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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์  

      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย  จากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง  สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
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 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการน้้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้้า  
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
      (3) มีการกระจายอ้านาจที่เหมาะสม   
 

           กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
-แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ฉบับทบทวน เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี 
วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งอนาคต แหล่งของการลงทุน และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีภูมิปัญญาและนวัตกรรมที่
แข่งขันได้ในระดับสากล” 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตรที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการกับชุมชน เพ่ือส่งเสริม
อุตสาหกรรมและการเกษตร เชิงสร้างสรรค์  

ยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมความโดดเด่นของการท่องเที่ยวด้วยการผสมผสานกันระหว่าง Techology 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตรที่ ๓ เพ่ิมศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น ้า
เจ้าพระยา/ป่าสัก และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรมแห่งชาติ  
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาผังเมืองและการจัดการ Logistics 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน ๑  
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- แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  ฉบับทบทวน เดือนกันยายน 255๙ 
วิสัยทัศน์ : เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข 
พันธกิจ : 1. น าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและ   
    เป็นธรรมในสังคม 
3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพ่ือให้ 
    ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
4. จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาครวดเร็วและมี 
     คุณภาพ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
    มอบหมายหรือที่มีกฎหมายก าหนด  

เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี :  
 “มูลค่าการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมสะอาดเพ่ิมข้ึนเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ และ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”  
ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วยจ านวน 4 ประเด็น ดังนี้ : 

1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล 
3. เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
4. เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน 

 

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.๒๕57-๒๕๖1) 
วิสัยทัศน์ : “สระบุรีเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวน าด้านการศึกษา ชาวประชามีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม น้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ : 1.  เสริมสร้างความน่าอยู่ของจังหวัดสระบุรี 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  7  ด้าน  ดังนี้ 
  1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา ๑.๑ การก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
 2.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนา ๒.๑ การพัฒนาอาชีพสู่ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน 
     ๒.๒ การพัฒนาสนับสนุนด้านการศึกษา 
      ๒.๓ การพัฒนาชุมชนน่าอยู่ 

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  แนวทางการพัฒนา ๓.๑ การจัดระบบสังคมและสร้างความปลอดภัยในชุมชน 

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนา ๔.๑ การปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา ๕.๑ รักษ์สิ่งแวดล้อม 
           ๕.๒ ระบบการก าจัดขยะ 
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 6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา ๖.๑ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 

  แนวทางการพัฒนา ๗.๑ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
     ๗.๒ การบริหารงานองค์กร 
      ๗.๓ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน์ “สนับสนุน ตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพื นฐานของความเข้าใจในปัญหา และศักยภาพของท้องถิ่น 
พร้อมบูรณาการจัดการร่วมกัน” 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม ่
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสขุภาวะของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกจิ 
กลยุทธ์ที่ ๖ เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนาการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ ๑ อนุรักษ์และพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๓ จัดการขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
กลยุทธ์ที่ ๔ ป้องกันและแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนยีมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม
ประจ าถิ่น ขนบธรรมเนียนประเพณีท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรสู่การบริหารจัดการที่
ด ี

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารองค์กร 
กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทกุภาคส่วน 
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2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 
 

          2.1 วิสัยทัศน์ 
 “มวกเหล็กเมืองแห่งการท่องเที่ยว  สภาพแวดล้อมดี  สถานที่น่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม                 
น าด้วยธรรมาภิบาล  และการมีส่วนร่วมของประชาชน” 
 

          2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
 

          2.3 เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
4. เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
5. เพื่อพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 
6. เพื่อพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
 

          2.4 ตัวช้ีวัด 
1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย

จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2.กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

 

          2.5 ค่าเป้าหมาย / 2.6 กลยุทธ์ / 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา(เป้าหมาย/กลยุทธ์) 
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แนวทางท่ี  1. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
แนวทางท่ี  2. ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ประชาชน 
แนวทางท่ี  3. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
แนวทางท่ี  4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางท่ี  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี  6. การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
แนวทางท่ี  7. การพัฒนาแหล่งน้ า 
แนวทางท่ี  8. การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา(เป้าหมาย/กลยุทธ์) 
(2) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แนวทางท่ี  1.  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี  2.  สร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ   
                  สิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี  3.  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
แนวทางท่ี  4.  การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

(3) ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางท่ี  1.  ส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  
                  วัฒนธรรมท้องถิ่น และวันส าคัญ 
แนวทางท่ี  2.  ส่งเสริมศาสนา  พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อ ง ค์ ก ร แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ภ า ค รั ฐ สู่ ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการที่ด ี

แนวทางท่ี  1.  พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 
แนวทางท่ี  2.  พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 
แนวทางท่ี  3.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวทางที่  4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ประชาชน 
(5)  ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ น า ด้ า น ส่ ง เ ส ริ ม
พัฒนาการท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี  1.  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี  2.  ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
 

(6)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม 

แนวทางท่ี  1.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 

 
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก  มุ่งพัฒนา  6  ด้าน 

ได้แก่  
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
5. พัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 
6. พัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาต าบลในระยะที่ผ่านมามุ่งเน้นให้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตของต าบลมวกเหล็กและรองรับจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ยังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมเพ่ือให้มีความรู้มีศักยภาพในการบริหารจัดการเชิงบูรณการที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่นได้เท่าทันสภาวการณ์เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นอีกทั้งยังก าหนดให้ต าบลมีทิศทางการ
พัฒนาไปในแนวการท่องเที่ยวเชิงรุกเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาจังหวัด
สระบุรี ที่จะให้เป็นศูนย์กลางการอุตสาหกรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยว   

 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน 
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 

- มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจ านวนมาก และมีศักยภาพ  เช่น  
น้ าตกเจ็ดสาวน้อยและน้ าตกสวยงามหลายแห่ง, ทุ่งทานตะวัน, ไร่
องุ่น, ค่ายลูกเสือ 
- มีการคมนาคมที่สะดวก 
- มีนักท่องเที่ยวจากทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด มาเที่ยวจ านวน
มาก 
- มีที่พักให้เลือกหลายแบบท้ังบ้านพัก, รีสอร์ท 
- มีพื้นท่ีเหมาะแก่การเกษตร 
- มีแหล่งน้ าต้นทุน (คลองมวกเหล็ก) 

- แหล่งท่องเที่ยวทรุดโทรม  ขาดการพัฒนา 
- ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
- ขาดการประชาสัมพันธ์และข้อมูลการท่องเที่ยว 
- ดินเสื่อมคุณภาพ 
- ขาดน้ าส าหรับท าการเกษตรในพื้นที่ห่างจากคลองมวกเหล็ก 
-  ขาดการรวมกลุ่ม 
- ขาดแหล่งเงินทุน 
 

โอกาส(Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
- มีที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คือ อุทยานแห่งชาติ
น้ าตกเจ็ดสาวน้อย 
- มีเส้นทางคมนามคมที่สะดวก คอื รถยนต์, รถไฟ 
- นักท่องเที่ยวสนใจมามวกเหล็กมากข้ึนเนื่องจากจังหวัดได้น า
เทศกาลทุ่งทานตะวันบานเข้าบรรจุในปฏิทินการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสระบุร ี
- มีแนวโน้มการลงทุนเพิ่มมากข้ึน 
- ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น การค้าขายสินค้าของต าบลจึงเพ่ิมมากข้ึนด้วย 

- ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี 
- ขาดการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง 
- งบประมาณในการพัฒนาไม่ให้ความส าคญักับการลงทุนด้าน
ท่องเที่ยว 
-ขาดการพัฒนาและสร้างเอกลักษณ์สินค้าเฉพาะต าบล 
- ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญร่าคาตกต่ า 
- ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
-ไม่มีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้า 
 

 
สรุป  1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

1.1 การเกษตร  ต าบลมวกเหล็ก มีกลุ่มเกษตรท าไร่ ท าสวน และกลุ่มเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะกลุ่มเลี้ยง
โคนม มีศักยภาพอย่างมาก  

1.2 การท่องเที่ยว  ต าบลมวกเหล็ก เป็นต าบลที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประกอบกับมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกตั้งอยู่กับแหล่งธรรมชาติ 
คืออุทยานแห่งชาติน้ าตกเจ็ดสาวน้อย มีเทศกาลทุ่งทานตะวันบาน เป็นโอกาสที่เอ้ือต่อการลงทุนพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว 

1.3 การพาณิชย์  ต าบลมวกเหล็ก เป็นแหล่งที่มีกลุ่มอาชีพจ านวนพอสมควรที่มีผลผลิตทาง
การเกษตร และพืชสมุนไพร มีการขยายตัวทางธุรกิจการค้าเป็นจ านวนมาก 
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2. ด้านการพัฒนาคนและสังคม (ด้านการศึกษาฯ , ด้านสาธารณสุขฯ) 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 

(ด้านการศึกษา/การกีฬา/ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม) 
- เป็นต าบลที่มีกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีมประเพณีที่ดีงาม 
- บุคลากรมีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม้ีศกัยภาพในการด าเนินงาน
ด้านการศึกษาสูงขึ้น 
- ประชาชนหันมาสนใจเล่นกีฬา ออกก าลังกาย 
(ด้านสาธารณสุข/สังคมสงเคราะห์/การรักษาความสงบ

เรียบร้อย/การสร้างความเข้มแขง็ให้ชุมชน) 
- พื้นที่ส่วนใหญ่ท าการเกษตร ประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่
ทั้งหมด 
- มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค 
- กลุ่ม อสม.มศีักยภาพ 
- ประชาชนให้ความส าคญักับสุขอนามัยและการสร้างเสรมิ
สุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ 
- ไม่เป็นพ้ืนท่ีที่เสี่ยงต่อการเกดิโรคระบาด 

(ด้านการศึกษา/การกีฬา/ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม) 
- นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง มัก
เปลี่ยนแปลงไปตามวิสยัทัศน์ของผู้บริหารคนใหม ่
- ขาดเทคโนโลยีสมัยใหมม่าใช้ในการจัดการศึกษา 
- ความไม่ต่อเนื่องด้านนโยบาย ระบบบริหารและการจดั
การศึกษาท าให้ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 

(ด้านสาธารณสุข/สังคมสงเคราะห์/การรักษาความสงบ
เรียบร้อย/การสร้างความเข้มแขง็ให้ชุมชน) 

- อบต.มวกเหล็ก มีประชากรมากเมื่อเทียบจ านวนแพทย์/
ประชากร ถือว่ายังสูงอยู่มาก 
- ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
- ประชาชนท่ีมีรายได้น้อยไม่ใส่ใจต่อความส าคัญดา้น
สุขอนามัย 
 

โอกาส(Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
 (ด้านศึกษา/การกีฬา/ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม) 
-ข้อก าหนดของรัฐธรรมนญูมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพของคนไทย 
-นโยบายปฏริูปการศึกษา ท าให้เอกภาพในการจัดการศึกษา
มากขึ้น 
-นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพิ่มโอกาสและพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาให้กับประชาชน 
 
 
  (ด้านสาธารณสขุ สังคมสงเคราะห์ การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การสร้างความเขม้แขง็ให้ชุมชน) 
- มีรพ.ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล และ อสม. ของต าบล 
- การรวมกลุม่กิจกรรมด้านสุขภาพ เช่น การรณรงค์ป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
รณรงค์ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ 

 (ด้านการศึกษา/การกฬีา/ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม) 
- หลักสูตรการเรียนการสอนถูกก าหนดจากส่วนกลาง ไม่
เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและขาดการน าศีลธรรม และ
ประวัติศาสตร์มาใช้สอน 
- บางแห่งไม่มีครูเพยีงพอ 
- คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในชนบทและในเมืองมี
ความพร้อมแตกต่างกัน 
- การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับการจดั
การศึกษา 
  (ด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การสร้างความเขม้แขง็ให้ชุมชน) 
- เกิดโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก 
- การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
-ปัญหาอาชญากรรมที่มีแนวโนม้เพิ่มขึ้นจากผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจ 

สรุป  2. ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
 ต าบลมวกเหล็ก ยังต้องสนับสนุนเด็กและเยาวชน ให้ได้รับการศึกษาให้ทั่วถึง แม้ว่ามีจุดอ่อนและ
อุปสรรคในเรื่องนโยบายการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและไม่ต่อเนื่อง การขาดความ
พร้อมในเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการศึกษา ค่านิยมทางการศึกษาที่เน้นคุณวุฒิหรือข้อจ ากัดด้านระเบียบ 
กฎหมาย สามารถที่จะแก้ไขได้โดยการอาศัยเวลาในการเปลี่ยนแปลง และความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น 
 ต าบลมวกเหล็ก มีรพ.ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล และ อสม. ที่จะคอยแนะน าดูแลสุขภาพของ
ประชาชน ในปัจจุบันแพทย์แผนไทยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจึงมีนโยบายในการสนับสนุนภูมิปัญญาใน
เรื่องแพทย์แผนโบราณ ที่สามารถบรรเทาเยียวยา รักษาพยาบาลให้กับประชาชนได้ แต่อุปสรรคในเรื่องโรค
ระบาด เช่น ไข้เลือดออก การแพร่ระบาดของยาเสพติด และปัญหาอุบัติเหตุต่างๆ เช่น จากการจราจร      
จากการประกอบอาชีพ และปัญหาอาชญากรรมก็เป็นสิ่งที่ต้องหาหนทางแก้ไขให้ลดน้อยที่สุดเท่าที่จะท า ได้ 
โดยการใช้วิธีการป้องกัน สอดส่องดูแลกันและกันของประชาชนควบคู่กันไป 
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3. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 

-หน่วยงานของรัฐทุกระดับให้ความส าคญักับการพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

-การก่อสร้างเส้นทางคมนาคมไมค่อ่ยได้มาตรฐานท าให้
สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมบ ารุง 
-งบประมาณมีไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
-ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีมาก 

โอกาส(Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
-มีการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีมศีักยภาพ 
 

-งบประมาณไมเ่พียงพอ 
-พื้นที่การก่อสร้างบางแห่ง ยังไมไ่ด้รับมอบจากเจ้าของที่ดิน 
-การเสนอโครงสร้างพื้นฐาน ยังไมม่องถึงความจ าเป็นของผู้ที่
เดือดร้อน 

สรุป ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 จากที่ต าบลมวกเหล็ก มีการขยายตัวของหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว ท าให้พบกับปัญหาและอุปสรรค   อย่าง
มากในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพราะการลงทุนด้านการพัฒนานี้ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากต่อ
หนึ่งโครงการ ไม่ว่าจะเป็นถนน การขยายเขตไฟฟ้า ให้ทั่วถึงครบทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน  
 จึงได้ก าหนดเป้าหมายตามศักยภาพและโอกาสที่มี ด้วยการก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานใช้ได้ตลอดปี
สามารถเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ าเพ่ือป้องกันเหตุน้ าท่วม ตลอดถึงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะเพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการสัญจรไปมาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
4. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 
- หน่วยงานของรัฐทุกระดับให้ความส าคญักับการพัฒนาดา้น
แหล่งน้ า 
-มีแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น คลองมวกเหล็ก แม่น้ าป่าสัก 

- ขาดการลงทุนการก่อสร้างบริการสาธารณะขนาดใหญ่ทีเ่กิน
ศักยภาพองค์การบรหิารส่วนต าบล 
- ไม่มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ทีส่ามารถแจกจ่ายน้ าให้กับ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

โอกาส(Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
-ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในการศึกษาวิจัย
แก้ปัญหาแหล่งน้ า 
- มีการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีมีศักยภาพ 

- งบประมาณไม่เพยีงพอ 
- พื้นที่บางส่วนไม่มีการดูแล 
 

สรุป  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 
 จากที่ต าบลมวกเหล็ก มีการขยายตัวของหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว ท าให้พบกับปัญหาและอุปสรรคมากใน
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ าที่จะส่งน้ าได้อย่างทั่วถึง ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ า 
ประกอบกับการลงทุนด้านการพัฒนาด้านนี้ ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากต่อโครงการ เช่น การขยายเขต
ประปา การขุดเจาะบาดาล การจัดแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภค ให้ทั่วถึงครบทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน ซึ่ง
จะต้องใช้เงินงบประมาณต่อโครงการสูง จึงได้ก าหนดเป้าหมายตามศักยภาพและโอกาสที่มี ด้วยการขอขยาย
เขตประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาในพ้ืนที่ต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล รวมถึงขุดลอกคลองสาธารณะเพ่ือกักเก็บน้ า
และร่วมกับเอกชนท าฝายกั้นน้ า 
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5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 

- มีอุทยานแห่งชาติน้ าตกเจ็ดสาวน้อย 
- มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
- มีคลองมวกเหล็กไหลผ่าน 
- มีระบบการจัดการและจัดเก็บขยะมูลฝอย 

- ประชาชนขาดความรูด้้านการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
- กลุ่มองค์กร/ชุมชน การอนุรักษข์าดความเข้มแข็ง 
- ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสะอาด 
ทิ้งขยะไม่ถูกท่ี 

โอกาส(Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
- มีกฎหมายให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทและ
หน้าท่ีในการดูแลบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม 
- มีอุทยานแห่งชาติน้ าตกเจ็ดสาวน้อยที่ด าเนินกิจกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
-สภาพภูมิอากาศที่ร้อนช้ืนเอื้อต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- มีการบุกรุกพ้ืนท่ีอุทยานฯและพืน้ท่ีอนุรักษ์ 
- ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะส่งผลในระยะยาว 
ประชาชนจึงยังไม่ค่อยเห็นความส าคัญในการดูแลรักษา 
- ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการบริการ
สาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ เช่น โรงก าจัดขยะ 

สรุป ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติในต าบลมวกเหล็กนับว่ายังอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งประชาชนตื่นตัวและให้ความส าคัญในการ

อนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างดี ประกอบกับมีกฎหมายให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทหน้าที่ใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีอุทยานที่ด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง รวมถึงสภาพ
ภูมิอากาศที่ร้อนช้ืนซึ่งเอื้อต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  

  
6.ด้านการเมืองและการบริหาร 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 
- ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย 
- มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็น
เครื่องมือส าคญัในการพัฒนาท้องถิ่น 
- มีระเบียบและกฎหมายที่เอื้อต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
- สามารถจดักรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกจิและ
สถานะการคลัง 
- มีการพัฒนาบุคลากรต่อเนื่องทุกปี 
- มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีท าให้มีความคล่องตัวในการ
บริหารงาน 
- มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบตัิงานอย่างเพียงพอและ
ทันสมัย 

- ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนมีสูงแต่
องค์การบริหารส่วนต าบลตอบสนองได้น้อย 
- มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมากท าให้การปฏิบตัิงาน
ของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ ์
- อ านาจหน้าที่ในการออกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยังมนี้อย 
- การพัฒนาบุคลากรจ านวนมากกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่ม
มากขึ้น 
 

โอกาส(Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
- การก ากับดูแลโดยอ าเภอ จังหวัด ไม่กระทบต่อการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
- มีแนวโน้มไดร้ับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มขึ้นตามแผนกระจาย
อ านาจฯ 
- แนวโน้มของรายไดม้ีปรมิาณเพ่ิมมากข้ึนตามล าดับ  
- กฎหมายกระจายอ านาจฯเอื้อตอ่การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความสะดวกคล่องตัว 
และมีประสิทธิภาพในการท างานเพิม่ขึ้น 
- มีการประสานงานกับนักการเมืองระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นที่มีศักยภาพ 
-ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน 

- อ านาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอ านาจฯยังไม่มีความ
ชัดเจนในหลายภารกจิ 
- การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการและไม่มีความชัดเจน 
- กฎหมายบางเรื่องเป็นอุปสรรคตอ่การปฏิบัติหนา้ที่ของ
ผู้บริหาร เช่น กรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้หากไมไ่ด้แถลงนโยบายต่อสภาฯตามที่
กฎหมายก าหนด 
- การแบ่งอ านาจหน้าที่ระหว่าง อปท. ในจังหวัดยังไม่
สามารถน าไปปฏิบัติให้เกดิผลจริงในทางปฏิบัติได้ 
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สรุป ด้านการเมืองและการบริหาร 
ในด้านการบริหารจัดการองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก จะเห็นได้ว่าสามารถก าหนด

โครงสร้างตามภารกิจได้เองตามสถานะการคลัง ท าให้การบริหารปฏิบัติงานมีความคล่องตัวสูงโดยมีปัจจัย
เกื้อหนุนอีกประการ คือ พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีภูมิล าเนาในต าบล
มวกเหล็ก 

แต่ก็ยังมีจุดที่ต้องแก้ไขในเรื่องการบริหารจัดการ ก็คือ ความคาดหวังของประชาชนสูงมากในการที่
จะให้องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก เข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ในทุกๆ ปัญหา ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งบประมาณรายได้จึงจ าเป็นที่ต้องหารายได้มาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน แต่เป็นโอกาสดีที่สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโดยมีโอกาสผลักดันงบประมาณให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลด าเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจต่อไป และยังมีหน่วยงานภาคเอกชน ที่คอยสนับสนุน
งบประมาณ ในภารกิจที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย

มี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรอง
ต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละ
ประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ 
AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
 2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต้าบลมวกเหล็ก พ.ศ.2561-2564 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ ๒๐ ป ี

1.ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง 

 

แบบ ยท.01 

2.ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

 

3.ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 

4.ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 

 

5.ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

6.ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 

1.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

2.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สร้างความ
เป็นธรรม
ลดความเห
ลี่อมล้ าใน
สังคม 

3.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สร้างความ
เข้มแข็ง
ทาง
เศรษฐกิจ
และแข่งขัน
ได้อย่าง
ยั่งยืน 

 

4.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
เติบโตท่ี
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการ
พัฒนา
อย่างยั่งยืน 

 

5.
ยุทธศาสตร์
ด้านความ
มั่นคง 

6.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
เพิ่ม
ประสิทธิภา
พและธรร
มาภิบาลใน
ภาครัฐ 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

7.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
และระบบ 
โลจสิติกส ์

 

8.
ยุทธศาสตร์
ด้าน
วิทยาศาสต
ร์ 
เทคโนโลยี 
การวิจัย 
และ
นวัตกรรม 

9.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาภาค
เมือง และ
พื้นท่ี
เศรษฐกิจ 

 

10.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
ต่างประเท
ศ ประเทศ
เพื่อนบ้าน 
และ
ภูมิภาค 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 
ภาคกลาง
ตอนบน 1 

1.ยุทธศาสตร์เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและ
ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการกับชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
การเษตรเชิงสร้างสรรค์ 

 

2.ยุทธศาสตร์เสริมความ
โดนเด่นของการท่องเที่ยว
ด้วยการผสมผสานกัน
ระหว่างเทคโนโลยี 
ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

3.ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพ
การจัดการมลภาวะ
สิ่งแวดล้อม การฟื้นฟู
คุณภาพระบบนิเวศของ
แม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก 
และสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ขยะด้วยการใช้นวัตกรรม
แห่งชาติ 

 

4.ยุทธศาสตร์พัฒนาผัง
เมืองและการจัดการโลจิ
สติกส์ 

 

5.ยุทธศาสตร์เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการในกลุ่มจังหวัดภาค
กลาง ตอนบน 1 

 

1.ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิการค้า
การลงทุนและการท่องเที่ยว
ในอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 

 

2.ยุทธศาสตรเ์สริมสร้างขดี
ความสามารถในกระบวนการ
ผลิตสินค้าและบรกิารให้ได้
มาตรฐาน สากล 

 

3.ยุทธศาสตรเ์สริมสร้างความ
มั่นคงและสังคมคุณภาพตาม
วิถีภูมิปัญญาไทย 

 

4.ยุทธศาสตรเ์สริมสร้าง
ระบบบริการสาธารณะตาม
หลักธรรมาภิบาลและมี
คุณภาพมาตรฐาน 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

จังหวัด
สระบุรี 

1.ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

2.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

3.ยุทธศาสตร์
ด้านด้านการ
จัดระเบียบ
ชุมชน สังคม 
และการรกัษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

 

4.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

 

5.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 
และอนุรกัษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่ง
แวดบ้อม 

6.ยุทธศาสตร์
ด้าน
ศิลปวัฒนธรร
ม จารตี
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององคก์าร
บริหารส่วน

จังหวัดสระบุรี 
(อบจ.) 

7.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาองคก์ร
และบุคลากรสู่
การบริหาร
จัดการที่ด ี

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คุณภาพชีวิต 

 

2.ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

 

3.ยุทธศาสตรก์าร
ส่งเสริมอนรุกัษ์และ
ฟื้นฟูขนมธรรมเนียม
ประเพณแีละวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 

4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
องค์กรและบุคลากรสู่
การบริหารจัดการที่ด ี

 

5.ยุทธศาสตรก์าร
ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
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แนวทางการ
พัฒนา 

1. การส่งเสริม
และพัฒนา
การศึกษา 
2. ส่งเสริมการ
บริการด้าน
สาธารณสุขและ
การเสริมสร้างสุข
ภาวะของ
ประชาชน 
3. ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม 
4. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
5  การสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน สังคม และ
เศรษฐกิจ 
6. การเพิ่ม
ศักยภาพและ
พัฒนาอาชีพของ
ประชาชน 
7. การพัฒนา
แหล่งน้ า 
8. การพัฒนา
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้าน
การเกษตร 

1.  อนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.  สร้างจิตส านึก
และตระหนักใน
การรักษา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ                   
สิ่งแวดล้อม 
3.  การบรหิาร
จัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏกิูล 
4.  การปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

1.  ส่งเสริม
อนุรักษ์และฟื้นฟู
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี                
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และวันส าคัญ 
2.  ส่งเสริม
ศาสนา พัฒนา
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

 

1.  พัฒนา
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ
บุคลากรของ
ท้องถิ่น 
2.  พัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการ
ประชาชน 
3.  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4.  ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชน 

1.  
ประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียว 
2.  ส่งเสริม
สนับสนุน
งบประมาณและ
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 

1.  ส่งเสริม
กระบวนการ
เรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมทางการ
เมือง 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์(Strategic map) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

วิสัยทัศน ์ “มวกเหล็กเมืองแห่งการท่องเท่ียว  สภาพแวดลอ้มดี  สถานที่น่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  น าดว้ยธรรมาภิบาล  และการมสี่วนร่วมของประชาชน” 

ยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

3.ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมอนุรักษ์
ฟื้นฟู ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่
การบริหารจัดการ
ที่ด ี

 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ส่งเสริม
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย
และกระบวนการ
ประชาสังคม 

เป้าประสงค์ 
1.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

2.เพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

3.เพื่อพัฒนา
ส่งเสริมอนุรักษ์
ฟื้นฟู ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

4.เพื่อพัฒนา
องค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่
การบริหารจัดการ
ที่ด ี

 

5.เพื่อพัฒนาด้าน
ส่งเสริม
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

 

6.เพื่อพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
พัฒนา
ประชาธิปไตย
และกระบวนการ
ประชาสังคม 

 

ค่าเป้าหมาย/
กลยุทธ ์

1. การส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา 
2. ส่งเสริมการบริการ
ด้านสาธารณสุขและ
การเสริมสร้างสุขภาวะ
ของประชาชน 
3. ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม 
4. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
5  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
สังคม และเศรษฐกิจ 
6. การเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนาอาชีพของ
ประชาชน 
7. การพัฒนาแหล่งน้ า 
8. การพัฒนา
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การเกษตร 

1.  อนรุกัษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2.  สร้างจติส านกึ
และตระหนกัใน
การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ   สิง่แวดลอ้ม 
3.  การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
4.  การป้องกนั
และแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดลอ้ม 
 

1.  ส่งเสรมิอนุรกัษ์
และฟื้นฟู
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
วัฒนธรรมทอ้งถิน่ 
และวนัส าคัญ 
2.  ส่งเสรมิศาสนา  
พัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม 
 

1.  พัฒนา
ศักยภาพและ
ประสิทธภิาพ
บุคลากรของ
ท้องถิ่น 
2.  พัฒนาคุณภาพ
การให้บรกิาร
ประชาชน 
3.  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4.  ส่งเสรมิการมี
ส่วนรว่มขององคก์ร
ปกครองสว่น
ท้องถิ่นและ
ประชาชน 

1.  ประชาสมัพันธ์
การท่องเที่ยว 
2.  ส่งเสรมิ
สนับสนุน
งบประมาณและ
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 

 

1.  ส่งเสรมิ
กระบวนการเรียนรู้
และการมีสว่นร่วม
ทางการเมือง 
 

แบบ ยท.02 

1.แผนงาน
บริหาร
ท่ัวไป 

2.แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

3.แผนงาน
การศึกษา 

 

4.แผนงาน
สาธารณสุข 

 

5.แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์ 

6.แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงาน 7.แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

 

8.แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

9.แผนงาน
การเกษตร 

 

10.
แผนงานงบ
กลาง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวช้ีวัดผลผลติ/

โครงการ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

-ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
-โครงสรา้งพื้นฐานมี
จ านวนเพิ่มมากข้ึน 

143 136 133 125 - 1. การส่งเสรมิและพัฒนา
การศกึษา 
2. ส่งเสรมิการบรกิารด้าน
สาธารณสขุและการ
เสริมสร้างสุขภาวะของ
ประชาชน 
3. ส่งเสรมิการจัดสวัสดิการ
สังคม 
4. การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
5  การสร้างความเขม้แขง็
ของชุมชน สังคม และ
เศรษฐกิจ 
6. การเพิ่มศกัยภาพและ
พัฒนาอาชีพของประชาชน 
7. การพฒันาแหล่งน้ า 
8. การพฒันาศนูย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การเกษตร 

โครงการด้าน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ต่างๆ และ
ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

-ส านักงาน
ปลัด 
-กอง
การศึกษา 
-กอง
สาธารณสุข 
-กอง
สวัสดิการ 
-กองช่าง 
-กองคลัง 

-ส านักงาน
ปลัด 
-กองคลัง 
-อบจ. 
-จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อพัฒนาการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

 

-มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

13 13 13 13  - 1.  อนรุกัษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
2.  สร้างจติส านกึและ
ตระหนกัในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ   
สิ่งแวดลอ้ม 
3.  การบริหารจดัการขยะ
มูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
4.  การป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 
 

โครงการด้าน
การพัฒนาการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ส านักงาน
ปลัด 
-กอง
สาธารณสุข 
-กอง
สวัสดิการ 
 

-ส านักงาน
ปลัด 
-กองคลัง 

แบบ ยท.02 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวช้ีวัดผลผลติ/

โครงการ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

3.ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมอนุรักษ์
ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาส่งเสรมิ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไดร้ับ
การส่งเสริมอนุรักษ์
ฟื้นฟ ู

5 5 5 5 - 1.  ส่งเสรมิอนุรกัษ์และฟื้นฟู
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิน่ 
และวนัส าคัญ 
2.  ส่งเสรมิศาสนา  พัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม 
 

โครงการด้าน
ส่งเสริมอนุรักษ์
ฟื้นฟู ศาสนา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-ส านักงาน
ปลัด 
-กอง
การศึกษา 
 

-ส านักงาน
ปลัด 
-กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ 
ที ่2 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่
การบริหารจัดการที่
ด ี

เพื่อพัฒนาองค์กร
และบุคลากรภาครัฐ
สู่การบริหารจดัการ
ที่ด ี

-องค์กรและบุคลากรมี
การบริหารจัดการที่ด ี

15 15 15 15 - 1.  พัฒนาศกัยภาพและ
ประสิทธภิาพบุคลากรของ
ท้องถิ่น 
2.  พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชน 
3.  พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4.  ส่งเสรมิการมีสว่นร่วม
ขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชน 

โครงการด้าน
การพัฒนา
องค์กรและ
บุคลากร
ภาครัฐสู่การ
บริหารจดัการ
ที่ดี 

-ส านักงาน
ปลัด 
-กอง
การศกึษา 
-กอง
สวัสดิการ 
-กอง
สาธารณสขุ 
-กองช่าง 
-กองคลัง 

-ส านักงาน
ปลัด 
-กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

เพื่อพัฒนาด้าน
ส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

-การท่องเที่ยวได้รับ
การพัฒนาส่งเสริม
มากขึ้น 

5 5 5 5 - 1.  ประชาสมัพันธก์าร
ท่องเที่ยว 
2.  ส่งเสรมิสนับสนุน
งบประมาณและบุคลากร
ด้านการทอ่งเที่ยว 

โครงการด้าน
การพัฒนาด้าน
ส่งเสริม
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

-ส านักงาน
ปลัด 
-กอง
สวัสดิการ 
 

-ส านักงาน
ปลัด 
-กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ 
ที ่2 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย
และกระบวนการ
ประชาสังคม 

เพื่อพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชา
สังคม 

-มีการส่งเสรมิการ
พัฒนาประชาธิปไตย
และกระบวนการ
ประชาสังคมทีด่ ี

2 2 2 2 - 1.  ส่งเสรมิกระบวนการ
เรียนรูแ้ละการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 
 

โครงการด้าน
การพัฒนาการ
ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย
และกระบวนการ
ประชาสังคม 

-ส านักงาน
ปลัด 

-ส านักงาน
ปลัด 
-กองคลัง 

 


