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ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

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

1. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
 “สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  และเป็นชุมชนน่าอยู่” 

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) ให้รองรับ             

การให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ 
4. สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน               

ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
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5. ส่งเสริมการปลูกฝังด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรม        
ทางพุทธศาสนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขชุมชน  เพ่ือสร้างสุขภาวะอนามัยของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 

  1. สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)           
ขององค์การบริหารส่วนต 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. ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
  4. พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์ อปพร. 
ตลอดจนบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการรองรับสาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้      
อย่างทันท่วงที 
  5. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจ าท้องถิ่น (ศปถ. ต าบลปากช่อง)  
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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) 
  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 
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3. กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี 

 วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 
 “เมืองน่าอยู่  เกษตรสู่สากล  ชุมชนเข้มแข็ง  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
แนวทางการพัฒนา 

 -  พัฒนาระบบคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ 
-  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเกษตร  ตลอดจนการป้องกันน้ าท่วม 
-  พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 

-  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
-  ส่งเสริมการศึกษาและกีฬา 
-  ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคมและนันทนาการ 
-  ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
-  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 
-  สนับสุนนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-  ส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
-  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
-  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
-  การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน 
-  พัฒนาศักยภาพการผลิต  การขนส่งและการแข่งขันเพ่ือรองรับ AEC 
-  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการพาณิชย์ 
-  สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
-  พัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
-  การบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
-  ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี 
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด 
        “ผู้น าเกษตรปลอดภัย  มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่  และใช้ทุนทางปัญญาสร้างรายได้” 
พันธกิจ 

1. ด าเนินการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าและบริการให้เป็นสินค้ามีคุณภาพ 
ปลอดภัย และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด       
   2. พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างวินัยทางสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเป็นเมืองที่น่าอยู่     
เป้าประสงค์โดยรวม 
  1. ผลผลิตทางการเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น และได้รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
  2. สินค้าท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ได้รับการสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจมากข้ึน 
  3. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
  4. คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น 
  5. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต 
 

  ให้ความส าคัญกับการด าเนินการยกระดับการผลิตสินค้าจังหวัดราชบุรี โดยการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและยกระดับความเชี่ยวชาญแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบการ โดยการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
การใช้พลังงานทดแทน พัฒนามาตรฐานการผลิตให้สินค้าและบริการที่ส าคัญของจังหวัดราชบุรีเป็นที่
ยอมรับของตลาดและผู้บริโภค เช่น สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1. สินค้าเกษตร และเกษตรแปร
รูปได้รับการรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย 

- พัฒนาโครงสร้างทาง         
ด้านการเกษตรปลอดภัย 
- พัฒนาตราสนิค้าและบรรจุภัณฑ์

เพื่อเพิ่มมูลค่า 

- สินค้าเปา้หมายมีมูลคา่เพิ่มร้อยละ 10 
ภายใน 4 ป ี
- สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองความ

ปลอดภัยเพิ่มข้ึน 

2.ผลผลิตทางการเกษตรต่อหน่วย
พื้นที่การผลิตเพิ่มข้ึนและจ าหนา่ย
ได้มากข้ึน  

- ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ    

การรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายการ
ผลิตของชุมชน/วิสาหกิจชุมชน 
- พัฒนาและขยายช่องทางสนิค้า

เกษตรปลอดภัยทั้งในและ
ต่างประเทศ 
- พัฒนาศักยภาพการแข่งขัน  

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC 

- จ านวนกลุ่มต่างๆเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
ภายใน 4 ป ี
- ยอดการจ าหน่ายสินค้าเกษตรและ

เกษตรแปรรูปเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
ภายใน 4 ป ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 

  ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) จากสินค้าบริการและ    
การท่องเที่ยว ตลอดจนสนับสนุนบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะทางศิลปะในการสร้างสรรค์
งาน  ที่มีคุณค่า การใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการ โดยการเพ่ิม             
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ผลิตสินค้า OTOP งานฝีมือและหัตถกรรม 
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน และงานสถาปัตยกรรม 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1.กลุ่มสินค้าที่เกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ได้รับการสร้างมลูค่าเพิ่ม
เชิงเศรษฐกิจมากข้ึน 

 

- ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
- พัฒนาและขยายการตลาดทั้งใน

และต่างประเทศ 
 

- จ านวนสนิค้าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่
ได้รับการส่งเสริมเพิ่มข้ึนปีละ 5 ชนิด
สินค้า 
- มีช่องทางการจ าหนา่ยผลติภัณฑ์ 

OTOP เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า  2 ชอ่งทาง 
2.ภาพลักษณ์และรายได้จาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด
สูงขึ้น 

- พัฒนาการบริการเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยคง
เอกลักษณ์เดิมไว้ 
- พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชงิ

นิเวศและวิถีชุมชน 
- สร้างเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม 

และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

- รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น      
  ร้อยละ 5 ภายใน 4 ป ี
- การท่องเที่ยวและการบริการไดร้ับ

มาตรฐาน 3 แหล่งต่อป ี
 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง    

  ให้ความส าคัญกับการด าเนินการส่งเสริมให้มีการน้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
เป็นแนวทางการด ารงชีวิตการสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเ องได้ องค์กรชุมชนมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้  มีสุขภาวะเหมาะสม การบังคับใช้กฎหมายทั่วถึงและ
เป็นธรรม  สร้างวินัยทางสังคม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ไขปัญหาการว่างงาน แก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจ   
 พอเพียง 
 

- พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่ประชาชน 
- พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน  

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตดา้น
กายภาพ 
- พัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อการ

พึ่งตนเองอย่างยั่งยนื 

- ร้อยละของจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/
สถานประกอบการที่มีการส่งเสริม
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

- ร้อยละของจ านวนชุมชนทีไ่ด้รับการ
พัฒนา การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ
ตนเองและการสบืทอดวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

2.ประชาชนในชุมชนได้รบัโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
เพื่อส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้และพึ่งตนเอง 

- เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพทัง้ใน -
นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 

- ร้อยละของประชาชนในชุมชนได้รบัการ
ส่งเสริมการเรียนรูท้ั้งใน-นอกระบบ
และตามอัธยาศัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ    
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่สีเขียว ระบบเตือนภัย การบริหารจัดการน้ าการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยลดมลพิษ    
ทางน้ า ทรัพยากรถูกใช้อย่างยั่งยืนรู้คุณค่า ปรับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่    

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาปา่ต้นน้ า

และปา่ชุมชน 
 

- ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ 
ธนาคารตน้ไม ้
- ปราบปรามและสร้างเครือข่าย

เฝ้าระวังทรัพยากรป่าไม้อย่าง
เป็นระบบ 

- พื้นที่ปา่ไม้ในเขตป่าอนุรักษ์ตน้น้ า 
ล าธารไม่ลดลงจากภาพถ่าย
ดาวเทียม 

- พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 5 

2. อนุรักษ์ และเสริมสร้างกลไกใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แบบ
บูรณาการทุกระดบัเพื่อแก้ไขปัญหา   
ภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัย 

- พัฒนากลไกการบริหารจัดการ 
และระบบสารสนเทศทรัพยากร
น้ าแบบบูรณาการ 
- อนุรักษ์ พัฒนาและฟืน้ฟูแหล่ง
น้ า เพื่อเป็นแหล่งน้ าตน้ทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ า 
 

- จ านวนแผนและกลไกการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า 

- พื้นที่ได้รบัประโยชน์จากการ
กระจายน้ าของอ่างเก็บน้ าเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 5 ต่อปี 

- แหล่งน้ าทีไ่ด้รับการพฒันาปรบัปรุง 
อนุรักษ์และฟื้นฟสูามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

3. สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ชุมชน อปท. และ
ภาคเอกชนให้มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

- จ านวนบุคลากร ประชาชน องค์กร
ลุ่มน้ า ผู้แทน อปท. และเครือข่าย
ได้รับการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า 600 คนต่อปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาการบริหารจัดการและเสริมสร้างความม่ันคง 

ให้ความส าคัญในการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข การสร้างความสมานฉันท์และ  
สร้างภูมิคุ้มกันในสังคมทุกระดับลดความเสี่ยงผลกระทบจากภัยคุกคาม ตลอดจนการพัฒนาการบริหาร
จัดการให้หน่วยงานในจังหวัดราชบุรีเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1.ลดปัญหาอาชญากรรมและปญัหา 
ยาเสพติด  
 

- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและอาชญากรรม 

 

- ร้อยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการแก้ไขปัญหา        
ยาเสพติดเพิ่มขึ้น  
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
2.ปกป้อง และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
- สนับสนนุกิจกรรมเก่ียวกับ

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในทุกมิต ิ
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความ

ตระหนักในสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

- ประชาชนน าหลักการตาม
พระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด ารงชีวิตเพิ่มขึ้น รอ้ยละ 
10 
- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความ

ตระหนักในสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น 

3.ลดแรงงานตา่งดา้วที่ผิดกฎหมาย - ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้
หลบหนีเข้าเมืองและแรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย  

- แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจดทะเบียน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 

 
4.หน่วยงานในจงัหวัดราชบุรีเปน็
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

- พัฒนาคุณภาพการบริหาร 
  ภาครัฐ 

- ระดับความพงึพอใจของผู้รับบรกิาร
ร้อยละ 80 

 
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 
3) พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (3 ขวบ)                         

ให้รองรับการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ 
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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           
เครอืข่ายหมอเขียว 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) 
  4) ปรับปรุงสถานที่ และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน          
ที่มารับการบริการให้ได้รับความสะดวกสบายเพียงพอ 
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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 
ไมด้อกและไม้ประดับในบ้านเรือนของตนเอง รวมทั้งพ้ืนที่สาธารณะ 
  2) ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยน าโครงการธนาคารต้นไม้และป่าชุมชนเข้ามาด าเนินการ 
  3) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างชุมชนเป็นเมืองสะอาดปราศจากขยะ ทั้งในส่วนของการลด
ปริมาณขยะ และการคัดแยกขยะ หรือการรีไซเคิล 
  4) ส่งเสริมให้ประชาชนบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยทิ้ง และติดตั้งบ่อดักไขมัน 
รวมทั้งการใช้น้ าหมักชีวภาพในการบ าบัดน้ าเสียภายในชุมชน 


