู่ 1,2,5,8,9,12)  
 ห้วยลุ่มกระโดน (หมู่ 1,7)  
 ห้วยหนองรี (หมู่ 7,14)  
 ห้วยหนองกก (หมู่ 7,14)   
 ห้วยหนองวงเดือน (หมู่ 7,14) 
อ่างเก็บน้ํา,บ่อ,ฝาย 5  แห่ง  

ที่ ชื่อโครงการ ต าบล ความจุ 
(ลบ.ม.) 

พื้นที่ชลประทาน (ไร)่ ปีที่สร้าง 

1 อ่างเก็บน้ําห้วยไกรทอง หมู่ 13 หินเหล็กไฟ 31,000 - 2520 
2 ฝายห้วยเหียง  หมู่ 7 หินเหล็กไฟ - 100 2523 
3 อ่างเก็บน้ําหนองเหียง 1  หมู่ 7 หินเหล็กไฟ 158,000 210 2518 
4 อ่างเก็บน้ําหนองเหียง 2  หมู่ 7 หินเหล็กไฟ 30,000 - 2522 
5 บ่อเก็บน้ําหนองเสือดํา  หมู่ 8 หินเหล็กไฟ 138,000 - 2525 

 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
ฝาย  32 ฝาย  
บ่อน้ําตื้น  3 แห่ง  
บ่อโยก  10 แห่ง  
ประปาหมู่บ้าน 12 แห่ง  
ถังเก็บน้ํา 13 แห่ง  
อ่างเก็บน้ํา  2 แห่ง (หมู่7,13)  

 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้ 

แหล่งน้ํา 
น้ําเพื่อการบริโภค 

คุณภาพน้ํา 
จํานวนครัวเรือน ความพอเพียง 

มีน้ําใช้เพียงพอทั้งป ี มีน้ําใช้ไม่เพียงพอทั้งปี ดี ต้องปรับปรุง 
1.การประปาส่วนภูมิภาค 4,341 √ - √ - 
2.ประปาหมู่บ้าน 2,402 √ - √ - 
3.ประปาภูเขา - - - - - 
4.อื่น ๆ(ระบุ) - - - - - 
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8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 
 สถาบันและองค์กรทางศาสนา  

ในเขตพ้ืนที่ตําบลหินเหล็กไฟ มีวัดและสํานักสงฆ์  10 แห่ง ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ สถานที่ตั้ง 

1 -  วัดนิโครธาราม หมู่ที่  1 
2 -  วัดวังโบสถ์ หมู่ที่  2 
3 -  วัดหนองตะเภา หมู่ที่  4 
4 -  วัดหนองคร้า หมู่ที่  5 
5 -  วัดหนองซอ หมู่ที่  6 
6 -  สํานักสงฆ์หนองเหียง    หมู่ที่  7 
7 -  สํานักสงฆ์เจดีย์ห้าร้อยยอด             หมู่ที่  7 
8 -  วัดหนองขอน  หมู่ที่  9 
9 -  สํานักสงฆ์สามพันนาม                     หมู่ที่ 12 
10 -  วัดเพชราวุธ หมู่ที่ 15 

 
(ประชากรในเขตตําบลหินเหล็กไฟ  ส่วนมากเป็นพุทธศาสนิกชน  99.75% )  
 

จ านวนประชากรจ าแนกตามศาสนา ปี 2559 
ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับต าบล 

 

ศาสนา 
เพศ 

รวม(คน)           % 
ชาย(คน) % หญิง(คน) % 

พุทธ   2,475   99.03   3139   98.77   5884   98.89 
คริสต์        4    0.14      11     0.35     15    0.25  
อิสลาม        1    0.04       2    0.06      3    0.05  
ซิกส์        -         -        -         -       -         -  
ฮินดู        -         -        -         -       -         -  
อ่ืน ๆ      22   0.79     26   0.82     48   0.81  

รวม      2,772              100.00           3178          100.00        5950                    100.00 
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9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า   มลีําน้ํา,ลําห้วยตามธรรมชาติขนาดเล็กอยู่  5  แห่ง เช่น ลําห้วยสามพันนาม ลําห้วยไม้แดง ลําห้วย
ตาจบ ลําห้วยโดด เป็นต้น  บึง,หนอง  1  แห่ง 
 9.2 ป่าไม้  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นกึ่งเมืองเพราะใกล้ตัวเมืองอําเภอหัวหินจึงไม่มีปุาไม้  
 9.3 ภูเขา มีภูเขาหินเหล็กไฟ เป็นภูเขาขนาดเล็กไม่สูงชันมีจุดชมวิวเหมาะสําหรับขึ้นไปชมวิวดูเมืองหัวหิน  
 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  เนื่องจากใกล้ตัวเมืองหัวหินความเจริญเข้าถึงทําให้มีหมู่บ้านจัดสรร 
โรงแรม รีสอร์ท เกิดขึ้น ความเป็นธรรมชาติจึงไม่หลงเหลืออยู่ 
 พื้นที่สาธารณะประโยชน์ 

หมู่ที่ ชื่อที่สาธารณประโยชน์ 
จ านวนพื้นที่ 

ไร่ งาน ตารางวา 
หมู่ที่ 1 ที่สาธารณะประโยชน์ไร่เนิน 12 - 10 
หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ 5 2 90 
หมู่ที่ 4   ที่สาธารณะประโยชน์หนองพรานจัน 15 - 8 
 บ้านหนองตะเภา 1 1 69 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ  1 2 85 
หมู่ที่ 7   บ้านหนองเหียง 63 3 87 
หมู่ที่ 9  บ้านขอนทอง 8 1 66 
หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ    18 1 1 
หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม  232 1 37 

 

  ที่มา : งานนิติกร ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2559 
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ส่วนที่2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2557-2560) 

 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ จ่ายขาดเงินสะสม เงินส ารองจ่าย รวม 

จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ 

จ านวน
เงิน 

ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านคนและสังคม 14,741,139.64 30.83 - - - - 14,741,139.64 30.83 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 352,951.00 0.73 -  - - 352,951.00 0.73 
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 20,984,175.00 43.90 1,635,000.00 3.41 - - 22,619,175.00 47.31 
4. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 5,665,655.50 11.86 - -   5,665,655.50 11.86 
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3,325,750.00 6.96 - - - - 3,325,750.00 
 

6.96 

6. การพัฒนาด้านส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

1,104,468.00 2.31 - - - - 1,104,468.00 2.31 

รวม 46,174,139.14 96.59 1,635,000.00 3.41 - - 47,809,139.14 100 

 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ จ่ายขาดเงินสะสม เงินส ารองจ่าย รวม 

จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ 

จ านวน
เงิน 

ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านคนและสังคม 13,637,749.44 38.88 650,000 1.85   14,287,749.44 40.73 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 867,852.00 2.47     867,852.00 2.48 
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10,898,844.00 31.07   404,080 1.15 

 
11,302,924.00 32.22 

 
4. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 6,922,833.98 19.73   42,600 0.12 6,965,433.98 19.85 
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

128,440.00 0.36     128,440.00 0.38 

6. การพัฒนาด้านส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

1,431,141.00 4.08   91,494 0.26 1,522,635.00 4.34 

รวม 33,886,860.42 96.60 650,000 1.85 538,174 1.54 35,075,034.42 100 
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โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไป
ปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 90 60 ๑.๑๙ 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 ๕ ๕.๙๕ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 122 34 ๑.๑๙ 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 163 102 ๑๙.๐๕ 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21 4 ๙.๕๒ 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

26 ๒0 ๒๕.๐๐ 

รวม 431 225 52.18 
 

 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ จ่ายขาดเงินสะสม เงินส ารองจ่าย รวม 

จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ 

จ านวน
เงิน 

ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านคนและสังคม 17,612,777.00 26.88 18,707,200 28.55   36319977 55.42 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 361,720.00 0.55      0.55 
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 13,484,797.00 20.58      20.57 
4. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 13,041,483.00 19.90      19.90 
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

141,550.00 0.21      0.21 

6. การพัฒนาด้านส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

2,183,163.00 3.33      3.33 

รวม 46,825,490.00 71.45 18,707,200 28.55   65532690 99.99 
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1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในปี 2558 
 อบต.หินเหล็กไฟ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ตามกระบวนการ
ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      พ.ศ. 2548 โดย
ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 

     อบต.หินเหล็กไฟ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม  2557 โดยได้
กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) สรุปได้โดยสังเขปดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
2558 2559 2560 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 124 27,400,415 2 200,000 0 0 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 13 2,049,600.00 0 0 0 0 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 103 146,406,800 26 20,843,500 8 9,820,000 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหาร 204 
 
26,688,120 

 
3 500,000 0 0 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

18 
 

8,209,500 
 

2 2,000,500,000 0 0 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

14 9,822,000 0 0 0 0 

รวม 476 220,556,435 33 2,022,043,500 8 9,820,000 

 
ที่มา :  งานนโยบายและแผน  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 
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 ผลการด าเนินงานตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ 
จํานวน

โครงการที ่
จํานวน

โครงการที ่
จํานวน
โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

ที่เสร็จ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได ้ ที่มีการยกเลิก 
ที่มีการ
เพิ่มเติม ทั้งหมด 

    ดําเนินการ ดําเนินการ         

จํา
นว

น ร้อยละ 

จํา
นว

น ร้อย
ละ จํา

นว
น ร้อย

ละ จํา
นว

น ร้อย
ละ จํา

นว
น ร้อย

ละ จํา
นว

น ร้อย
ละ 

1. การพัฒนาด้านคนและสังคม 42 18.83 7 3.14  -  - - - - - 49 21.97 
2.    2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 1.35 1 0.45 - - 2 0.90 - - 6 4.19 

3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 22 9.87 3 1.35 1 0.45 - - 3 1.35 29 13.00 
4. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 100 44.84 - - 2 0.90 20 8.97 2 0.90 124 55.61 
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 4 1.79 1 0.45 -  - - -  -  - 5 2.24 
6. การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

8 3.59 2 0.90 - - - - - - 10 4.48 

รวม 179 80.27 14 6.28 3 1.35 22 9.87 5 2.24 223 100 
 

 เปรียบเทียบจํานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) กับการนําแผน 
ไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

อบต.หินเหล็กไฟ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 223  โครงการ งบประมาณ 54,867,585 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์

แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ.2558-2560) 

โครงการที่น าไปสู่การปฏิบัต ิ 
ปี 2558 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณที่ตั้งไว ้

จ านวน งบประมาณที่จ่าย
จริง 

ที่ท าได ้ ที่จ่ายจริง 

โครงการ โครงการ คิดเป็น % คิดเป็น % 

1. การพัฒนาด้านคนและสังคม 124 27,400,415.00 49 21,179,410.00 15.84 30.83 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 13 2,049,600.00 6 1,190,000.00 3.96 0.73 

3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 103 146,406,800.00 29 15,148,500.00 29.70 47.31 

4. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 204 26,668,120.00 124 12,897,871.80 45.54 11.86 

5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18 8,209,500.00 
 

5 3,136,540.00 2.97 6.96 

6. การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 14 9,822,000.00 

 
10 

 
2,008,520.00 

 
1.99 

 
2.31 

รวม 476 220,556,435.00 223 55,560,841.80 100 100 
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 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ปฏิบัติได้ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
จ านวน
โครงการ 

ปรากฏอยู่ในแผน ที่ปฏิบัติได ้

1. การพัฒนาด้านคนและสังคม 124 49 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 13 4 

3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 103 29 

4. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 204 104 

5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18 5 

6. การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 14 10 

รวม 476 201 
 

1.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ 
 

มีการวิจัยโดยการสํารวจความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการ  โดยแบ่งสัดส่วนไปในหมู่บ้านหรือชุมชนในเขต 
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ และได้ทําการสํารวจ ณ จุดให้บริการที่สํานักงานจากผู้มาใช้บริการในสัดส่วนที่
เท่าๆกัน และเม่ือได้รับแบบสอบถามมาแล้วได้นํามาลงรหัสเพื่อนําไปประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม 
SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) เป็นโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพสูง ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่างๆ ผู้ใช้โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติประเภทต่างๆ   
 โดยได้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์นํามาประมวลผลได้ทั้งหมด 300 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 90.00 ของ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด 
 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการประชาชนทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  2.ด้านการบริการสาธารณสุข   3.ด้านการบรรเทาสาธารณภัย  4.ด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง
อาคาร 5.ด้านการจดทะเบียน 

 สรุปผลการวิจัย 
 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ที่มีต่อ
ภาระงาน 5 ด้าน ประกอบด้วย   

1).ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
3.824) คิดเป็นร้อยละ 81.99 
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2).ด้านการบริการสาธารณสุข มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =3.821) คิดเป็น
ร้อยละ 82.22         

3).ด้านการบรรเทาสาธารณภัย มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =4.126) คิดเป็น
ร้อยละ 81.93   

4).ด้านการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =3.774) 
คิดเป็นร้อยละ 80.99 

5).ด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =3.785) คิดเป็น
ร้อยละ 81.21 

สรุปความพึงพอใจที่ผู้มารับบริการมีต่อภาระงานทั้ง 5 ด้าน เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 81.67 
 

2.ผลที่ได้จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจําแนกได้ดังนี้ 

1)  มีเส้นทางคมนาคม ในพ้ืนที่ตําบลหินเหล็กไฟที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  70 เปูาหมายคือ
ต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 80   

2)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์   

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไขปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
1. เส้นทางคมนาคม  ปัญหาคือ  ไม่สามารถดําเนินการ ก่อสร้างถนนทุกสาย ได้เนื่องจาก งบประมาณมีไม่

เพียงพอและบางพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ     การแก้ปัญหาคือ   ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะทํา
ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะดําเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  ควรตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ 
เพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน 

          2. การขยายเขตไฟฟูา ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด  เนื่องจาก งบประมาณมีไม่เพียงพอ รวมทั้งบาง พ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่
สาธารณะ  จึงไม่สามารถดําเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ   ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย 
เพ่ือที่จะทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะดําเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตําบล
ควรตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ เพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน  
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ( Country Strategy)  ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ  ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนวทางการดําเนินการ 
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
ภาคกลาง ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
หินเหล็กไฟ  เป็นต้น แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาตําบลตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการของประชาชนเอง ซึ่งจะทําให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
จริง ทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  
 สรุปสาระส าคัญท่ีเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ดังนี้  
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   

1.1 ยึดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 
วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์ แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐ การ ดํารงอยู่
อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ  และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้าน  
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระ  ของโลกและสามารถเก้ือกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่ายุทธศาสตร์ชาติ ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทําให้ประเทศไทยพัฒนาไป
สู่อนาคตที่ พึงประสงค์นั้น จําเป็นจะต้องมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนว
ทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น  จึงจําเป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ชาติใน
ระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่ การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ 
 และสร้างความเข้าใจถึง อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม  ทั้งประชาชน 
เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและ รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ 
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วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถ ในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทาง การพัฒนาในระยะ20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
           (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
           (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
           (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
           (4) ยุทธศาสตร์ด้าน การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
           (5) ยุทธศาสตร์ด้าน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
           (6) ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้
สิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้กําหนด
ยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบล   มีความ
สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 องค์การบริหารส่วนตําบล จึงได้จัดทําแผนที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งมีท้ังหมด  10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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1. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน  
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม  เป็นต้น ทําให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 จึงจําเป็นต้องยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้  

(1) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่ประเทศกําลังประสบอยู่  ทําให้การกําหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผน
ที่น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  การ
พัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนด
ทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง  มีความ
มั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ 

 
การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning) เป็นการกําหนด

ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทําขึ้น 
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง

และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ 
3 การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการพัฒนา 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ทั้งด้าน

การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ  รวมทั้งสนับสนุน
และผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพื่อสามารถ
แข่งขันในตลาดแรงงานได้  สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการ
ผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต  เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็น
มาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับตัวและดําเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  ตลอดจน
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อ
เชื่อมโยงพ้ืนที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ  ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลัก
ในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ  ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่
เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน  และอุตสาหกรรมระบบ
ราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับท่ีจ้าเป็นสําหรับการ
สร้างความม่ันคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของ
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ตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการ
เจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้างหุ้นส่วน  และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด  
พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ํา  ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม  ใช้กลไก
ตลาดในการปูองกันความเสี่ยง  ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก  ทางน้ํา และทางอากาศ  เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับ
การเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้ง
การควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว  โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของ
พ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ  วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว  ตลอดจนส่งเสริมการ
สร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่าย
คมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่ง
การถ่ายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ  และเป็นกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน  รวมทั้งปัจจัยสนับสนุน
การลงทุนอ่ืนๆ  เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  เป็นต้น  ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต  การตลาด  การบริหารจัดการการเงิน  และโลจิสติกส์  เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง
พาณิชย์ การจัดตั้งสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ  บริษัทการค้าระหว่างประเทศ  รวมทั้งการให้ความสําคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์  มีรายได้ในการดํารงชีวิต  มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและ
โรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
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(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ  ตั้งแต่กระบวนการผลิต  สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี
คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้  โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้  ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่ีอยู่อาศัย

สําหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดย
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้
เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้าน
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ  (Wellness Hub) ศูนย์กลาง
ยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย  (Academic Hub) เพ่ือน้า
รายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสําคัญกับมิติสุขภาพใน
ทุกนโยบายสาธารณะ  (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบ
ของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจําเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่
ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสําหรับผู้สูงอายุ 

การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน  โดย

สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย  โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นท่ี สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน
ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก  
โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  (2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของ
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ผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  กําหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่  พัฒนา
โครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (3) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพื้นฐานที่จําเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย  (Customized Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร  สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ําอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.ทรัพยากรน้ํา  พ.ศ. .... และ
บูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษี
ที่เป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก  กฎหมายที่ดิน 
เป็นต้น 

การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความพร้อมรองรับ

ความเป็นเมือง  ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ  และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศท้ังด้านการค้า  การ
ลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วง
โซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย  กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอํานวยความสะดวกทางการค้า  ขนส่ง 
และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

         3 การส่งเสริมการลงทุน  การค้าชายแดน  และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให้ความสําคัญ
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือน
บ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความสําคัญกับการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์  การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  และการให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
 

การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว  ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ  โดยคํานึงถึง

ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิกําลังของทุกภาคส่วนนําระบบสารสนเทศมา
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มี
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ค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม  รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  จัดสรร
ที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้  กระจายการถือครองที่ดิน  จัดทําฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  การจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินในอัตราก้าวหน้า กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม  และกําหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดิน
ของคนต่างชาติ  บริหารจัดการน้ําเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ  สร้างศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรน้ํา  จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ําในระดับพื้นท่ี  เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ํา  และองค์กรผู้นํา  คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การท่องเที่ยว  การ
ประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ําแร่มาใช้ประโยชน์  คํานึงถึง
ความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต  บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

3 การส่งเสริมการผลิต  การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว  เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว  ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วง
โซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทํา
การเกษตรกรรมยั่งยืน  รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มี
บทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ  
ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย  ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน  
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลําดับแรก  โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ให้มาก
ที่สุดเร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดในพื้นที่วิกฤต  สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายที่เหมาะสม  เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน  สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน  โดยให้ความรู้แก่
ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงใน
ประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การเคลื่อนย้ายแรงงาน  การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให้ความสําคัญกับการปูองกันน้าท่วม  วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง  พัฒนาเมืองที่
สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบ
นิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ  และการจัดทําแผน
ธุรกิจต่อเนื่อง  รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่
รุนแรงในอนาคต 

 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

1 การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ  โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง  เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้  เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ  จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ  ข้อมูลการประมูลโครงการ  ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุติธรรม  เช่น คดีท่ีไม่ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล  คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความ
สนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา  อปท. ให้เหมาะสม  สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ  ในระดับ
พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 การสร้างระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  สร้างผลงานที่มีคุณภาพ  
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจํานวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบใน
วงกว้าง 
 
1.3 แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2561-2564 
วิสัยทัศน์ 
“เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สับปะรด มะพร้าวที่หนึ่งของโลก ประตูการค้าด่านสิงขร สังคมผาสุก ”  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
2.เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตและแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่
ตลาดโลก 
3.ส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด่านสิงขรและอาเซียน 
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4.เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
5.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
เปูาประสงค์ 
1.เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
2.เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรม  
3.เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าชายแดน 
4.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึง รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน 
5.เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
1.เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบน
พ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
 

1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดให้มี  
   คุณภาพ 
2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและ  
  ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว 
3.พัฒนาบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
   ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
4.เสริมสร้างระบบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ 
   และการตลาดด้านการท่องเที่ยว 

2.เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการ
ผลิตและแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้า
เกษตรสู่ตลาดโลก 
  

1.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนระบบการผลิต 
  สับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรเพ่ือการบริโภคและ 
  ส่งออก 
2. พัฒนาระบบการผลิต การแปรรูป และการตลาด   
   สับปะรด มะพร้าว ประมง ปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรให้ 
  ได้คุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อการบริโภคและการส่งออก 
3. เสริมสร้างและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่สร้างความร่วมมือของ 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์การภาคเกษตรกร 
5. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมระบบการผลิต 
 การแปรรูป การผลิตสินค้าเกษตร และเสริมสร้างกระบวนการ
จัดการความรู้สู่เกษตรกร 
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3.ส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยวด่านสิงขรและอาเซียน 
 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบ 
   โลจิสติกส์ที่เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และการ 
   ท่องเที่ยว 
2.เสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือ 
  ระหว่างหน่วยงาน/องค์กรในอาเซียน 
3.ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือทางการค้า 
  การลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 

4.เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถี
ภูมิปัญญาไทย 
 

1.เสริมสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดี 
2.ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูง ตาม 
  มาตรฐานการศึกษา เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น และ 
  เครือข่ายประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.เพ่ิมขีดความสามารถและสร้างเครือข่ายประชาชนในการ 
  ปูองกันแก้ไขปัญหาสังคม อาชญากรรม ยาเสพติด และการค้า 
  มนุษย ์
5.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
6.เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยบริเวณชายแดนพื้นที่ 
  ตอนใน ชายฝั่งทะเล และเกาะ 
7.เสริมสร้างการปูองกันและลดอุบัติเหตุในการคมนาคม 

5.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
 

1.สร้างเสริมการอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติปุาไม้ 
  และปุาชายเลน 
2.สร้างเสริมระบบปูองกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเล 
3.ลดปริมาณขยะและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ 
  และของเสียอันตราย 
4.ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 

 
แผนพัฒนาจังหวัด มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและสร้างอาชีพซึ่งตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชนในจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดและนําไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของ ภาคเอกชน

และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มจังหวัด ในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดได้นํานโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่เน้นการเข้าถึงแหล่ง ท่องเที่ยว ตลอดทั้งการเพ่ิมรายได้
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จากการท่องเที่ยวทั้งจากภายในและต่างประเทศ นอกจากนั้นการจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยังได้เชื่อมโยงประเด็น
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้
กําหนดตามแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11  ซึ่งได้เน้นให้กลุ่มจังหวัดพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ พัฒนาและผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย 
และการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง  โดยมีวิสัยทัศน์  เปูาประสงค์  ตัวชี้วัด  ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  
  วิสัยทัศน์  

ฐานเพื่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม  อาหาร และการท่องเที่ยว 
 

 

เป้าประสงค์ 
1.ทรัพยากรสัตว์น้ําเพิ่มขึ้น 
2.สินค้าเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล 
3.รายได้จากการท่องเที่ยว  สินค้า และบริการเพ่ิมข้ึน 

  4.แหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงเป็นระบบ  
  5.  การกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม 

 

 ตัวช้ีวัด 
 1.  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPCP 
 2.  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 

3.  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
 4.  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักท่องเที่ยว 
 5.  ร้อยละของแปลง/ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน  GAP 
 6.  ร้อยละท่ีลดลงของพ้ืนที่การกัดเซาะชายฝั่งทะเล  

ประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรเพ่ือการลงทุน                                                 

     กลยุทธ์ที่ 1.1  บริหารจัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ําให้คงความอุดมสมบูรณ์ 
   กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าด้านการเกษตร  

      ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
           กลยุทธ์ที่ 2.1  เพ่ิมศักยภาพทางการค้า การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
     กลยุทธ์ที่ 2.2  สร้างความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
              กับประเทศเพ่ือนบา้น  
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     กลยุทธ์ที่ 3.1  ปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
    กลยุทธ์ที่ 3.2  บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (พ.ศ.2561-2564) 
 

วิสัยทัศน์    
 เมืองแห่งการท่องเที่ยว  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  นําไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
พันธกิจ 

1. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ  การเกษตร  และการท่องเที่ยวให้
เข้มแข็งและแข่งขันได ้ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. อนุรักษ์  ฟื้นฟู และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล 

และเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  
5. พัฒนาองค์กรและสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วนให้ทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
6. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบการบริการสาธารณะ และระบบปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัยให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสังคม  การศึกษา  และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ํา  และสาธารณูปโภค 

 

1. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและบริการ  
2. พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวตามเทศกาลงานประเพณี รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

และสุขภาพ 
3.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนและภาคเอกชน  

ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว   
5.พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหาร จัดการ และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว  ทั้ง

ด้านบุคลากรโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย 
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6. ส่งเสริมการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ ภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชน 
 

 2.พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพ่ิมข้ึน ตามกระบวนการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาเสริมสร้างการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหาโรคระบาดผลผลิตทางการเกษตร  
3. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสินค้า OTOP การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และการตลาด 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางเพ่ือจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และการดูแลราคาผลผลิต 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบชีวภาพและการเกษตรที่

ปลอดภัยจากสารพิษ 
6. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการนําภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ชุมชน  
8. เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
 

 3. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาศักยภาพ  คน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง 
2. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มองค์กรและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน ให้

เข้มแข็ง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
5. เพิ่มขีดความสามารถในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู  ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9. พัฒนาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
10.พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
11. พัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
12. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม แก่เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
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 4. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนา  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม กับสภาพพ้ืนที่        
2. เสริมสร้างจิตสํานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  พื้นที่ปุา  และปุาต้นน้ําลําธารให้เกิดความสมบูรณ์ 
4. พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ํา และการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
7. อนุรักษ์  และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 

 5.พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารแบบบูรณาการระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
2. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. พัฒนาความรู้  ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากรและองค์กรให้ได้มาตรฐาน 
5. พัฒนา ปรับปรุงสถานที่  การปฏิบัติงานและจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ

และมีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
7. ปรับปรุงโครงสร้างระบบและกระบวนการทํางานให้มีความทันสมัย 
8.. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือบริการประชาชน 
9.พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเป็นเลิศ 

6. พัฒนาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ า  และสาธารณูปโภค 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มา อย่างสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงเส้นทางหลัก
ระหว่างอําเภอและตําบลและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในแหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐาน มั่นคงถาวรและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่าย 

2. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการอุปโภคบริโภค ให้สอดคล้องกับ
แผนการปูองกันอุทกภัยและสาธารณภัย 

3. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขยายเขตให้บริการ ไฟฟูา ประปา  
4. ส่งเสริมการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด และนําระบบผังเมืองมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยึดตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ มีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น  

ดังนี้ 
 1 . นโยบายด้านการเมือง  

(1) เทิดทูน และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย ์และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (2) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย  
ให้กับประชาชน 

(3) สร้างความสัมพันธ์อันดี ร่วมมือ ร่วมใจ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นให้  
บรรลุวัตถุประสงค์ และบังเกิดความผาสุกแก่ประชาชน 
   2. นโยบายด้านการบริหารจัดการ  

(1) บริหารงานภายใต้การมีส่วนร่วม  “ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไขปัญหา”  คํานึงถึงประโยชน์ที่ประชาชน  
จะได้รับเป็นสําคัญ  มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี  ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพ ทํางานยึดหลักความถูกต้อง  เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  มีความ เสมอภาคในการบังคับ
ใช้กฎหมาย  และคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ  ยึดประชาชน  เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงาน 

(2) ส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติหน้าที่อันจะนําไปสู่ 
ความเป็นเลิศในการบริการประชาชน รวมทั้งการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้มีขวัญกําลังใจและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(3) บริหารจัดการให้มีอาคารสถานที่  และสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างพอเพียงต่อการปฏิบัติงาน ตามอํานาจ
หน้าที่ และภารกิจในการจัดระบบการบริการสาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็วต่อเนื่องและบังเกิดผลดี
ต่อประชาชน 
          (4) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ให้มีประสิทธิภาพ และ
สามารถจัดเก็บภาษีให้ทั่วถึง ถูกต้อง รัดกุม ให้เป็นธรรมมากที่สุด ในรูปแบบการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ 
หรือวิธีการจัดเก็บรายได้ โดยใช้แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเป็นหลัก 

(5) เสริมสร้างค่านิยมที่ดีงามให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ยึดถือ และปฏิบัติทั้งนี้
ตามหลักการ และแนวทางในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม  
 3.1 ด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุข 
 (1)  ส่งเสริมและดําเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและ 
ผู้ด้อยโอกาส โดยรับผิดชอบการบริหารงานด้านสวัสดิการชุมชนให้กับประชาชน เช่น  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ย
ผู้ด้อยโอกาส เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ ฯลฯ 
 (2) ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการปูองกัน และควบคุมโรคให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
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 (3) ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในวัยต่าง ๆ อย่างทั่วถึง โดยเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
และสนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองและสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี 

(4) จัดให้มีระบบการส่งต่อผู้ปุวยฉุกเฉิน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
(5) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข โดยส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณ 
(6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและสามารถให้บริการประชาชน 

อย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีศูนย์สาธารณสุขชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
  3.2 ด้านการศึกษาและกีฬา 
  (1) การพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยการ 
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่  
  (2) การบริหารและจัดการศึกษาของท้องถิ่นในอนาคต ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ โดย
การศึกษาข้อมูลเตรียมความพร้อมในการรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาจากรัฐและดําเนินการจัดการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  (3) สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้กับโรงเรียนในระบบ  นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ในกลุ่มเปูาหมายตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษา และสอดคล้องกับหลักสูตรการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเน้นให้
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยให้อิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา  
  (4) สนับสนุนให้ประชาชนที่พ้นวัยเรียนได้รับการศึกษานอกระบบให้สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพ
ของท้องถิ่น การถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และอาชีพต่าง ๆ จากบุคลากร นักวิชาการ ผู้มีความรู้และประสบการณ์
โดยตรง และทางด้านสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน ตําราเรียน  
  (5)  ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุง ลานกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย ให้มีมาตรฐาน และเพียงพอกับความ 
ต้องการของประชาชน 
  (6) จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนด้านการจัดการ เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆให้มากขึ้น  
  (7)  จัดให้มีการรณรงค์และการเผยแพร่ความรู้ เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนรักการกีฬา การ
ออกกําลังกาย และการนันทนาการอย่างต่อเนื่อง 
  (8)  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างบ้าน สถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
  3.3 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี 

(1) สนับสนุนส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ีมีคุณค่าของท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรม 
การส่งเสริมวัฒนธรรม การละเล่น ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่  ให้แพร่หลายกลายเป็นทียอมรับแก่บุคคล
ทั่วไปอย่างทั่วถึง  
  (2) ส่งเสริมการดําเนินการของสภาวัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่เก่ียวกับการสนับสนุน เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้แพร่หลาย  ให้คงอยู่เป็นมรดกสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลัง ในรูปแบบการสนับสนุนด้าน
การดําเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐหรืเอกชน 
  (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเก่ียวกับภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่น ให้แพร่หลายในเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ในรูปแบบการจัดกิจกรรม นิทรรศการ ภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น  
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4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ  
     โดยจะเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน  โดยยึดหลักความพอเพียง และส่งเสริม ความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัว การรวมกลุ่มของชุมชน ให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ศักยภาพที่มีในรูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้าน 

(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา เสนอแนะ รับฟังปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับ 
(3) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน โดยเฉพาะการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP 

ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพ่ิมมูลค่า และรายได้ให้แก่ประชาชน 
  (4)  จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้  เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ  การจัดการ  การตลาด ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นในรูปแบบการฝึกอบรม การสัมมนา  การจัดทัศนศึกษาดูงานด้านการอาชีพทั้งโดยตรงจาก บุคคลากร
นักวิชาการผู้มีความรู้และประสบการณ์ 

5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        จะพัฒนาตําบลหินเหล็กไฟให้เป็นตําบลน่าอยู่ โดยพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพจัดระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
ระบบบําบัดน้ําเสีย  
  (1) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ร่วมกับชุมชน โดยสนับสนุนและเร่งรัดให้มีการ
ปลูกต้นไม้  และรักษาความสะอาดสองข้างทางหลวงที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ  ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
หินเหล็กไฟ รณรงค์กําจัดสิ่งปฏิกูลอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง รณรงค์กําจัดแล ควบคุมมลภาวะสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน
ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ ประชาชน   
         (2) ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกให้แก่ เยาวชน ประชาชน ชุมชน องค์กรในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมโดย สนับสนุน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน ชุมชน องค์กรในท้องถิ่นทุกระดับ ในการ
เชื่อมโยงและประสานเครือข่ายกับภาครัฐ เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
  (3) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการใช้พลังงานทดแทนและฟ้ืนฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม 
  (4) สนับสนุนและส่งเสริมการนําเทคโนโลยีเพ่ือระบบการจัดการมลพิษหรือสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม  
          (5) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระตุ้นให้ประชาชน ชุมชน  องค์กรใน
ท้องถิ่นทุกระดับ ร่วมกันดูและพิทักษ์ เฝูาระวังและฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น 
  (6) ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรลดการใช้สารเคมี  
6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  (1)  พัฒนาและปรับปรุง ขยายระบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อาทิ การ
ขยายเขตไฟฟูา ขยายเขตประปา ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของ ชุมชนในอนาคต 
รวมทั้งมีแผนบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคโดยรวม 
  (2) พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนหินเหล็กไฟ ให้สามารถใช้ได้ทุก
ฤดูกาล  
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  (3) ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานอื่น ๆ ตามความจําเป็นที่เร่งด่วน ตามอํานาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 
7. นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (1) ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัยและ
เพียงพอพร้อมใช้งานปูองกันภัยได้ตลอดเวลา 
 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ทางภาครัฐและเอกชน เพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 (3) จัดทําแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟเป็นประจําทุกปี ให้สอดคล้อง
กับความเจริญขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  และเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี จะเกิดข้ึน อีกท้ังยังสามารถ
ประสานการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  (4) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือน  แผนปูองกันอัคคีภัย และแผนอ่ืนๆ  ที่มีความจําเป็น  
ตามความเหมาะสม  ตามกําลังความสามารถด้านงบประมาณเป็นประจําทุกปี นโยบาย ทั้ง 7 ประการที่กล่าวมาแล้วนั้น  
ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชน  และเพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชน  ในตําบลหินเหล็กไฟ ซึ่ง
นโยบายใดที่ผู้บริหารฯเดิมได้เคยดําเนินการ  และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมจะดําเนินการต่อยอดและพัฒนา
เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน  ทั้งนี้ การดําเนินงานในแต่ละภารกิจ  / โครงการสามารถขับเคลื่อนให้
เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ ทั้ง 7ประการ  จะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้  หากขาดซึ่งกลไกที่สําคัญคือ  การมี
ส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน  ที่จะต้องช่วยกันเป็นพลังที่สําคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 
2.1 วิสัยทัศน์  

 “  การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน มุ่งม่ันพัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ” 

      พันธกิจ 

  1.)  พัฒนาแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ รวมทั้งภาชนะกักเก็บน้ ากินให้พอเพียงตลอดปี 

2.)  พัฒนาการคมนาคมและการโทรคมนาคม ให้สะดวกและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
3.)  ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการฝึกอาชีพเสริม เพิ่มความรู้และเพ่ิมรายได้ 
4.)  ให้ประชาชนได้รับข่าวสารโดยทั่วถึงและรวดเร็ว 
5.)  จัดให้มีบริการสาธารณสุขอย่างเพียงพอกับความต้องการของประชาชน  
6.)  สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.)  จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง เช่น ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ 
8.)  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาความสะอาดให้เพียงพอและทันสมัย  
9. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 
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2.2  ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้ง
องค์กรต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้  6 ด้าน  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1.1 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
1.2 การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
1.3  การพัฒนาการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
1.4  การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง และเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริม   
      อาชีพ ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
1.5  การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษา และสนับสนุนให้    
     ประชาชนได้รับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
1.6  การพัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.7  การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และการนันทนาการ ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
1.8  การพัฒนาสนับสนุนงบประมาณในการควบคุมโรคให้กับสถานีอนามัยตําบลหินเหล็กไฟ ตลอดจนการร่วมออก  
    ปฏิบัติงานกับสถานีอนามัย 
1.9  การพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครองเด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก และ  
     ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
1.10  การพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การปูองกัน ระงับควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ  
2 ด้านเศรษฐกิจ 

2.1  การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ และระบบข่าวสาร 
2.2  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  แบบชีวภาพและการเกษตรที่ 
      ปลอดภัยจากสารพิษ 
2.3  การพัฒนาด้านการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหาโรคระบาด ผลผลิตทางการเกษตร  
2.4  การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพ่ิมข้ึนตามกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญา 
     ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3.1  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป-มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้แหล่งชุมชน ให้ได้มาตรฐาน มั่นคงถาวร 
3.2  การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การขยาย 
เขตให้บริการ ไฟฟูา  ประปา 
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3.3  การพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรและการอุปโภค -บริโภค  และให้สอดคล้องกับแผนการปูองกัน
อุทกภัย 
4. ด้านการเมืองและบริหาร 
4.1  การพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ  
4.2  การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
4.3  การพัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้ ด้านการเมืองแก่บุคลากร และผู้นําท้องถิ่นทุกรูปแบบ  
4.4  การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 
4.5  การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
4.6  การพัฒนายึดหลักการตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
4.7  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบและกระบวนการทํางานให้ทันสมัย 
4.8  การพัฒนาเสริมสร้างความพึงพอใจและความม่ันใจให้แก่ประชาชน    ผู้มารับบริการ 
4.9  การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริการประชาชน 

 

5   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  การพัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
5.2  การพัฒนาสร้างจิตสํานึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการจัดการ 
      ทรัพยากรธรรมชาติ 
5.3  การพัฒนาจัดระบบการจัดการน้ําเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน 
6 ด้านส่งเสริม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
6.1 การพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรม ให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.3 เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
 

พันธกิจ  -ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลและ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตําบลตามอํานาจหน้าที่ ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้  ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี  

-ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  พัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการปูองกันควบคุมโรคให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  พัฒนาการให้ระบบบริการ
ด้านสาธารณสุข พัฒนาและปรับปรุงลานกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย 

 -พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในตําบลเพ่ือแก้ไขปัญหา
สุขอนามัยภายในตําบล 



         องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564)                                                                                     หน้า ๕๙                                                             

 

เป้าประสงค์  -สามารถยกระดับการศึกษาภายในตําบลหินเหล็กไฟ ตามที่ได้ตั้งเปูาหมายไว้ ประชาชนให้
ความสําคัญกับศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ชุมชนเข้มแข็ง รวมทั้งมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  
 - ประชาชนได้รับการให้บริการสาธารณสุขภายในตําบลอย่างทั่วถึง สุขภาพแข็งแรง ลดการเจ็บปุวย 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  1. สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการตรวจการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
หินเหล็กไฟผ่านการประเมินจาก (สมศ.) 
  3 . ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ได้รับการสนับสนุนสื่อการเรียน
การสอนเพียงพอทุกปี 

4. ร้อยละของประชาชนในตําบลเข้าร่วมกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีเพ่ิมข้ึน 
                       5. จํานวนของประชาชนที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ60 ปีขึ้นไป 
           6 . จํานวนประชาชนที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
           7 . จํานวนประชาชนได้รับเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
          8. จํานวนผู้พิการมีกําลังใจที่ดีในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม 
          9. จํานวนกลุ่มอาชีพสตรีเพ่ิมข้ึน 
          10. จํานวนครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในครอบครัว 
          11. จํานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  
          12. จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพ   
          13. จํานวนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้สาธรณสุข 
          14. จํานวนพื้นที่ท่ีได้รับการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
         15. ร้อยละของประชาชนเจ็บปุวยน้อยลง 
          16. จํานวนประชาชนที่ได้รับตรวจโรคเรื้อรัง 
                   17. จํานวนประชาชนทราบถึงสิทธิของผู้บริโภค 
         18. จํานวนสิ่งก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเพิ่มขึ้น 
         19. จํานวนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
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กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

1.จํานวนกลุ่มอาชีพสตรีในตําบลหินเหล็กไฟเพ่ิมข้ึน 

2.พัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง 
และสามารถพ่ึงตนเองได้ 

1.จํานวนครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ครอบครัว 

3.การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1.ร้อยละของเยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

4.พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีการกระจายตัวอย่าง
ทั่วถึงและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชนส่งเสริมอาชีพตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

1.จํานวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพด้านเกษตรโดยยึดหลักความพอเพียง 
2. จํานวนเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากกลุ่มอาชีพที่
เป็นอาชีพเสริม 

5.พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกของ สมศ. 
2.จํานวนกิจกรรมที่จัดการศึกษา 
3.จํานวนสื่อการเรียนมุ่งเน้นการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
4.สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนเพียงพอ 

6.พัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.ร้อยละของประชาชนในตําบลเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีเพ่ิมข้ึน 

7.พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และการนันทนาการให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

1.จํานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 
2. จํานวนสนามกีฬา รวมถึงศูนย์ออกกําลังกายที่
เพ่ิมข้ึนในตําบล 
3. จํานวนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
4.จํานวนประชาชนที่ใช้เวลาว่างกับการออกกําลังกาย
เพ่ิมข้ึน 

8.พัฒนาสนับสนุนงบประมาณในการควบคุมโรคให้กับ
สถานีอนามัยตําบลหินเหล็กไฟตลอดจนการร่วมออก
ปฏิบัติ 
 
 

1.จํานวนผู้ปุวยที่ติดโรคติดต่อและไม่ติดต่อลดน้อยลง 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

9.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครองเด็กและเยาวชน 
และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็กและผู้ด้อยโอกาสทาง 
สังคม 
 

1. จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึน 
2. จํานวนผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึน 
3. จํานวนผู้ปุวยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึน 
4. จํานวนผู้พิการที่ได้รับการเยียนเยียนให้กําลังใจ 

10.แนวทางพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขการ
ปูองกัน ระงับ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
 
 

1. จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับการอบรม
ศึกษาดูงาน   
2. จํานวนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับ
การฝึกอบรมสาธารณสุข 
3.จํานวนพื้นที่ท่ีได้รับการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก  
หรือโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ํา 
4.ร้อยละของประชาชนมีการเจ็บปุวยลดลง 
5.จํานวนประชาชนที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิต 
6.จํานวนประชาชนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
o สํานักปลัด 
o กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
o กองสวัสดิการและสังคม 
o กองสาธารณสุข 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิ

ปัญญาไทย 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3พัฒนา
สังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

พันธกิจ  -พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร และเพ่ิม
คุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตร  

-ส่งเสริมอาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัวได้  
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- พัฒนาด้านข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การตลาด ให้กับเกษตรกรเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึน 

เป้าประสงค์ เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน สามารถพัฒนาผลิตผลสินค้าด้านการเกษตรได้อย่างมี
คุณภาพพร้อมต่อการส่งออกสู่ตลาดทุกระดับ ประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้ การว่างงานในตําบลลดลง 
  ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
  1. จํานวนประชาชนมีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
  2. จํานวนประชาชนได้รับความรู้เพิ่มเติมในการประกอบอาชีพ 
  3. จํานวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  4. จํานวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ การตลาด 1.จํานวนประชากรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

2.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน 
  โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบชีวภาพ และการเกษตรที่ 
  ปลอดสารพิษ  

1.จํานวนประชาชนผลิตปุ๋ยแบบชีวภาพใช้เองสามารถ
ลดต้นทุนการผลิต 

3.การพัฒนาด้านการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี  
การแก้ไขปัญหาโรคระบาด ผลการผลิตทางการเกษตร 

1.จํานวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพด้านเกษตรโดยยึดหลักความพอเพียง 

3.การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง 
และมีรายได้เพ่ิมข้ึนตามกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.จํานวนครัวเรือนได้รับการส่งเสริมในการน้อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน ทําให้
รายจ่ายลดลง 
2. จํานวนเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากกลุ่มอาชีพที่เป็น
อาชีพเสริม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
o กองส่งเสริมการเกษตร  
o กองสวัสดิการสังคมฯ  

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และ

แปรรูปสัปปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างระบบสนับสนุนความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร สังคม และวัฒนธรรม รองรับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนา
ส่งเสริมรายได้และการผลิต 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
พันธกิจ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วทั้งตําบล 

เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ํา ก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ  รวมทั้งมีแผนการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคโดยรวม  

เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ชุมชนเข้มแข็ง สาธารณูปโภคครอบคลุมทั่วทั้งตําบล  การสัญจร
มีการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  ปรับปรุงแหล่งน้ํา ในตําบล 
  ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
  1. จํานวนถนนถนนภายในตําบลที่ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
  2. จํานวนการขยายเขตไฟฟูา และประปาที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน    
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1พัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร 
ไป-มาอย่างสะดวก รวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง 

1. จํานวนถนนที่ได้รับการก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 
2. จํานวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้ดีข้ึน 

2. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
การขยายเขตให้บริการ ไฟฟูา ประปา 
 

1. จํานวนเส้นทางที่ได้รับการการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟูา ประปา 
2. จํานวนเสียงตามสายของหมู่บ้านที่รับการซ่อมแซม 
3. จํานวนไฟฟูาสาธารณะที่ได้รับการซ่อมแซมและ
จํานวนติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ 

3.การพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร และการ
อุปโภคบริโภค และให้สอดคล้องกับแผนปูองกัน
อุทกภัย 

1.จํานวน ประชากรได้ใช้น้ําเพ่ือการอุปโภค และ
การเกษตร  
2.จํานวนแหล่งน้ําที่มีการขุดลอก 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
o กองช่าง 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐาน

เอกลักษณ์ของจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และแปรรูปสัปปะรด 
มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างระบบสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
การบริหาร สังคม และวัฒนธรรม รองรับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคง
และสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
เส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ํา  และสาธารณูปโภค 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

พันธกิจ พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น  ร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมแก้ไขปัญหา  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ  
 เป้าประสงค์  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการท้องถิ่นมากข้ึน การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ มีการจัดสรรทรัพยากร
ทําให้เกิดความพร้อมต่อการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้นพัฒนากระบวนการทํางานทําให้การพัฒนาการจัดเก็บรายได้
มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมทําให้เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น 
  ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
  1. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่น   
  2. จํานวนประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  3. จํานวนการจัดอบรม การส่งบุคลากรเข้าอบรม และศึกษาดูงาน  
  4. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในองค์การทุกปี 
  5. จํานวนการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6. ขั้นตอนให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี 
  7.ร้อยละของแนวเขตที่ดินชัดเจน 
  8.ร้อยละของประชาชนได้รับทราบผลการดําเนินงานที่ถูกต้อง  
  9. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการ 
  10. จํานวนช่องทางการให้บริการประชาชนด้าน website มากขึ้น 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.แนวทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของ
บุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. จํานวนการจัดอบรม การส่งบุคลากรเข้าอบรม และจัด
ศึกษาดูงาน 
 

2.การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
 

1. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่น    
2. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมประชาคมเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
3.ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมประชาคมแผนชุมชน   
4.ร้อยละของ อสม.ที่เข้าร่วมแผน อสม.    

3.พัฒนาส่งเสริมให้ความรู้ ด้านการเมืองแก่บุคคลากรและ
ผู้นําท้องถิ่นทุกรูปแบบ 

1. จํานวนการจัดอบรมด้านการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. จํานวนการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
4.การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการ
จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 

1.สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในองค์การทุกปี 
 

4. การพัฒนาจัดเก็บรายได้ของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม 

1. ขั้นตอนการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี 

6.การพัฒนายึดหลักการตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 1. ร้อยละของประชาชนได้รับความพึงพอใจ 
2. ร้อยละของประชาชนได้รับทราบผลการดําเนินงานที่
ถูกต้อง 
3. ประชาสัมพันธ์งาน อบต. 

7.การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบและกระบวนการ
ทํางานให้ทันสมัย 

1. งานมีความชัดเจนมากขึ้น 

8.การพัฒนาเสริมสร้างความพึงพอใจและความม่ันใจให้แก่
ประชาชนผู้มารับบริการ 

1. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการ 

9.การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการประชาชน 1. ร้อยละของปริมาณงานมากขึ้น 
2.มีช่องทางการให้บริการประชาชนด้าน websiteมากขึ้น 
3.เพ่ิมจุดการให้บริการ Internet สําหรับประชาชนทั่วไป 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

o สํานักปลัด 
o กองคลัง 
o กองช่าง 
o กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
o กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
o กองสวัสดิการสังคม 
o กองส่งเสริมการเกษตร 

 
ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างระบบสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง การบริหาร สังคม และวัฒนธรรม รองรับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 .พัฒนาระบบ
บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

พันธกิจ  ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รณรงค์กําจัดควบคุม
สภาวะแวดล้อมกําจัดสิ่งปฏิกูลรักษาความสะอาดสองข้างทาง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน และให้ความสําคัญกับแหล่งน้ํา รวมถึงการปลูกต้นไม้และรักษา
หน้าดินไม่ให้พังทลาย 

เป้าประสงค์  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  มีจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ความสําคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  1 . ร้อยละของประชากรมีความรู้ในด้านการอนุรักษ์ดินและปรับปรุงสภาพดิน 
  2 . จํานวนทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึน 
  3. ร้อยละของจํานวนประชากรรู้จักพืชพลังงานทดแทน  
  4. ร้อยละของจํานวนประชากรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  5. ร้อยละของจํานวนประชากรเห็นความสําคัญในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  6.ร้อยละของจํานวนประชากรให้ความสําคัญกับการคัดแยกขยะมูลฝอย  
   
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.พัฒนา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
 

1. ร้อยละของประชากรมีความรู้ในด้านการอนุรักษ์ดิน 
2. จํานวนทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละของจํานวนประชากรรู้จักพืชพลังงานทดแทน 
 

2.การพัฒนาสร้างจิตสํานึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และทุกภาคส่วนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

1. ร้อยละของจํานวนประชากรเห็นความสําคัญในการมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

3.การพัฒนาจัดระบบการจัดการน้ําเสีย และการจัดการ
ขยะในครัวเรือนและชุมชน 

1.ร้อยละของจํานวนประชากรให้ความสําคัญกับการคัด
แยกขยะมูลฝอย 
2.จํานวนครัวเรือนการให้บริการเก็บขยะเพ่ิมข้ึน 
3.จัดหาถังขยะให้เพียงพอต่อปริมาณขยะในครัวเรือน 
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
o กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
o กองส่งเสริมการเกษตร 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
พันธกิจ ส่งเสริมความปลอดภัยในด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งมีมาตรการปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 
 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

 1. จํานวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านภัยธรรมชาติ 
 2. มีจุดตั้งบริการประชาชนลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลรับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง 
          3.จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม อปพร. 
          4.จํานวนผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครปูองกันไฟปุาและอัคคีภัย 
กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.การพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปูองกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ โดยส่งเสริม
การให้ความรู้ การอบรม ให้ประชาชนในท้องถิ่น
อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1. จํานวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านภัยธรรมชาติ 
2. มีจุดตั้งบริการประชาชนลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลรับ
แจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง 
3.จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม อปพร. 
4.จํานวนผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครปูองกันไฟปุาและ
อัคคีภัย 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

o สํานักปลัด 
ความเชื่อมโยง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิ
ปัญญาไทย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนา
สังคม  การศึกษา  คุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิต 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์  ( Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  มีจุดเด่นคือเป็นพื้นที่ราบสูง มีภูเขาอยู่ด้านทิศเหนือ ดินมีลักษณะเป็นดินปน
ทรายมีแหล่งน้ําผิวดินอยู่เป็นบางพ้ืนที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร  ทั้งพืชไร่พืช
สวนมากมาย เช่น สับปะรด  ยางพารา  อ้อย ปาล์มน้ํามัน  มันสําปะหลัง หญ้าเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมีการ
ปลูกข้าวเพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน รวมทั้ง พืชผักผลไม้นานาชนิด นอกจากนี้ภายในพ้ืนทีตําบลหินเหล็กไฟยังมีพ้ืนที่ตั้ง
ของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 5 แห่งรองรับผลผลิตทางการเกษตรภายในตําบล พืชเศรษฐกิจบางชนิดเช่น 
สับปะรด เป็นที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย สับปะรดมีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 20,000 ไร่ ซึ่งทําให้ประชาชนในพื้นท่ีมี
รายได้ในการดํารงชีพ  ด้านปศุสัตว์ประชาชนมีการประกอบอาชีพในการเลี้ยงโคเนื้อ สุกร  ไก่ เป็ด แพะ ห่าน และ
กระต่าย มีพื้นที่ด้านการผลิตประมาณ 82 ไร่   

2.4 แผนงาน 

  1. แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 

  2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  4.แผนงานการพาณิชย์ 

  5. แผนงานการเคหะและชุมชน 

  6. แผนงานการศึกษา 

  7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  8. แผนงานสาธารณสุข 

  9. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  10. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  11. แผนงานการเกษตร 

  12 แผนงานงบกลาง 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
ดังนี้ 

   

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
Demand (Demand Analysis)Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา 

ในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล อาจเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่เกิดข้ึนเพื่อน า ไปสู่
การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาต าบลให้เจริญยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟได้พัฒนาต าบล ตามยุทธศาสตร์และได้วิเคราะห์โดยภาพรวม ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล    

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ  SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ในภาพรวมภายในต าบล 
จุดแข็ง (S : Strength) จุดอ่อน (W : Weakness) 

1. ความได้เปรียบด้านที่ตั้งชุมชน  เนื่องจากเป็น
ชุมชนขยายที่อยู่กันเป็นกลุ่ม  ตามเส้นทาง
คมนาคมหลักทําให้สะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร
และการพัฒนา 

2. ความได้เปรียบของการคมนาคม  เนื่องจาก
เส้นทางคมนาคมติดต่อกับหลายพื้นที่และ
หลายตําบลที่สะดวกสบาย 

3. มีการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ในองค์กร 
4. มีการประสานงานภายในและภายนอก

องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. เส้นทางคมนาคมหลักซ่ึงมิได้อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมีสภาพชํารุด เสียหาย  ทําให้การ
เดินทางของประชาชนไม่สะดวกเท่าท่ีควร 

2. ขาดระบบการจัดการด้านการกักเก็บน้ําไว้ใช้เพ่ือการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

3. ขาดตลาดรองรับผลผลิตของชุมชน หรือผู้ค้ารายย่อย 
4. ขาดแคลนแหล่งน้ําดินเพื่อจัดทําระบบประปาเพ่ือการํา

อุปโภค บริโภคในทาหมู่บ้าน 

โอกาส  (O : Opportunity) อุปสรรค  (T : Threat) 
1. สภาพพ้ืนที่เหมาะแก่การพัฒนาและส่งเสริม

ด้านการเกษตร 
2. เส้นทางการคมนาคมอยู่ใกล้ตัวอําเภอสามารถ

ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ให้ประชาชนได้ 
3. นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล ในเรื่องการ

ส่งเสริมอาชีพและเสริมรายได้ให้แก่ประชาชน 
4. อยู่ใกล้เมืองหลักซ่ึงเป็นเมืองท่องเที่ยวทําให้

สามารถพัฒนาชุมชนได้รวดเร็ว 
5. การบริหารกิจการงานพัฒนาท้องถิ่นเป็น

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 

1. นโยบายของรัฐบาลปรับเปลี่ยนตลอดเวลาไม่สามารถ
ตอบสนองตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัวทําให้การจําหน่ายสินค้าไม่
คล่องตัว 

3. ขาดการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรในการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพในชุมชน 

4. ราคาสินค้าทางการเกษตรไม่แน่นอนโดยส่วนใหญ่มีราคา
ค่อนข้างต่ํา 

5. การพัฒนาด้านแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรยังเป็นไปได้ลําบาก 
6.  ประชาชนขาดการเรียนรู้และความเข้าใจในการปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นกว่าที่ควร 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

ประเด็นการพัฒนา ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
 

พื้นที่เปูาหมาย 
 

กลุ่มเปูาหมาย 
การคาดการณ์

แนวโน้มในอนาคต 

1. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

1. เส้นทางในการสัญจรภายใน
หมู่บ้านบางเส้นทางยังเป็นถนน 
ลูกรังในฤดูฝนมีสภาพเป็นหลุม 
2.การติดตั้งไฟฟูาสาธารณะตาม
ถนน  ตรอก  และซอยต่างๆยังไม่
ทั่วถึงทั้งตําบล 
3.ปัญหาระบบประปาที่มีอยู่เดิมมี
ขนาดเล็กทําให้เกิดปัญหา
น้ําประปาไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนในตําบล 
 

ตําบลหินเหล็กไฟ  ประชาชนในตําบล - มีการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน
ทางเดินต่าง ๆ ให้
ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
- มีการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะเพ่ิมตาม
ถนนเข้าท่ัวถึง
ชุมชนทุกหมู่ 
- มีการติดตั้งระบบ
ประปาหมู่บ้าน
พร้อมทั้งขยายเขต
ประปาและควบคุม
คุณภาพน้ําทุก
หมู่บ้าน 

 
2. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

 
1. ต้นทุนการผลิตสูง  ขาย

ผลผลิตได้ในราคาต่ํา 
2. การเพาะปลูกอาศัยน้ําฝน  ไม่มี

ระบบชลประทานในพื้นท่ี 
ขาดการส่งเสริม  แก้ไข
ปัญหาการผลิตอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจในการผลิต  เช่น  การ
ใช้สารเคมีจํานวนมาก 
 

 
ตําบลหินเหล็กไฟ 

 
เกษตรกรในตําบล 

 
- เกษตรกรมีหนี้สิน
เพ่ิมข้ึนขาดรายได้ที่
เพียงพอต่อการ
เลี้ยงชีพอาจมีการ  
-จัดให้มีเจ้าหน้าที่
ให้ความรู้ด้าน
การเกษตร 
-ผลิตผลทาง
การเกษตรไม่ทันต่อ
ความต้องการ 
เสียเปรียบด้านการ
แข่งขันกับที่อ่ืน 
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ประเด็นการพัฒนา ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
 

พื้นที่เปูาหมาย 
 

กลุ่มเปูาหมาย 
การคาดการณ์

แนวโน้มในอนาคต 
 4. ขาดทักษะและประสบการณ์

ด้านการตลาด ขาดแคลนตลาด
รองรับผลผลิตไม่มีการจํากัด
การผลิตทําให้ผลผลิตมีมาก
เกินความต้องการของตลาด
ส่งผลให้ราคาสินค้าตกต่ํา 

5. พื้นที่ทําเกษตรกรรมขาดการ
บํารุงหน้าดิน ปลูกพืชชนิดเดิม
ทําให้ดินเสื่อมคุณภาพและการ
ใช้สารเคมีมากเกินไปทําให้ดิน
เสื่อมสภาพ 

6. ประชาชนว่างงานหลังฤดูการ
เก็บเก่ียวผลผลิต 

7. อัตราค่าแรงงานในภาค
เกษตรกรรมไม่แน่นอน 

8. ประชาชนไม่อดทนในการ
ทํางานที่ใช้แรงงานต้องการ
ทํางานที่ใช้แรงน้อย  แต่ได้
ค่าตอบแทนสูง 

9. การเลิกจ้างแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม  ทําให้อัตรา
การว่างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น 

10. ขาดที่ดินทํากินเป็นของตนเอง
ทําให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ดํารงชีพ 

11. เกษตรกรบางส่วนไม่มีทุนใน
การผลิตต้องกู้ยืมเงินนอก
ระบบ  บางปีประสบปัญหาภัย
ธรรมชาติ  หรือประสบปัญหา
ราคาผลผลิตตกต่ํา  ทําให้ไม่
สามารถใช้หนี้เงินกู้ได้ 

 
 

  - ปรับปรุงคุณภาพ
ดินให้มีความ
เหมาะสมแก่
การเกษตร 
- ฝึกอบรมการทํา
ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก
ให้กับเกษตรกร 
-จัดให้มีกองทุน
ต่างๆเพ่ือให้
เกษตรกรได้กู้ยืมใน
อัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา 
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ประเด็นการพัฒนา ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
 

พื้นที่เปูาหมาย 
 

กลุ่มเปูาหมาย 
การคาดการณ์

แนวโน้มในอนาคต 
3. การพัฒนาคน
และคุณภาพชีวิต 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1.ปัญหายาเสพติดเกิดการแพร่
ระบาดของยาเสพติด   
2.เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา
อยากรู้อยากลองหรือตามเพ่ือน
ทําให้ติดยาเสพติดได้ง่ายหาซื้อได้
ง่าย 
3.  ปัญหาครอบครัวแตกแยก                       
รายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ 
ทําให้หันไปพ่ึงพายาเสพติด 
4.การดูแลคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมยังไม่ทั่วถึง 
5.ขาดงบประมาณในการจัดหา
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจและ 
สถานที่ออกกําลังกาย 
6.ขาดงบประมาณในการจัดหา
อุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 
 
 
1..ปัญหาการศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
2.  ประชาชนมีค่านิยมใช้จ่าย
ฟุุมเฟือยเลียนแบบวัฒนธรรม
ตะวันตก 
3. ประชาชนไม่ให้ความสําคัญใน
การทํากิจกรรมทางศาสนา 
4. ประชาชนมีฐานะยากจนทําให้
บุตรหลานขาดโอกาสใน
การศึกษาระดับท่ีสูงขึ้น 
5. ขาดสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัยในการศึกษา 

ตําบลหินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตําบลหินเหล็กไฟ 

เด็กและเยาวชน
ประชาชนในตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาและ
ประชาชนในตําบล 

-เด็กและเยาวชนมี
ปัญหาขาดความรัก
ความอบอุ่นมากข้ึน
นําไปสู่ปัญหาอื่น 
- ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
อาชีพในชุมชน 
- ต้องให้มีการ
สนับสนุนการ
ฝึกอบรมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 
- ปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์และความ
สะอาดสถานที่
ท่องเที่ยว 
- ปรับปรุงและ
ก่อสร้างสนามกีฬา 
 
 
- สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้
ประชาชนสนใจ
และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
- สนับสนุนสื่อการ
เรียนการสอนที่
ทันสมัยให้กับ
โรงเรียนภายใน
ตําบล 



         องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564)                                                                                     หน้า ๗๔                                                             

ประเด็นการพัฒนา ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย การคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต 

5. การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1. เกิดการลักขโมยทรัพย์สิน  
ปัญหาการพนัน   

2. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กระทําได้ช้าเนื่องจากพื้นที่ใหญ่
และไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ 

 

ตําบลหินเหล็กไฟ 

 

ประชาชนในตําบล - จัดให้มีเจ้าหน้าที  
อาสาสมัครหมู่บ้าน  
กู้ชีพกู้ภัย,อปพร.  
พร้อมที่จะปฏิบัติ
ภารกิจที่ก่อให้เกิด
ความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัย
ในชีวิต 

-มีอุปกรณ์ในการ
ช่วยเหลือบรรเทาสา
ธารณภัยต่างๆ  

6.การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ํา 

1. แหล่งน้ําสาธารณะขนาดใหญ่
ตื้นเขิน 

2. การทําการเกษตรในพื้นที่อาศัย
น้ําฝน  หากเกิดปัญหาฝนแล้ง
พืชผลทางการเกษตรได้รับ
ความเสียหายเนื่องจากไม่มี
ระบบชลประทาน 

ตําบลหินเหล็กไฟ ประชาชนในตําบล - ปรับปรุงแหล่งน้ํา
สาธารณะให้สามารถ
กักเก็บน้ําเพื่อใช้ใน
การอุปโภคบริโภคได ้
- ปรับปรุงหรือ
ก่อสร้างระบบ
ชลประทาน 

7.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

๑.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการปูองกันโรคติดต่อ  การรักษา
สุขภาพอนามัยและการระบาดของ
โรคติดต่อ 
๒.การบริการสาธารณสุขยังไม่ทั่วถึง 
๓.ขาดเคร่ืองมือทางการแพทย์ที่จะ
ช่วยเหลือผู้ปุวยเบื้องต้น 
๔.ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
ที่มีประสบการณ์และทักษะในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน 
๕.กฎหมายและระเบียบในเร่ืองการ
จัดการสาธารณสุขขององค์กรส่วน
ท้องถิ่นไม่ชัดเจน ทําให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ตรงกับความต้องการ 

ตําบลหินเหล็กไฟ ประชาชนในตําบล - ต้องการส่งเสริม
และสนับสนุนด้าน
การสาธารณสุขมูล
ฐานให้ทั่วถึง 
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ประเด็นการพัฒนา ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
 

พื้นที่เปูาหมาย 
 

กลุ่มเปูาหมาย 
การคาดการณ์

แนวโน้มในอนาคต 
8.การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

1.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการเลือกตั้ง 
2.ประชาชนเบื่อหน่ายกับการ
เลือกตั้งบ่อยครั้ง 
3.การมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม
ในหมู่บ้านและการประชาคม
หมู่บ้านค่อนข้างเบาบาง 
4.เขตรับผิดชอบกว้างและปริมาณมี
มากทําให้มีความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
5.การขาดผู้นําชุมชนหรือผู้นํากลุ่มที่
มีความรู้ความสามารถ 
6.การขาดความสามัคคี  การ
เสียสละแรงใจ  แรงกายของสมาชิก
กลุ่มเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 

ตําบลหินเหล็กไฟ ผู้นําชุมชน ผู้นํากลุ่ม 
ประชาชนในตําบล 

- ส่งเสริมให้ความรู้
ประชาธิปไตยแก่
ประชาชน 
- มีการฝึกอบรม
ภาวะผู้นําให้แก่ผู้นํา 
 

9.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

1. ประชาชนทิ้งขยะไม่เป็นที่ และ
ไม่รู้จักการควบคุมปริมาณขยะ ทํา
ให้เกิดการเก็บขยะไม่ทันต่อปริมาณ
ขยะที่เพิ่มมากขึ้น 
2.ที่ทิ้งขยะไม่เพียงพอและไม่ได้
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตําบลหินเหล็กไฟ ประชาชนในตําบล -  เพิ่มจํานวนรถใน
การเก็บขยะและเพิ่ม
ระยะเวลาในการเก็บ 
- ก่อสร้างเตาเผา
ขยะที่ได้มาตรฐาน 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ดังนี้ 
 

ความเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อบต.หินเหล็กไฟ 

กลยุทธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เสริมสร้างความมั่นคง
และสังคมคุณภาพตาม
วิถีภูมิปัญญาไทย 

พัฒนาด้านสังคม
การศึกษาและคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคม 

1.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.  การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ 
3.  การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.  พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง และเพ่ิมรายได้แก่
ประชาชน ส่งเสริมอาชีพ ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและ
สนับสนุนให้ประชาชน ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
6.  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.  พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และการนันทนาการ ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  
8.  สนับสนุนงบประมาณในการควบคุมโรคให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
หินเหล็กไฟ ตลอดจนการร่วมออกปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
 9.  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครอง เด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
10.  พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การปูองกัน ระงับ ควบคุมโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ 
 

อบต.หินเหล็กไฟ 
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ความเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 อบต.หินเหล็กไฟ 

กลยุทธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในด้าน 
การผลิต และแปรรูป 
สับประรด มะพร้าว 
และสินค้าเกษตรสู่ 
ตลาดโลก 
 
 
 
เสริมสร้างความโดด
เด่นด้านการท่องเที่ยว
บนพื้นฐานเอกลักษณ์
ของจังหวัด 

พัฒนาด้านส่งเสริม 
รายได้และการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาเส้นทางคมนาคม 
แหล่งน้ํา และ 
สาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

 
 
 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

1.  พัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ ระบบข่าวสารด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม 
    การท่องเที่ยว 
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  แบบ
ชีวภาพและการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ 
3.  พัฒนาด้านการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหาโรค
ระบาด ผลผลิตทางการเกษตร 
4.  ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพ่ิมข้ึนตาม
กระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป-มา อย่างสะดวก
รวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชน ให้ได้มาตรฐาน มั่นคง
ถาวร 
2.  พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตให้บริการ 
ไฟฟูา ประปา 
3.  พัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรและการอุปโภค บริโภค และให้
สอดคล้องกับแผนการปูองกันอุทกภัย 
 
 

อบต.หินเหล็กไฟ 
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ความเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 อบต.หินเหล็กไฟ 

กลยุทธ์ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เสริมสร้างระบบ
สนับสนุนความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
การบริหาร สังคม และ
วัฒนธรรมรองรับ
ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 
 
 
 
 
 
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีสมดุล 
 
 
เสริมสร้างความมั่นคง
และสังคมคุณภาพตามวิถี 
ภูมิปัญญาไทย 

พัฒนาระบบบริหารงาน 
ให้มีความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
พัฒนาด้านสังคม
การศึกษาและคุณภาพ 
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
และบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านส่งเสริมความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

1.  พัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
3.  พัฒนาส่งเริมการให้ความรู้ ด้านการเมืองแก่บุคลากร และผู้น าท้องถิ่นทุกรูปแบบ  
4.  พัฒนาปรับปรุงสถานที่การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
5.  พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
6.  ยึดหลักการตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
7.  ปรับปรุงโครงสร้างระบบและกระบวนการท างานให้ทันสมัย 
8.  พัฒนาเสริมสร้างความพึงพอใจและความม่ันใจให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ  
9.  พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือบริการประชาชน 
1.  พัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
2.  สร้างจิตส านึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
3.  จัดระบบการจัดการน้ าเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนสมดุล 
1.ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความ  
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆโดยส่งเสริมด้านการให้ 
ความรู้ การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อบต. 
หินเหล็กไฟ 
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2. ลดความ 
เหล่ือมล ่าในสงัคม 

4.การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน 

6.การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

3.4 โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ พ.ศ.2561-2564 
 
 

น 
 
 
 

     
 
     6  
 
  
 
 

 
 
 
   

 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
อปท.ในเขตจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อบต.หินเหล็กไฟ 

แผนงาน 
 

ผลผลิต/โครงการ 

1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคม
คุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 

2 เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในด้าน 
การผลิต และแปรรูป 
สับประรด มะพร้าว 
และสินค้าเกษตรสู ่
ตลาดโลก 
 

3 เสริมสร้างความโดดเด่นบน
พื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 

4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ

การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและนานาชาติ 

5 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
สมดุล 

 

1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจ 

2 พัฒนาส่งเสริม 
รายได้และการผลิต 

 

3 พัฒนาสังคมการศึกษาและ

คุณภาพชีวิต 

4 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง 

5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 
 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คนและสังคม 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและ
บริหาร 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   แผนงานการพาณิชย์ ,แผนงานเคหะ 

 

.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 

 

.แผนงานการเกษตร 
แผนงานสาธารณสุข 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 
ฯลฯ 

 โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
ฯลฯ 

 โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งาน อบต.   
ฯลฯ 

 โครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง
แอสฟิลท์ติก ฯลฯ 
โครงการขยายเขตไฟฟูา ฯลฯ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสัปปะรด ฯลฯ 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้างความ ปรองดอง
สมานฉันท์ ฯลฯ 

6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ า
และสาธารณูปโภค 
 

2.การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขนั 

1. ด้านความมัน่คง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 3.การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

4.การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเทา่เทียมกนัทางสงัคม 

5.การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6.การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหาร
จดัการภาครัฐ 

1.การเสริมสร้าง
และพฒันา
ศกัยภาพมนษุย์ 

3.การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันอย่างยั่งยืน 

8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร ์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

7.การพฒันาโครงสร้าง 
พืน้ฐานและระบบโลจิสติกส ์

5.การเสริมสร้างความ 
มัน่คงแห่งชาติเพ่ือการ
พฒันาประเทศสูค่วามมัง่คัง่ 

10.ความร่วมมือระหวา่ง 

ประเทศเพื่อการพฒันา 
แผนพฒันาเศรษฐกิจ 

ฉบบัท่ี 12 

แบบ ยท.01 
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3.5 แผนผังยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

Strategy Map 

 
การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

พัฒนาแหล่งน้ ากิน น้ า
ใช้ รวมทั้งภาชนะกัก
เก็บน้ ากินให้พอเพียง
ตลอดปี 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 
พัฒนาการคมนาคม
และการโทรคมนาคม  
ให้สะดวกและทั่วถึง
ทุกหมู่บ้าน 

ช่วยเหลือประชาชน
ให้ได้รับการฝึกอาชีพ
เสริม เพิ่มความรู้
และเพิ่มรายได้ 

ให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารโดยทั่วถึงและ
รวดเร็ว 

จัดให้มีบริการ
สาธารณสุขอย่าง
เพียงพอกับความ
ต้องการของ
ประชาชน 

สร้างจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดให้มีการบริการ
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานอย่างทั่วถึง 
เช่น ไฟฟูา  ประปา  
โทรศัพท ์

จัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการ
รักษาความสะอาด
ให้เพียงพอและ
ทันสมัย 

 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและ
สังคม 

แผนงาน 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
การเมืองและบริหาร 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านส่งเสริม 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนา
และนันทนาการ 
-แผนงานการเกษตร 

 

-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
-แผนงานการ 
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานการเกษตร 

 
 

-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานการพาณิชย ์

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานการศึกษา 

-แผนงานการเกษตร 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
 

-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานสาธารณสุข 
-อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

-แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

แบบ ยท.02 
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3.6 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์)  

 
ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ อบต.
หินเหล็กไฟ 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 61 62 63 64 

เสริมสร้างความ
มั่นคงแลสังคม
คุณภาพตามวิถี
ภูมิปัญญาไทย 

พัฒนาสังคม  
การศึกษา และ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

สามารถยกระดับ
การศึกษาภายในตําบล
หินเหล็กไฟ ตามที่ได้
ต้ังเปูาหมายไว้ 
ประชาชนให้
ความสําคัญกับศาสนา 
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก
ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 
จํานวนกิจกรรมที่จัด
การศึกษาเพื่อพัฒนา
การศึกษา 
 
 
 
 
เด็กเล็กผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจด้านการศึกษา
สามารถยกระดับการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

 

1 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
2  
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระบบและนอกระบบให้ได้
มาตรฐานการศึกษาและ
สนับสนุนให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
 
 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระบบและนอกระบบให้ได้
มาตรฐานการศึกษาและ
สนับสนุนให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 

, 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระบบและนอกระบบให้ได้
มาตรฐานการศึกษาและ
สนับสนุนให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาจาก สมศ. 
 
 
 
 
 
จํานวนกิจกรรมที่จัดเพื่อ
พัฒนาการศึกษา 
 
 
 
 
 
จํานวนเด็กเล็กและ
ผู้ปกครองที่ได้รับการเข้า
ร่วมอบรมให้ความพร้อม
ในด้านการศึกษาต่อใน
อนาคต 

ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 2 
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
ปีละ 1 ครั้ง 

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาความ
พร้อมของเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
โครงการเปิดโลก
การศึกษาสร้างปัญญา
ให้กับเด็กและเยาวชน,
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
 
 
โครงการอบรมส่งเสริม
การศึกษาในอนาคต 
 
 

กองการศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 04 



         องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564)                                                                                     หน้า ๘๒                                                             

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ อบต.
หินเหล็กไฟ 

เปูาประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 61 62 63 64 

เสริมสร้างความ
มั่นคงแลสังคม
คุณภาพตามวิถี
ภูมิปัญญาไทย 

พัฒนาสังคม  
การศึกษา และ
คุณภาพชีวิต
พื้นฐาน
เอกลักษณ์ของ
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคม 

สามารถยกระดับ
การศึกษาภายใน
ตําบลหินเหล็กไฟ 
ตามที่ได้ตั้งเปูาหมาย
ไว้ ประชาชนให้
ความสําคัญกับ
ศาสนา สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม 

สถานศึกษาสังกัด อบต.
หินเหล็กไฟ ได้รับการ
สนับสนุนสื่อการเรียนการ
สอนอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
 
 
 
เด็กและเยาวชนเข้าร่วม
เป็นสมาชิกศูนย์เยาวชน 
 
 
 
 
 
 
เด็ก เยาวชน ประชาชน มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน และสามารถพูด
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 

60 
 

1 
 
 
 
 

 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 

1 
 
 
 
 

 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 

1 
 
 
 
 

 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในระบบและนอกระบบให้
ได้มาตรฐานการศึกษา
และสนับสนุนให้
ประชาชนได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ 
 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในระบบและนอกระบบให้
ได้มาตรฐานการศึกษา
และสนับสนุนให้
ประชาชนได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ 

 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในระบบและนอกระบบให้
ได้มาตรฐานการศึกษา
และสนับสนุนให้
ประชาชนได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ 
 

จํานวนกิจกรรมที่จัด
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมในศูนย์เยาวชน
เพื่อพัฒนาการศึกษา
นอกระบบอย่างมี
คุณภาพ 
 
 
ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกัประชาคม
อาเซียน และสามารถ
พูดภาษาอังกฤษ
เบ้ืองต้นได้ 

ปีละ 1 
ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 60 
คน 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 60 
คน 
 

โครงการจัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอน 
วัสดุการศึกษา 
เครื่องเล่นพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 
โครงการจัดกิจกรรม
อบรม/ส่งเสริม/
พัฒนาเด็กเยาวชนใน
ศูนย์เยาวชน 
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

กองการศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564)                                                                                     หน้า ๘๓                                                             

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ อบต.
หินเหล็กไฟ 

เปูาประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 61 62 63 64 

เสริมสร้างความ
มั่นคงแลสังคม
คุณภาพตามวิถี
ภูมิปัญญาไทย 

พัฒนาสังคม  
การศึกษา และ
คุณภาพชีวิต
พื้นฐาน
เอกลักษณ์ของ
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคม 

สามารถยกระดับ
การศึกษาภายใน
ตําบลหินเหล็กไฟ 
ตามที่ได้ตั้งเปูาหมาย
ไว้ ประชาชนให้
ความสําคัญกับ
ศาสนา สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม 

ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา 
 
 
 
 
 
ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณ๊ให้คงอยู่
สืบไป 
 
 
เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได้รับการส่งเสริมทางด้าน
กีฬาเพื่อให้มีสุขภาพ
แข็งแรง และรู้รักสามัคคี 

60 
 
 
 

 
 
 
60 

 
 
 

 
 
60 

 

60 
 
 
 
 

 
 
60 

 
 
 

 
 
60 

 
 

60 
 
 
 
 

 
 
60 
 
 
 

 
 
60 

 

60 
 
 
 
 

 
 
60 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

พัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 
 
พัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
 
พัฒนาและส่งเสริมการ
กีฬาและการนันทนาการ
ให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

 

ร้อยละของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา 
 
 
 
 
ร้อยละของประชาชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประ
เพณ๊ให้คงอยู่สืบไป 
 
 
ร้อยละของเด็กเยาวชน 
ประชาชน ได้รับการ
ส่งเสริมทางด้านกีฬา
เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง 
และรู้รักสามัคค ี
 

ปีละ 60 
คน 
 
 
 
 
 
ปีละ 60 
คน 
 
 
 
 
ปีละ 60 
คน 
 

โครงการจัดกิจกรรม
ซ่ึงเป็นวันสําคัญทาง
ศาสนาเช่น วัน
เข้าพรรษา 
วันวิสาขบูชา เป็นต้น  
 
 
โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์,โครงการ
จัดงานประเพณีลอย
กระทง 
 
โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่
ตําบลหินเหล็กไฟ/
โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬากีฬา
ประชาชนเฉลิมพระ
เกียรติฯหรือ
ค่าใช้จ่ายในการส่ง
นักกีฬาเข้าแข่งขัน 
 
 

กองการศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ อบต.หิน
เหล็กไฟ 

เปูาประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

เสริมสร้างความ
มั่นคงและสังคม
คุณภาพตามวิถีภูมิ
ปัญญาไทย    
 
  
 
 
 

พัฒนาด้านการศึกษา
และคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชน
เข้มแข็ง รวมทั้งมี
สุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 
 
 
 
 
 

จํานวนของ
ประชาชนที่ได้รับ
สวัสดิการเบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุ 
 
 
จํานวนประชาชน
ที่ได้รับเบ้ียยังชีพผู ้
พิการ 
 
 
 
จํานวนประชาชน
ได้รับเบ้ียชีพผู้ปุวย
เอดส์ 
 
 

50 
 
 
 
 

 
50 
 
 
 
 

 
10 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

 
50 
 
 
 
 

 
10 
 
 
 

50 
 
 
 
 

 
50 
 
 
 
 

 
10 
 
 
 

50 
 
 
 
 

 
50 
 
 
 
 

 
10 
 
 
 
 
 
 

 

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน
และการให้การสงเคราะห์
สูงอายุ เด็กและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน
และการให้การสงเคราะห์
สูงอายุ เด็กและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

 
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน
และการให้การสงเคราะห์
สูงอายุ เด็กและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

 
 
 
 

 

จํานวนผู้สูงอายุที่
ได้รับเบ้ียยังชีพ
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
จํานวนผู้พิการที่
ได้รับเบ้ียยังชีพ
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
จํานวนผู้ปุวยเอดส์ที่
ได้รับเบ้ียยังชีพ
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 50คน 
 
 
 
 
 
ปีละ 50คน  
 
 
 
 
 
จ่ายเบ้ียยังชีพ
เพิ่ม ปีละ 10 
คน 
 
 

จ่ายเบ้ียยัง
ชีพ
ผู้สูงอายุ 
 
 
 
จ่ายเบ้ียยัง
ชีพผู้พิการ 
 
 
 
 
จ่ายเบ้ียยัง
ชีพผู้ปุวย
เอดส ์
 
 
  

กองสวัสดิการฯ 
 
 
 
 
 
กองสวัสดิการฯ 
 
 
 
 
 
กองสวัสดิการฯ 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ อบต.
หินเหล็กไฟ 

เปูาประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 61 62 63 64 

เสริมสร้างความ
มั่นคงและสังคม
คุณภาพตามวิถีภูมิ
ปัญญาไทย    
 
 
 
    
 
 
 
 
 

พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชน
เข้มแข็ง รวมทั้งมี
สุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนผู้พิการได้รับการ
ส่งเสริมและฟื้นฟูให้มี
สมรรถภาพที่แข็งแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จํานวนครอบครัวที่มี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคน
ในครอบครัว 
 
 
จํานวนปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรลดลง 
 
 
 
จํานวนกลุ่มอาชีพสตรี
เพิ่มขึ้น 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10 
 
 
 

 
10 
 
 
 

 
5 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10 
 
 
 

 
10 

 
 
 

 
5 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 
 
 
 

 
10 

 
 
 

 
5 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10 
 
 
 

 
10 

 
 
 

 
5 

 

ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนและ
การให้การสงเคราะห์
สูงอายุ เด็ก และด้อย
โอกาสทางสังคม 
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนและ
การให้การสงเคราะห์
สูงอายุ เด็ก และด้อย
โอกาสทางสังคม 
 
พัฒนาศักยภาพ คน 
ครอบครัวและชุมชน
ให้เข้มแข็ง สามารถ
พึ่งพาตนเองได ้
 
พัฒนาศักยภาพ คน 
ครอบครัวและชุมชน
ให้เข้มแข็ง สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 
 

“ 

จํานวนผู้พิการได้รับการ
ส่งเสริมและฟื้นฟูให้มี
สมรรถภาพที่แข็งแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จํานวนครอบครัวที่เข้าร่วม
โครงการสานสัมพันธ์
ครอบครัว 
 
 
จํานวนปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรลดลง 
 
 
 
จํานวนกลุ่มอาชีพสตรี 
ในตําบลเพิ่มขึ้น 

ปีละ 50 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 10 
ครอบครัว 
 
 
 
ปีละ 10 
คน 
 
 
 
ปีละ 5
กลุ่ม 
 

โครงการพัฒนา
ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการสาน
สัมพันธ์ครอบครัว 
 
 
โครงการ
มหาวิทยาลัยรัก
แท ้
 
 
 
โครงการฝึกอาชีพ
กลุ่มสตรี 

กอง
สวัสดิการ
ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กอง
สวัสดิการ
ฯ 
 
 
กอง
สวัสดิการ
ฯ 
 
 
กอง
สวัสดิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564)                                                                                     หน้า ๘๖                                                             

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ อบต.
หินเหล็กไฟ 

เปูาประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 61 62 63 64 

เสริมสร้างความ
มั่นคงและสังคม
คุณภาพตามวิถีภูมิ
ปัญญาไทย    
 
 
เสริมสร้างความ
มั่นคงและสังคม
คุณภาพตามวิถีภูมิ
ปัญญาไทย    
 
  

พัฒนาด้าน
การศึกษา
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
พัฒนาด้าน
การศึกษา
คุณภาพชีวิต 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคน
และสังคม 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคน
และสังคม 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชน
เข้มแข็งรวมทั้งมี
สุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 
 
ประชาชนได้รับการ
ให้บริการสาธารณสุข
ภายในตําบลอย่าง
ทั่วถึง สุขภาพ
แข็งแรง ลดการ
เจ็บปุวย 

จํานวนอาสาสมัคร
สาธารณสุขที่ได้รับ
การเพิ่มพูน
ศักยภาพ   
 
 
จํานวนเจ้าหน้าที่
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลที่ได้รับ
การเพิ่มพูนความรู้
สาธรณสุข 
 
จํานวนพื้นที่ที่
ได้รับการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข 
 
 
 
ร้อยละของ
ประชาชนเจ็บปุวย
น้อยลง 
 

150 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 

 
 
16 
 
 
 
 

 
10 

 

150 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 

 
 

16 
 
 
 
 

 
10 

 

150 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 

 
 

16 
 
 
 
 

 
10 
 

150 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 

 
 

16 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 

 

พัฒนาระบบการให้บริการ
สาธารณสุข การปูองกัน 
ระงับ ควบคุมโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ 
 
 
ส่งเสริมศักยภาพ
สาธารณสุข 
 
 
 
 
ดําเนินการส่งเสริมแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข 
 
 
 
 
ดําเนินการส่งเสริมแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข 
 
 
 
 

จํานวนอาสาสมัคร
สาธารณสุขที่ได้รับการ
อบรมศึกษาดูงาน   
 
 
 
จํานวนเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วน
ตําบลที่ได้รับการ
ฝึกอบรมสาธารณสุข 
 
 
จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการ
แก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออก หรือโรค
อุบัติใหม่ อุบัติซํ้า 
 
 
ร้อยละของประชาชนมี
การเจ็บปุวยลดลง 
 

ปีละ 150 คน 
 
 
 
 
 
ปีละ 2 คน 
 
 
 
 
 
ปีละ 16หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
ลดลงร้อยละ 
10 ต่อปี 
 

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน
และทัศนศึกษา
กลุ่ม อสม.  
 
ส่งเจ้าหน้าที่เข้า
เข้ารับการอบรม 
 
 
 
 
โครงการปูองกัน
ไข้เลือดออก 
โครงการปูองกัน
โรคอุบัติใหม่ อุบัติ
ซํ้า ฯลฯ 
 
โครงการสนับสนุน  
รพสต.หินเหล็กไฟ  
เพื่อใช้ในการ
ดําเนินงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ
และปูองกัน
ควบคุมโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ 

กอง
สาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
กอง
สาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
กอง
สาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
กอง
สาธารณสุขฯ 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ อบต.
หินเหล็กไฟ 

เปูาประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 61 62 63 64 

เสริมสร้างความ
มั่นคงและสังคม
คุณภาพตามวิถีภูมิ
ปัญญาไทย 
 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา และ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 
 

ประชาชนได้รับ
การให้บริการ
สาธารณสุขภายใน
ตําบลอย่างทั่วถึง 
สุขภาพแข็งแรง 
ลดการเจ็บปุวย 

จํานวนสิ่งก่อสร้าง
สิ่งอํานวยความ
สะดวกในการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
 
จํานวนกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
2 

2 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

 
 
 

2 

2 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 

 
 

ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน 
 
 
 
 
ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน 
 

ศูนย์ออกกําลังกายที่
เพิ่มขึ้นในตําบล 
 
 
 
 
จํานวนกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพประชาชน 

จํานวน 2 
แห่ง 
 
 
 
 
ปีละ 2 
กิจกรรม 

ก่อสร้างลาน 
เปตอง  
 
 
 
 
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสุขภาพ 
ฯลฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
กอง
สาธารณสุขฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ อบต.
หินเหล็กไฟ 

เปูาประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

เพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ในด้านการผลิต 
และแปรรูป
สัปปะรด 
 
 
เสริมสร้าง
ระบบสนับสนุน
ความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง  การ
บริหาร               
สังคม และ
วัฒนธรรม 
รองรับ
ประชาคม
อาเซียนและ
ประชาคมโลก 

พัฒนาส่งเสริม
รายได้และการ
ผลิต 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

เกษตรกรมีความรู้ด้าน
การเกษตรเพิ่มขึ้น 
สามารถพัฒนาผลิตผล
สินค้าด้านการเกษตรได้
อย่างมีคุณภาพพร้อม
ต่อการส่งออกสู่ตลาด
ทุกระดับ 
 
ประชาชนมีความรู้ด้าน
อาชีพสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้ การ
ว่างงานในตําบลลดลง 
 
 
ประชาชนมีความรู้ด้าน
อาชีพ สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวได้ 
การว่างงานในตําบล
ลดลง 
 

จํานวนเกษตรกรได้รับ
การสนับสนุน 
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
 
 
 
 
 
จํานวนประชาชนได้รับ
ความรู้เพิ่มเติมในการ
ประกอบอาชีพ 
 
 
 
จํานวนเกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนการเกษตรแบบ
ย่ังยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
แบบชีวภาพและการเกษตรที่
ปลอดภัยจากสารพิษ 
 
 
 
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพที่มั่นคงและมี
รายได้เพิ่มขึ้นตาม
กระบวนการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
การพัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการประกอบที่
มั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้นตา
กระบวนการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

จํานวนเกษตรกรได้รับการ
สนับสนุนการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ 
 
 
 
 
 
จํานวนเกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
จํานวนเกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ปีละ 50  
คน 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 50 
คน 
 
 
 
 
 
ปีละ 50 
คน 
 

โครงการ
ฝึกอบรมการ
ผลิตปุ๋ยหมัก
เพื่อใช้ใน
ครัวเรือน 
 
 
 
โครงการ
เพาะพันธ์พืช
เศรษฐกิจเพื่อ
การกระจาย
พันธ์ 
 
 
โครงการ
แปลงสาธิต
การเกษตร
ตามแนวทาง
พระราชดําริ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
 
 
 
 
 
 
กองส่งเสริม
การเกษตร 
 
 
 
 
 
กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ อบต.
หินเหล็กไฟ 

เปูาประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

เพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ในด้านการผลิต 
และแปรรูป
สัปปะรด 
 
เสริมสร้าง
ระบบสนับสนุน
ความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง  การ
บริหาร               
สังคม และ
วัฒนธรรม 
รองรับ
ประชาคม
อาเซียนและ
ประชาคมโลก 

พัฒนาส่งเสริม
รายได้และการ
ผลิตของจังหวัด 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

เกษตรกรมีความรู้ด้าน
การเกษตรเพิ่มขึ้น 
สามารถพัฒนาผลิตผล
สินค้าด้านการเกษตรได้
อย่างมีคุณภาพพร้อม
ต่อการส่งออกสู่ตลาด
ทุกระดับประชาชนมี
ความรู้ด้านอาชีพ 
สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้ การ
ว่างงานในตําบลลดลง 
 
 

จํานวนประชาชนมี
อาชีพสามารถเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพที่มั่นคงและมี
รายได้เพิ่มขึ้นตาม
กระบวนการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนประชาชนมีอาชีพ
ลดการว่างงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 30 
คน 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปลูก
สับปะรด 
 
โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ อบต.
หินเหล็กไฟ 

เปูาประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 61 62 63 64 

เสริมสร้างความ
โดดเด่นด้าน
การท่องเที่ยว
บนพื้นฐาน
เอกลักษณ์ของ
จังหวัด  
 
 

พัฒนาเส้นทาง
คมนาคม แหล่งน้ํา  
และสาธารณูปโภค
พื้นฐานเอกลักษณ์
ของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชน
เข้มแข็ง สาธารณูปโภค
ครอบคลุมทั่วทั้งตําบล
การสัญจรมีการ
ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม พัฒนา
ปรับปรุงแหล่งน้ํากิน 
น้ําใช้ 
 
  
 

จํานวนถนนภายใน
ตําบลที่ได้รับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
จํานวนการขยายเขต
ไฟฟูาที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 
 
จํานวนการขยายเขต
ประปาทั่วถึงมี
คุณภาพ 
 
จํานวนการขยายเขต
ประปาทั่วถึงมี
คุณภาพ 
 
จํานวนการขุดลอกที่
มีคุณภาพ 
 
 
 

10 
 
 
 

 
 
 
3 
 
 

 
3 
 
 

 
2 
 
 

 
2 

10 
 
 
 

 
 
 
3 
 
 

 
3 
 
 

 
2 
 
 

 
2 

10 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 

 
3 
 
 

 
2 
 
 

 
2 

10 
 
 
 

 
 
 

3 
 
 

 
3 
 
 

 
2 
 
 

 
2 
 
 
 

 

การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สามารถใช้ในการสัญจรไปมา
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และปรับปรุงเส้นทาง 
คมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้
มาตรฐาน 
 
พัฒนาปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การขยายเขตให้บริการไฟฟูา 
ประปา 
 
พัฒนาปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การขยายเขให้บริการไฟฟูา 
ประปา 
 
พัฒนาปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การขยายเขให้บริการไฟฟูา 
ประปา 
 
พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร และการอุปโภค ให้
สอดคล้องกับแผน 
ปูองกันอุทกภัย 

จํานวนถนนที่รับการ
ซ่อมแซม 
 
 
 
 
 
จํานวนไฟฟูาสาธารณะที่
ได้รับการขยายเขต 
 
 
จํานวนระบบประปาที่ได้รับ
การขยายเขต 
 
 
จํานวนระบบประปาที่ได้รับ
การซ่อมแซม 
 
 
จํานวนแหล่งน้ําที่มีการขุด
ลอก 

ปีละ 10 
สาย 
 
 
 
 
 
ปีละ 3
สาย 
 
 
ปีละ 3
สาย 
 
 
ปีละ 2
สาย 
 
 
ปีละ 2
แห่ง 
 
 
 
 

โครงการซ่อมแซม
ถนน 10 สาย 
 
 
 
 
 
โครงการขยายเขต
ไฟฟูา จํานวน 15
สาย 
 
โครงการขยายเขต
ประปา จํานวน 
15สาย 
 
โครงการขยายเขต
ประปา จํานวน 
10 สาย 
 
โครงการซ่อมแซม
ระบบประปาปีละ 
๑๐แห่ง 
 
โครงการขุดลอก 
จํานวน ๑๐ แห่ง 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์อบต.
หินเหล็กไฟ 

เปูาประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

เสริมสร้าง
ระบบสนับสนุน
ความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง การ
บริหาร สังคม 
และวัฒนธรรม 
รองรับ
ประชาคม
อาเซียนและ
ประชาคมโลก 
 
เสริมสร้างความ
มั่นคงและ
สังคมคุณภาพ
ตามวิถีภูมิ
ปัญญาไทย 

พัฒนาระบบ
บริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ
เอกลักษณ์ของ
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง  

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  มีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการ
ท้องถิ่นมากขึ้น การ
บริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ มีการ
จัดสรรทรัพยากรพัฒนา
กระบวนการทํางานทํา
ให้การพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพ และเป็น
ธรรมทําให้เกิดความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
ประชาชนมากย่ิงขึ้น 

จํานวนการจัด
อบรม การส่ง
บุคลากรเข้าอบรม 
และศึกษาดูงาน  
 
 
 
ร้อยละของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมท้องถิ่น   
 
 
สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในองค์กร
ทุกปี 

1 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

 
 

1 

1 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

 
 

1 

1 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

 
 

1 

1 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 

การพัฒนาความรู ้
ความสามารถ สมรรถนะ
ของบุคลากร และองค์กรให้
อยู่ในระดับมาตรฐาน 
 
 
 
การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ 
การปฏิบัติงาน และการ
จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้การ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

จํานวนการจัดอบรม 
การส่งบุคลากรเข้า
อบรม และจัดศึกษาดู
งาน 
 
 
 
ร้อยละของประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่น   
 
 
 
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ในองค์การทุกปี 
 

บุคลากร
ทุกคน
ได้รับการ
เพิ่มพูน
ความรู้ 1 
ครั้งต่อปี 
 
ร้อยละ 20 
ต่อปี 
 
 
 
สนับสนุน
วัสดุ
อุปกรณ์ 1 
ครั้งต่อปี 

โครงการจัด
อบรมส่ง
บุคลากร 
เข้าอบรม 
การจัดการ
ศึกษาดูงาน 
 
โครงการ
ประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน ฯลฯ 

 
จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ให้มี
ความพร้อมต่อ
การใช้งานและ
บริการ
ประชาชน 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลัด 
 
 
 
 
ทุกสํานัก/
กอง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.หินเหล็ก

ไฟ 

เปูาประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

เสริมสร้าง
ระบบสนับสนุน
ความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง การ
บริหาร สังคม 
และวัฒนธรรม 
รองรับ
ประชาคม
อาเซียนและ
ประชาคมโลก 
 
เสริมสร้างความ
มั่นคงและ
สังคมคุณภาพ
ตามวิถีภูมิ
ปัญญาไทย 

พัฒนาระบบ
บริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง 
 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  มีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการ
ท้องถิ่นมากขึ้น การ
บริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ มีการ
จัดสรรทรัพยากรพัฒนา
กระบวนการทํางานทํา
ให้การพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพ และเป็น
ธรรมทําให้เกิดความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
ประชาชนมากย่ิงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนการบูรณา
การการพัฒนากับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
ขั้นตอนการ
ให้บริการด้านการ
จัดเก็บภาษี 
 
 
 
ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ทราบผลการ
ดําเนินงานที่
ถูกต้อง 
 
 
ร้อยละของแนว
เขตที่ดินมีความ
ชัดเจน 
 

1 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 

1 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
20 
 

1 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
20 
 

1 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 

พัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้
ด้านการเมืองแก่บุคลากร
และผู้นําท้องถิ่นทุกรูปแบบ 
 
 
 
การพัฒนาจัดเก็บรายได้ของ 
อบต.ให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรม 
 
 
 
การพัฒนายึดหลักการตาม
แนวทางการบริหารจัดการที่
ดี 
 
 
 
 
การพัฒนาปรับปรุง
โครงสร้างระบบและ
กระบวนการทํางานให้
ทันสมัย 
 

จํานวนการบูรณาการ
การพัฒนากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
ระยะเวลาการ
ให้บริการ 
 
 
 
 
ร้อยละของประชาชนที่
ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
 
 
 
 
 
ร้อยละของแนวเขต
ที่ดินมีความชัดเจน 
 
 

ปีละ 1 
ครั้ง 
 
 
 
 
10 นาที/
ครั้ง 
 
 
 
 
ร้อยละ 10
ของ
จํานวน
ประชากร
ในตําบล 
 
 
ร้อยละ 20
ของแนว
เขตที่ดิน 
 
 
 

ดําเนินการ
จัดทําโครงการ
ร่วมกัน รวมถึง
การอุดหนุน
งบประมาณ 
 
โครงการจัดทํา
ปูาย
ประชาสัมพันธ์
การชําระภาษี 
 
 
โครงการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
งาน อบต. 
 
 
 
โครงการ
ตรวจสอบรังวัด
และสร้างหมุด
ที่ดิน 
 

ทุกสํานัก/
กอง 
 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
 
 
สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลัด 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.หินเหล็กไฟ 

เปูาประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

เสริมสร้าง
ระบบสนับสนุน
ความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง การ
บริหาร สังคม 
และวัฒนธรรม 
รองรับ
ประชาคม
อาเซียนและ
ประชาคมโลก 
 
เสริมสร้างความ
มั่นคงและ
สังคมคุณภาพ
ตามวิถีภูมิ
ปัญญาไทย 

พัฒนาระบบ
บริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ
เอกลักษณ์ของ
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง 
 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  มีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการ
ท้องถิ่นมากขึ้น การ
บริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ มีการ
จัดสรรทรัพยากรพัฒนา
กระบวนการทํางานทํา
ให้การพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพ และเป็น
ธรรมทําให้เกิดความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
ประชาชนมากย่ิงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจในการบริการ 
 
 
 
จํานวนช่องทางการ
ให้บริการประชาชน
ด้าน website 
มากขึ้น 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
16 

80 
 
 
 
 
 
16 

80 
 
 
 
 
 
16 

80 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาเสริมสร้างความพึง
พอใจและความมั่นใจให้แก่
ประชาชนผู้มารับบริการ 
 
 
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริการประชาชน 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจในการบริการ 
 
 
 
เพิ่มจุดการให้บริการ
Internet สําหรับ
ประชาชนทั่วไป 

ร้อยละ 80
ของ
ประชาชน 
 
 
 
16 
หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
สํารวจความ
พึงพอใจของ
ขอประชาชน
ผู้รับบริการ 
 
โครงการเช่า
พื้นที่เว็ปไซด์
และค่าจด
ทะเบียน
โดเมนเนม 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
สํานักปลัด 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.หินเหล็กไฟ 

เปูาประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

เสริมสร้าง
ระบบสนับสนุน
ความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง การ
บริหาร สังคม 
และวัฒนธรรม 
รองรับ
ประชาคม
อาเซียนและ
ประชาคมโลก 
 
เสริมสร้างความ
มั่นคงและ
สังคมคุณภาพ
ตามวิถีภูมิ
ปัญญาไทย 

เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่
สมดุล 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น  มีจิตสํานึก
ในการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และให้
ความสําคัญกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

ร้อยละของประชากร
มีความรู้ในด้านการ
อนุรักษ์ดินและ
ปรับปรุงสภาพดิน 
 
 
 ร้อยละของจํานวน
ประชากรเห็น
ความสําคัญในการมี
ส่วนร่วมในกาจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
ร้อยละของจํานวน
ประชากรให้
ความสําคัญกับการ
คัดแยกขยะมูลฝอย 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
20 
 

2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
20 
 

2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์
ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่
 
 
การพัฒนาสร้างจิตสํานึก และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
การพัฒนาจัดระบบการจัดการ
น้ําเสีย และการจัดการขยะใน
ครัวเรือนและชุมชน 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของประชากร
มีความรู้ในด้านการ
อนุรักษ์ดิน 
 
 
 
จํานวนประชากรเห็น
ความสําคัญในการมี
ส่วนร่วมในการจัดหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
ร้อยละของจํานวน
ประชากรให้
ความสําคัญกับการ
คัดแยกขยะมูลฝอย 
 

ปีละ 2 
โครงการ 
 
 
 
 
ปีละ 1 
โครงการ 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 20 
 

โครงการรณ
ณรงค์การใช้
หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
 
โครงการรักษ์
ฟื้นฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
 
 
 
โครงการบ้าน
น่าอยู่ลด
ภาวะโลก
ร้อน 
 
โครงการ
ส่งเสริมการ
คัดแยกขยะ 
 
 
 
 
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองสาธารณ 
สุขฯ 
 
 
 
กอง
สาธารณสุขฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.หินเหล็กไฟ 

เปูาประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

เสริมสร้าง
ระบบสนับสนุน
ความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง การ
บริหาร สังคม 
และวัฒนธรรม 
รองรับ
ประชาคม
อาเซียนและ
ประชาคมโลก 
 
เสริมสร้างความ
มั่นคงและ
สังคมคุณภาพ
ตามวิถีภูมิ
ปัญญาไทย 

เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่
สมดุล 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น  มีจิตสํานึก
ในการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และให้
ความสําคัญกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

จํานวนครัวเรือนการ
ให้บริการเก็บขยะ
เพิ่มขึ้น 
 
ร้อยละของการจัดหา
ถังขยะให้เพียงพอต่อ
ปริมาณขยะใน
ครัวเรือน 

10 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาจัดระบบการจัดการ
น้ําเสีย และการจัดการขยะใน
ครัวเรือนและชุมชน 
 
การพัฒนาจัดระบบการจัดการ
น้ําเสีย และการจัดการขยะใน
ครัวเรือนและชุมชน 
 
 
 
 
 

จํานวนครัวเรือนการ
ให้บริการเก็บขยะ
เพิ่มขึ้น 
 
มีภาชนะรองรับขยะ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 10 
 
 
 
ร้อยละ 80 

โครงการ
ส่งเสริมการ
คัดแยกขยะ 
 
จัดซื้อถัง
รองรับขยะ 

กอง
สาธารณสุขฯ 
 
 
กอง
สาธารณสุข 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.หินเหล็กไฟ 

เปูาประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

เสริมสร้าง
ระบบสนับสนุน
ความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง การ
บริหาร สังคม 
และวัฒนธรรม 
รองรับ
ประชาคม
อาเซียนและ
ประชาคมโลก 
 
เสริมสร้างความ
มั่นคงและ
สังคมคุณภาพ
ตามวิถีภูมิ
ปัญญาไทย 

พัฒนาสังคม  
การศึกษา  
และคุณภาพ
ชีวิตพื้นฐาน
เอกลักษณ์ของ
จังหวัด  
 

การพัฒนา
ส่งเสริมให้
ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการแก้ไข
ปูองกัน การดูแล
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
และบรรเทาสา
ธารณภัยต่าง ๆ 
โดยส่งเสริมการ
ให้ความรู้ การ
อบรม ให้
ประชาชนใน
ท้องถิ่น
อาสาสมัคร
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งมี
มาตรการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต่าง 
ๆ 
 
 
 

จํานวนครัวเรือนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือด้านภัย
ธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
จํานวนอาสาสมัคร
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยเพิ่มขึ้น 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปูองกัน การดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ โดยส่งเสริมด้านการให้
ความรู้ การอบรม ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นอาสาสมัครปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปูองกัน การดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ โดยส่งเสริมด้านการให้
ความรู้ การอบรม ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นอาสาสมัครปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนครัวเรือนที่
ได้รับการช่วยเหลือ
ด้านภัยธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
จํานวนประชาชนเข้า
อบรมอาสาสมัคร
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 30 
ครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 50 
คน 

โครงการ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งไฟปุา 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ
อบรม อปพร.  
 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลัด 
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ส่วนที ่ส่วนที ่44  
 
 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านคนและสังคม บริหารทั่วไป -แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานัก
ปลัดเทศบาล 

อบต. 
หินเหล็กไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

กองการศึกษา 
กองสวัสดิการ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

การเศรษฐกิจ -แผนงานการพาณิชย์ กองช่าง 
2 ด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและ

สังคม 
-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

กองเกษตร 
กองสวัสดิการ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 

บริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ 

การดําเนินงานอ่ืนๆ -แผนงานงบกลาง สํานักปลัด 
3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารทั่วไป -แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 
-แผนงานการพาณิชย์ 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

กองช่าง 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการเมืองการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 
 

สํานักปลัด 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 
กองสวัสดิการฯ 

 
 
 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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ที ่

 
ยุทธศาสตร์ 

 
ด้าน 

 
แผนงาน 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
 

 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

 
อบต. 

หินเหล็กไฟ 
5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
บริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานการเกษตร 
 

กองสาธารณสุข 
กองส่งเสริม 
การเกษตร 

6 ด้านส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

สํานักปลัด 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน 12 แผนงาน 7 ส านัก/กอง 
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บทท่ี  5 

การติดตามและประเมินผล 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดําเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดําเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพั ฒนาท้องถิ่น 
สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด6  ข้อ 29  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13   
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โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อ งประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

  7  แบบที่  1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทํา
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564)                                                                                     หน้า 101                                                             

 
 

ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินงาน ไม่มีการ
ดําเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น    
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
  

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการกําหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

การวัดและการนําเสนอ 
-โดยใช้ความถ่ีที่ใช้วัด  :  หลังจากท่ี อบต.จัดทําแผนเสร็จสมบูรณ์และประกาศอย่างเป็นทางการ 
-เกณฑ์การพิจารณา   :  พิจารณาจาก มี/ ไม่มี การดําเนินการนั้น 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810 .2/ว 0703   ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ์  

2558 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัด
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คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลงวันที่ 22  
พฤศจิกายน  2556  ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 ( 2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตําบล ใช้การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ
ในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาล  
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ  

แบบประเมินความพอใจผลการดําเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง สํารวจความคิดเห็น..................................คน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
    2)การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

  
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

หน่วย ผลการด าเนินงาน 
ก่อนด าเนินการ

(จ านวน) 
หลังด าเนินการ

(จ านวน) 
เพิ่ม/ลด 

1.     
2.     
3.     
4.     

    3).ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

http://www.dla.go.th/
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    เกณฑ์การพิจารณา  :  หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0  หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบความสําเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการดําเนินงาน
ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสําเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ 10 หรือใกล้เคียง แสดงว่าผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท.ในยุทธศาตร์นั้นๆ ประสบผลสําเร็จมากท่ีสุด 

  4.การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

 เกณฑ์การพิจารณา  :  เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้านี้ โดย (1) อปท.เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหน่วยที่วัดเพิ่มแสดง
ว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี เช่น รายได้ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ เกณฑ์ในการพิจารณาจะพิจารณาว่า หลัง
ดําเนินการตามแผนนั้นๆ แล้วหน่วยที่ทําการวัดเพ่ิมข้ึนหรือไม่ ถ้าเพ่ิมแสดงว่า อปท.สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่
กําหนด แต่หากว่าหน่วยวัดเท่าเดิม หรือลดลง แสดงว่า อปท.ไม่สามารถดําเนินงานได้ตามแผน 

ตารางแสดงจ านวนความถี่ และร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม 

        

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

        

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กิจกรรม 

        

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

        

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

        

6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด         
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

        

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

        

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม 
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เกณฑ์การพิจารณา  :  หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมาก มีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินงานได้บรรลุตามเปูาหมายที่กําหนด แต่ถ้าหากมีร้อยละของประชาชนที่พอใจปาน
กลางและพอใจมากน้อยกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดําเนินงานได้บรรลุตาม
เปูาหมายที่กําหนด 

2)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  

3)  ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4)  องค์การบริหารส่วนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น  
 3.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําได้ยากและ

บางเรื่องอาจทําไม่ได้   
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
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ภาคผนวก ก 

 รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
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ภาคผนวก ข 
การประเมินคุณภาพของแผน 
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แนวทางการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 

2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 

3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

3.1วิสัยทัศน์ 5 

3.2พันธกิจ 5 

3.3ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 

3.4เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 5 

3.5ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย 15 

3.6กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 15 

3.7บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 10 

รวม 100 
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ประเด็นการพิจารณา 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
-ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน 
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สําคัญ 
-การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆที่มีลักษณะคล้ายกัน 
-การสํารวจและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 
-มีข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา(เพ่ือดูการดําเนินงานในแต่ละปีที่
ผ่านมาว่ามีการดําเนินการบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
มากน้อยเพียงใด) 
 

10 
3 
 
3 
2 
 
2 
 

 

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สําคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลที่สําคัญเพ่ือชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและความต้องการ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. 
-ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
-มีการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สําคัญของจังหวัดและแสดงให้เห็น
ศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 
  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญด้านสังคม เช่น กําลังแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
- มีการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สําคัญของ อปท.และแสดงให้เห็น
ศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 
  การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯและสิ่งแวดล้อม 
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
-มีการนําเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของอปท. 
  SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
- การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
-มีการจําแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่างถูกต้อง 
 

25 
 
 

 
4 
2 
2 
 
5 
3 
 
 
2 
 
 
2 
 
3 
5 
3 
2 
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ประเด็นการพิจารณา 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

  สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ 
-มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีโดยชี้ให้เห็น
ขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 
-มีการระบุปัญหาหรือความต้องการเชิงพ้ืนที่หรือกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน  
-การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดทําแผนพัฒนา 
 

6 
2 
 
2 
 
2 

 

3.ยุทธศาสตร์ 
3.1วิสัยทัศน์ 

   มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคต
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ 
อปท. 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. 
-จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่นําเสนอ 
-มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
 

5 
 

 
 

3 
2 

 

3.2 พันธกิจ  
-แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็นเพื่อนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
-มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
 

5 
3 
2 

 

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

มีความชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของพ้ืนที่ 
-ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
-ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหาศักยภาพของอปท. 
-มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
 

10 
 
4 
4 
 
2 

 

3.4 เปูาประสงค์ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
- มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
-มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะบรรลุอะไร
ในช่วง 4 ปี 
 
 

5 
3 
2 
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ประเด็นการพิจารณา 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

3.5 ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย
ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 
- มีความชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสะท้อนผลลัพธ์ตาม
เปูาประสงค์ 
-สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

15 
9 
5 
 
4 

 

    ค่าเป้าหมาย 
-แสดงถึงความหน้าในแต่ละปี 
-มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ีทําได้ทั้งด้านปริมาณงาน 
งบประมาณ เทคนิค 

6 
3 
3 

 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ 
-กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมีการบูรณา
การกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนําไปสู่การบรรลุเปูาประสงค์และ
ยุทธศาสตร์ 
-มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพ่ือนําไปสู่การกํา
หนอแผนงานโครงการ 

5 
 

 
3 

 
 

2 

 

3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรม 
-มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ
ก่อนบรรจุไว้ในแผน 
-ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
-การจัดลําดับของโครงการ/กิจกรรม 
โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและน าไปสู่
ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
-โครงการฯมีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
นําไปสู่ผลสําเร็จของเปูาประสงค์ 
-มีโครงการครบถ้วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน) 
 
 

13 
8 
3 
 
3 
2 
5 
 
3 
 
2 

 

 รวมคะแนนที่ได้ 100  
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