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ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

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

1. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
 “การคมนาคมดี  มีไฟฟ้า การประปาทั่วถึง  พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี” 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  มี 3 พันธกิจ  10  ยุทธศาสตร์   ดังต่อไปนี้ 
พันธกิจที่ 1  พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 1  ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1   พัฒนาสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน   
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการจัดตั้งประชาคม

หมู่บ้านและต าบล  เพ่ือให้มีเวทีในการรับฟัง  และระดมความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
2. สนับสนุนการเมืองภาคประชาชน และสภาองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งและเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง บนหลักการ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ” 
3. ประสานความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ  

สถาบันการศึกษา  องค์กรชุมชน และองค์กรอิสระต่างๆ เพ่ือความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
พันธกิจที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่งคั่ง   
แนวทางการพัฒนา 

  1. ส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมของประชาชนในรูปกลุ่มอาชีพ  และการสร้างผลิตภัณฑ์ 
OTOP ของชุมชน 
  2. สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีความมั่นคง  โดยเฉพาะการเข้าถึง  
แหล่งทุน หรือการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 
  3. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มกองทุนสัจจะออมทรัพย์ในชุมชนเพ่ือระดมเงินออมและให้
สมาชิกกู้ยืม 
  4. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยจัดให้มีตลาดนัดกลาง  หรือตลาดนัดชุมชน เพื่อเพ่ิมโอกาส
ในการค้าขายและประชาชนได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก  และการยึดมั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ    

องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  เพ่ือใช้เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าของ

ประชาชน  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 
3. พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (3ขวบ) ให้รองรับการ

ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ 
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4. สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน               
ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 

5. ส่งเสริมการปลูกฝังด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรม        
ทางพุทธศาสนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขชุมชน  เพ่ือสร้างสุขภาวะอนามัยของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 

  1. สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  2. สนับสนุนการด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) 
  3. ส่งเสริมการท าหน้าที่ของกลุ่มองค์กรด้านสาธารณสุข เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) 
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ(อผส.) และชมรมผู้สูงอายุ  เพื่อให้มีศักยภาพในการบูรณาการการท างาน     
ด้านสาธารณสุขร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย หรือแพทย์วิถีธรรม เครือข่าย   
หมอเขียว เพ่ือให้ประชาชนได้ดูแลสุขภาพของตนเองตามหลักการ “หมอที่ดีที่สุด คือ ตัวเราเอง” 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสวัสดิการทางสังคม การกีฬา  และนันทนาการเพ่ือการพัฒนา
ร่างกายและจิตใจ  ในเรื่องของความมีน้ าใจและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่   

แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  ให้มีคุณภาพชีวิต          
ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมชุมชนอย่างเท่าเทียม 
  2. ส่งเสริมการด าเนินงานของชมรมกีฬาต าบลปากช่อง  เพ่ือการพัฒนา การออกก าลังกาย 
และเล่นกีฬาของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  อย่างเป็นธรรม 
  3. สนับสนุนการจัดสร้างสนามกีฬา  และลานกีฬาชุมชน  ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์กีฬา
และเครื่องออกก าลังกายให้เพียงพอและครอบคลุมทุกชุมชนพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพ่ิมมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
แนวทางการพัฒนา 

  1. ติดตั้งระบบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุด้านการสัญจรทางถนน  อาทิเช่น  ไฟจราจร      
ไฟเตือนกระพริบ  กระจกโค้งเงา  ลูกระนาด  และป้ายเตือนต่างๆ  
  2. ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟทางส่องสว่างหรือไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุม     
ในทุกพ้ืนที่จุดล่อแหลม 
  3. พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์ อปพร. 
ตลอดจนบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการรองรับสาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้      
อย่างทันท่วงที 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน  
แนวทางการพัฒนา 

  1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความรู้ ความสามารถและ   
พร้อมต่อการให้บริการประชาชน  โดยเฉพาะจิตส านึกในการให้บริการที่ดีโดยยึดหลัก “ประชาชน คือ นาย” 
  2. ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  และ         
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมครบวงจร (ONE STOP SERVICE) 
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  4. ปรับปรุงสถานที่ และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับ
การบริการให้ได้รับความสะดวกสบายเพียงพอ 
 
พันธกิจที่ 3  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาระบบผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ  
แนวทางการพัฒนา 

  1. การด าเนินการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ให้สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมของ
จังหวัดราชบุรี 
  2. การด าเนินการและบังคับใช้ข้อบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลกระทบต่อ
สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา 

  1. พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และ
แหล่งน้ าสาธารณะทางธรรมชาติ  และท่ีสร้างข้ึน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา และขยายเขตระบบประปาและไฟฟ้าให้
ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึงเพียงพอ 
  3. พัฒนาระบบหอกระจายข่าว และเสียงตามสายให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการวางระบบ  
หอกระจายข่าวอัตโนมัติ  เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 10  การพัฒนาด้านภูมิทัศน์ชุมชน และสร้างดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา 

  1. ส่งเสริมให้ชุมชน จัดท าโครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง โดยการร่วมมือกันปลูกต้นไม้ 
ไม้ดอกและไม้ประดับในบ้านเรือนของตนเอง รวมทั้งพ้ืนที่สาธารณะ 
  2. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยน าโครงการธนาคารต้นไม้และป่าชุมชนเข้ามาด าเนินการ 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างชุมชนเป็นเมืองสะอาดปราศจากขยะ  ทั้งในส่วน          
ของการลดปริมาณขยะ และการคัดแยกขยะ หรือการรีไซเคิล 
  4. ส่งเสริมให้ประชาชนบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยทิ้ง และติดตั้งบ่อดักไขมัน 
รวมทั้งการใช้น้ าหมักชีวภาพในการบ าบัดน้ าเสียภายในชุมชน 

3. กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี 

 วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 
 “เมืองน่าอยู่  เกษตรสู่สากล  ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เพ่ือให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
อย่างต่อเนื่องตามอ านาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์     
การพัฒนาระดับชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   จึงได้ก าหนด
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็น
แนวทาง  ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  - การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า 
  - การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 
  - การสาธารณูปโภคและก่อสร้างอ่ืน 
  - การสาธารณูปการ 
  - การผังเมือง 
  - การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
  - การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  - การควบคุมอาคาร 
  - การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
  - การก่อสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่าง อปท.อ่ืน 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  - การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 
  - การจัดการศึกษา 
  - การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
  - การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  - การส่งเสริมกีฬา 
  - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
  - การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  - การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  - การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ      
และสาธารณการณ์อ่ืนๆ 
  - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา        
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  - การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  - การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - การสนับสนุน อปท.อื่น ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  - การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท. 

 - การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
 - การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 - การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 - การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
 - การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
 - การจัดการบ ารุง รักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
  - การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  - การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
  - การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
  - การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 - การบ ารุง รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
- การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี 
 วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นศักยภาพและปัญหาที่มีอยู่จากปัจจัยภายในและภายนอก  รวมทั้ง
นโยบายของรัฐบาล  แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ หนว่ยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น
และรัฐวิสาหกิจและการประชุมปรึกษาร่วมกันจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรีดังนี้ 
 วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี 

“ผู้น าเกษตรปลอดภัย  มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และใช้ทุนทางปัญญาสร้างรายได้” 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี  แบ่งออกเป็น  5  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 
          และผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 

 ให้ความส าคัญกับการด าเนินการยกระดับการผลิตสินค้าจังหวัดราชบุรี โดยการสร้างความรู้     
ความเข้าใจและยกระดับความเชี่ยวชาญแก่เกษตรกร  สถาบันเกษตรกร  กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบการ โดยการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือลดต้นทุนการผลิต
การใช้พลังงานทดแทน พัฒนามาตรฐานการผลิตให้สินค้าและบริการที่ส าคัญของจังหวัดราชบุรีเป็นที่
ยอมรับของตลาดและผู้บริโภค เช่น สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย สินค้าบริการและการท่องเที่ยว 
ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์(Creative Economy) โดยการสนับสนุนบุคลากรที่มี
ความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะทางศิลปะในการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่า การใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการ โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้า งานฝีมือ 
และหัตถกรรม ศิลปะการแสดงพื้นบ้านและงานสถาปัตยกรรม 
 เป้าประสงค์ 

1. สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
2. สินค้าและบริการส าคัญของจังหวัดได้รับการรองรับมาตรฐานการผลิตเพ่ิมขึ้น 
3. กลุ่มสินค้าที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ได้รับการสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจมากข้ึน 
4. เพ่ิมคุณค่า/มูลค่าภาคการผลิตที่ส าคัญของจังหวัด 

 
 
 



33 
 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายการพัฒนา 
1. แปลง/ฟาร์ม ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP/มาตรฐานฟาร์ม จ านวน 6,000 แปลง/ฟาร์ม 
2. เพ่ิมคุณค่า/ผลผลิตที่ส าคัญเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่ผลิต 
3. ต้นทุนการผลิตสามารถลดได้ในการผลิตข้าว เครื่องเคลือบดินเผา และ OTOP ร้อยละ 10 
4. ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าชุมชน ร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ

ขึ้นทะเบียน 
5. จ านวนสินค้าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ท่ีได้รับการส่งเสริม จ านวน 20 ชนิดสินค้า 
6. ร้อยละการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 20 
7. มูลค่าการผลิตสินค้าเกษตร ขยายตัวในระยะ 4 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 
8. ร้อยละของผลผลิตที่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย (ร้อยละ 80) 
9. รายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาทักษะเพื่อการผลิตที่ได้มาตรฐานคุณภาพ 
2. ส่งเสริมการลดต้นทุน และพัฒนาพลังงานทดแทน 
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
4. พัฒนาและขยายการตลาด 
5. พัฒนาการบริการและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาสังคม คุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
      ให้ความส าคัญกับการด าเนินการส่งเสริมให้มีการน้อมน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง              

เป็นแนวทางการด ารงชีวิต การสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ องค์กรชุมชนมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ มีสุขภาวะเหมาะสม การบังคับใช้กฎหมายทั่วถึงและเป็นธรรม สร้างวินัย
ทางสังคม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ไขปัญหาการว่างงาน แก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจน
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง 

เป้าประสงค์ 
1. ลดปัญหายาเสพติดและสถิติการเกิดอาชญากรรม 
2. ประชาชนมีวินัยทางสังคมและสมานฉันท์ 
3. เด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน เข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันและตนเองได้ 
4. ประชาชนในพื้นท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตผ่านเกณฑ์ จปฐ. 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายการพัฒนา 
1. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 30 
2. หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีแผนแม่บทชุมชน ร้อยละ 50 
3. ประชากรที่มีอายุเกิน 15 ปีที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ร้อยละ 60 
4. จ านวนคดีที่ข้ึนศาลเยาวชนและครอบครัว ลดลงร้อยละ 20 
5. จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้บริการคอมพิวเตอร์                    

มีระบบการควบคุมการเล่นเกมส์ของเด็กและเยาวชน ร้อยละ 100 
6. จ านวนผู้เดือดร้อนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาตามแผนแก้ไขปัญหาสังคม  และพัฒนา 

คุณภาพชีวิต ร้อยละ 80 
7. เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขและเรื่องยุติได้ ร้อยละ 60 
8. การจับกุมผู้กระท าผิดในแต่ละกลุ่มคดีท่ีเกิด ร้อยละ 30 
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9. ประชาชน/เยาวชน ที่ได้รับการสร้างความตระหนักเก่ียวกับโทษของยาเสพติด 
10. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
11. ประชาชนได้รับการส่งเสริมแนวคิดตามระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. ส่งเสริมวินัยสังคมและการบังคับใช้กฎหมาย 
3. พัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัวชุมชน ให้เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพและศิลปวัฒนธรรมให้แก่ ครอบครัวและชุมชน 
5. พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมคุณภาพชีวิตแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

  ให้ความส าคัญกับการด าเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่สีเขียว การจัดการปัญหาขยะมูลฝอย ลดมลพิษทางน้ า  ทรัพยากรถูกใช้อย่างยั่งยืนรู้
คุณค่า ปรับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 เป้าประสงค์ 

1. พ้ืนที่สีเขียวและการรักษาป่าต้นน้ าและป่าชุมชนเพ่ิมข้ึน 
2. คุณภาพน้ า อากาศ และขยะมูลฝอย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
3. เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์เมืองที่เหมาะสม 
4. มีความหลากหลายและความสมดุลทางชีวภาพยิ่งขึ้น 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายการพัฒนา 
1. พ้ืนที่ป่าไม้ในเขตป่าอนุรักษ์ต้นน้ าล าธารไม่ลดลงจากภาพถ่ายดาวเทียม 
2. จ านวนต้นไม้ท่ีมีการปลูกใหม่ 86,000 ต้น 
3. จ านวนแม่น้ า/คลอง ที่ได้รับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ า 12 แห่ง 
4. ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องก าจัด ณ ปีฐาน ลดลง ร้อยละ 40 
5. ฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาการก าเนิดมลพิษทางน้ าร้อยละ 20 
6. ระดับความส าเร็จในการสร้างความหลากหลายและความสมดุลทางชีวภาพ 
7. ร้อยละของแหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ าและอากาศ ได้รับการแก้ไขเพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและคุณภาพน้ า 
2. ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและธนาคารต้นไม้ 
3. การสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วม 
4. ส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์เมืองที่เหมาะสม 
5. ส่งเสริมความหลากหลายและความสมดุลทางชีวภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ความม่ันคง 
 เป้าประสงค์ 

1. ลดปัญหายาเสพติดและสถิติการเกิดอาชญากรรม 
2. ลดการบุกรุก ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าแนวชายแดน 
3. ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4. ลดจ านวนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  
5. ชุมชนสามารถป้องกัน บรรเทาผลกระทบจากสาธารณภัยได้มากขึ้น 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายการพัฒนา 
1. ประชาชน/เยาวชน ได้รับการสร้างความตระหนักเก่ียวกับโทษของยาเสพติด 
2. จ านวนผู้ค้า/ผู้เสพยาเสพติด ถูกจับกุมมากข้ึน ร้อยละ 20 
3. จ านวนผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 20 
4. การจับกุมผู้กระท าผิดในแต่ละกลุ่มคดีท่ีเกิดร้อยละ 30 
5. ประชาชนมีความมั่นใจ, ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 
6. พ้ืนที่ป่าตามแนวชายแดนไม่ลดลงจากภาพถ่ายดาวเทียม 
7. พ้ืนที่ป่าตามแนวชายแดนเพ่ิมขึ้น 400 ไร่ 
8. มีเครือข่ายการเฝ้าระวังพ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้น 400 คน 
9. ประชาชนน าหลักการตามพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มาในการ

ด ารงชีวิตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 
10. ประชาชนในพื้นท่ีโครงการพระราชด าริมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ 10 
11. แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและผู้หลบหนีเข้าเมืองลดลงร้อยละ 10 
12. แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
13. คดีอาชญากรรมเกิดจากแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและผู้หลบหนีเข้าเมืองลดลงร้อยละ 10 
14. ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงมีความพร้อมในการจัดการสาธารณะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 
15. มีเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ 

บริเวณแนวชายแดน 
5. ส่งเสริมการด าเนินงานภาคประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ 
6. ส่งเสริมประชาชนให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจากสาธารณภัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 ให้ความส าคัญกับการด าเนินการพัฒนาการบริหารจัดการไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

(High Performance Organization) ในการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 

หน่วยงานในจังหวัดราชบุรีเป็นองค์กรที่สมรรถนะสูง 
 ตัวช้ีวัดและเป้าหมายการพัฒนา 

1. ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมีคะแนนประเมิน      
ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับการบริการ ร้อยละ 80 
3. ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับ 5 
4. ความส าเร็จงานบริการที่รักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ร้อยละ 80 
5. ระดับความส าเร็จการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในระดับ 5 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ 
2. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4. พัฒนาการบริการประชาชน 

5.  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

ด้านการพัฒนาสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างย่ังยืน   
1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการจัดตั้งประชาคม

หมู่บ้านและต าบล  เพ่ือให้มีเวทีในการรับฟัง  และระดมความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
2) สนับสนุนการเมืองภาคประชาชน และสภาองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งและเข้ามา   

มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง บนหลักการ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ” 
3) ประสานความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  

สถาบันการศึกษา  องค์กรชุมชน และองค์กรอิสระต่างๆ เพ่ือความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความม่ังคั่ง   
  1) ส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมของประชาชนในรูปกลุ่มอาชีพ  และการสร้างผลิตภัณฑ์ 
OTOP ของชุมชน 
  2) สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีความมั่นคง  โดยเฉพาะการเข้าถึง  
แหล่งทุน หรือการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 
  3) ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มกองทุนสัจจะออมทรัพย์ในชุมชนเพ่ือระดมเงินออมและให้สมาชิกกู้ยืม 
  4) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยจัดให้มีตลาดนัดกลาง  หรือตลาดนัดชุมชน เพื่อเพ่ิมโอกาส
ในการค้าขายและประชาชนได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก 

ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
1) ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก  และการยึดมั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ    

องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
2) ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  เพ่ือใช้เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าของประชาชน  

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 
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3) พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (3 ขวบ)                         
ให้รองรับการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ 

4) สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน               
ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 

5) ส่งเสริมการปลูกฝังด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น                              
และกิจกรรมทางพุทธศาสนา 

ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขชุมชน  เพื่อสร้างสุขภาวะอนามัยของชุมชน 
  1) สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)           
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  2) สนับสนุนการด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) 
  3) ส่งเสริมการท าหน้าที่ของกลุ่มองค์กรด้านสาธารณสุข เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) 
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.)  ผู้พิการและชมรมผู้สูงอายุ  เพ่ือให้มีศักยภาพในการบูรณาการการท างาน     
ด้านสาธารณสุขร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย หรือแพทย์วิถีธรรม           
เครือข่ายหมอเขียว เพ่ือให้ประชาชนได้ดูแลสุขภาพของตนเองตามหลักการ “หมอที่ดีที่สุด คือ ตัวเราเอง” 

ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการทางสังคม การกีฬา  และนันทนาการเพื่อการพัฒนาร่างกายและ
จิตใจในเรื่องของความมีน้ าใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่   
  1) ส่งเสริมช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  ให้มีคุณภาพชีวิต          
ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมชุมชนอย่างเท่าเทียม 
  2) ส่งเสริมการด าเนินงานของชมรมกีฬาต าบลปากช่อง  เพ่ือการพัฒนา การออกก าลังกาย 
และเล่นกีฬาของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  อย่างเป็นธรรม 
  3) สนับสนุนการจัดสร้างสนามกีฬา  และลานกีฬาชุมชน  ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์กีฬา
และเครื่องออกก าลังกายให้เพียงพอและครอบคลุมทุกชุมชนพื้นที่ 

ด้านการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
  1) ติดตั้งระบบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุด้านการสัญจรทางถนน  อาทิเช่น  ไฟจราจร      
ไฟเตือนกระพริบ  กระจกโค้งเงา  ลูกระนาด  และป้ายเตือนต่างๆ  
  2) ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟทางส่องสว่างหรือไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุม     
ในทุกพ้ืนที่จุดล่อแหลม 
  3) พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์ อปพร. 
ตลอดจนบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการรองรับสาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้น           
ได้อย่างทันท่วงที 

ด้านการพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน  
  1) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความรู้ ความสามารถและ   
พร้อมต่อการให้บริการประชาชน  โดยเฉพาะจิตส านึกในการให้บริการที่ดีโดยยึดหลัก “ประชาชน คือ นาย” 
  2) ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
  3) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  และ         
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมครบวงจร (ONE STOP SERVICE) 
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  4) ปรับปรุงสถานที่ และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน          
ที่มารับการบริการให้ได้รับความสะดวกสบายเพียงพอ 

ด้านการพัฒนาระบบผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ  
  1) การด าเนินการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ให้สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมของ
จังหวัดราชบุรี 
  2) การด าเนินการและบังคับใช้ข้อบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลกระทบต่อ
สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของชุมชน 

ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
  1) พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และ
แหล่งน้ าสาธารณะทางธรรมชาติ  และท่ีสร้างข้ึน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา และขยายเขตระบบประปาและไฟฟ้าให้
ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึงเพียงพอ 
  3) พัฒนาระบบหอกระจายข่าว  และเสียงตามสายให้มีประสิทธิภาพ   โดยเฉพาะ        
การวางระบบหอกระจายข่าวอัตโนมัติ  เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่าง
ครอบคลุมทั่วถึง 

ด้านการพัฒนาด้านภูมิทัศนช์ุมชน และสร้างดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
  1) ส่งเสริมให้ชุมชน จัดท าโครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง โดยการร่วมมือกันปลูกต้นไม้ 
ไม้ดอกและไม้ประดับในบ้านเรือนของตนเอง รวมทั้งพ้ืนที่สาธารณะ 
  2) ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยน าโครงการธนาคารต้นไม้และป่าชุมชนเข้ามาด าเนินการ 
  3) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างชุมชนเป็นเมืองสะอาดปราศจากขยะ ทั้งในส่วนของการลด
ปริมาณขยะ และการคัดแยกขยะ หรือการรีไซเคิล 
  4) ส่งเสริมให้ประชาชนบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยทิ้ง และติดตั้งบ่อดักไขมัน 
รวมทั้งการใช้น้ าหมักชีวภาพในการบ าบัดน้ าเสียภายในชุมชน 


