
 

 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแหง้ 
อำเภอแก่งคอย  จงัหวัดสระบุรี 

 
 

งานนโยบายและแผน 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง 



 

 

 

คำนำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ต่อมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กำหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา
ตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่
จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ฉบับน้ี  จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.ด้านกายภาพ 
 

          1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือตำบล 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง  ตั้งอยู่เลขที่๘/๒  หมู่ที่  ๑๑  
ถนนห้วยตะเข้ - โคกกรุง  ตำบลห้วยแห้ง  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ  
๑๓  กิโลเมตร  มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ  ๕๑.๖๒  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๓๒,๒๖๘  ไร่ 
   ทิศเหนือ  ติดกับตำบลตาลเดี่ยว  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 

  ทิศใต้  ติดกับตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 

 ทิศตะวันออก ตดิกับตำบลชำผักแพว  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 

 ทิศตะวันตก ติดกับตำบลกุดนกเปล้า  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 
 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบตามเชิงเขา  เหมาะสำหรับการเพาะปลูก  เช่น  ทำไร่  ทำนา  สมรรถนะดิน
เป็นดินชื้น  เน้ือละเอียดเหนียวปนทราย  มีความสมบูรณ์ปานกลาง 
 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว 

 

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ คลองตะเคียน  คลองเกตุ  คลองห้วยแห้ง คลองวังสะบ้า 

 

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 
 

          2.1 เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น  ๑๒ หมู่บ้าน  ดังน้ี 

 หมู่ที่ ๑  บ้านเหล่าครัว  มี นายสุกรี  พรมโสภา  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 หมู่ที่ ๒  บ้านนาดี มี นายประวิทย์  พร้อมสันเทียะ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

     หมู่ที่ ๓  บ้านเขาดิน มี นายวีระพงษ์  ป้องทา  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 หมู่ที่ ๔  บ้านเขาแย้ มี นายสมาน  ภูธร  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 หมู่ที่ ๕  บ้านเขาแย้ มี นายอนนท์  ภูเลาสิงห์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 หมู่ที่ ๖  บ้านหนองสองห้อง มี นายสมนึก  นาคศรี  เป็นผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน 

 หมู่ที่ ๗  บ้านไร่ มี นายสถาพร  นิพนธ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 



 

 

 

 หมู่ที่ ๘  บ้านหนองปรือ  มี นางบัววัน  เจริญ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 หมู่ที่ ๙  บ้านห้วยแห้ง มี นายอดุลย์  กรูณา  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  

      หมู่ที่ ๑๐ บ้านบุรีการาม  มี นายสมบูรณ์  วรางกูร  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยน้อย มี นายสมหมาย  อุบลเชื้อ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองจิก มี นายทองรัก  เกษรทอง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 
          2.2 การเลือกต้ัง 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 12 หมู่บ้าน หากมีการ
เลือกตั้งในคร้ังต่อไป จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน 12 หมู่บ้าน รวมเป็น 24 คน 
 

3.ประชากร 
 

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
      มีประชากรทั้งสิ้น  ๗,๔62  คน  แยกเป็นชาย  ๓,686  คน  เป็นหญิง  ๓,๗76  คน  มีจำนวนครัวเรือน  
2,583 ครัวเรือน  (ข้อมูล ณ วันที่ 13  มิถุนายน  2562 ) 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านเหล่าครัว 356 491 530 1,021 

2 บ้านนาดี 264 297 284 581 

3 บ้านเขาดิน 122 189 170 359 

4 บ้านเขาแย้ 148 222 213 435 

5 บ้านเขาแย้ 68 127 134 261 

6 บ้านหนองสองห้อง 272 445 444 889 

7 บ้านไร่ 207 291 298 589 

8 บ้านหนองปรือ 322 485 491 976 

9 บ้านห้วยแห้ง 228 352 409 761 

10 บ้านบุรีการาม 288 458 430 888 

11 บ้านห้วยน้อย 107 181 166 347 

12 บ้านหนองจิก 201 268 311 579 

                    รวม 2,583 3,806 3,880 7,686 

 
 
 



 

 

 

          3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน 35 – 55 ปี 

 

4.สภาพทางสังคม 
 

          4.1 การศึกษา 
 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๖  ศูนย์  แยกเป็น 

   (๑)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 

   (๒)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)   
   (๓)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 
    (๔)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 
   (๕)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 

   (๖)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบุรีการาม 

  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จำนวน  ๑  แห่ง  คือ 

   โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  ๖  แห่ง 
   (๑)  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 

   (๒)  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)   
   (๓)  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 
    (๔)  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 
   (๕)  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 

   (๖)  โรงเรียนวัดบุรีการาม 
 

 4.2 สาธารณสุข 
ตำบลห้วยแห้ง  มีสถานีอนามัยประจำตำบล  ๒  แห่ง 
   1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแห้ง  หมู่ที ่ ๑ 

   2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้อง หมู่ที่  ๖  
 4.3 อาชญากรรม 
 - 
 4.3 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติด มีพ้ืนที่เฝ้าระวัง พ้ืนที่  12 หมู่บ้าน 
 

 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง มีการช่วยเหลือผู้ต้องการรับการสงเคราะห์ 
ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน  1,100  ราย 
ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ     จำนวน  206     ราย 
ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน  5         ราย 
 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 



 

 

 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
๕.๑ การคมนาคม 

 ตำบลห้วยแห้ง  มีเส้นทางคมนาคมดังน้ี 

  ๔.๑.๑ ถนนลาดยาง  ซึ่งเช่ือมการคมนาคม  ระหว่างอำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี   
ถนนสายห้วยตะเข้ – โคกกรุง 
  ถนนลาดยางภายในตำบล  เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆ  ได้ทุกหมู่บ้าน  และสามารถเชื่อม
ต่อไปตำบลท่ามะปราง  ตำบลหนองปลาไหล  ตำบลกุดนกเปล้า  ตำบลชำผักแพว 

          5.2 การไฟฟ้า 
มีระบบไฟฟ้าครบทุก ครัวเรือน    
 

          5.3 การประปา 
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน 
ประปาส่วนภูมิภาคจำนวน ครบทั้ง 12 หมู่  
 

          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
มีตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ 1 แห่ง ที่ บริเวณหน้า อบต.ห้วยแห้ง 
 

          5.5 ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อำเภอแก่งคอย  
 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ข้าวโพด  

มันสำปะหลัง ถั่ว  แตงกวา   
 

          6.2 การประมง 
ตำบลห้วยแห้ง มีการประมงท่ีขึ้นชื่อคือ บ่อเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4  

          6.3 การปศุสัตว์ 
ตำบลห้วยแห้ง มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค ไก่ เป็ด และการเลี้ยงสุกร  

          6.4 การบริการ 
บริการนวดพ้ืนเมือง ที่ กลุ่มนวดพ้ืนเมือง หมู่ที่ 12 บ้านป่ายาง 
มีร้านบริการทำผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ 1-8 และหมู่ท่ี 10 ยกเว้น หมู่ที่ 9 และหมู่ท่ี 11 

 มีรีสอร์ท ในพ้ืนที่ จำนวน 1 แห่ง    
  

          6.5 การท่องเที่ยว 
กรมหลวงชุมพรจำลอง ที่วัดห้วยคงคาวราวาส 
 

          6.6 อุตสาหกรรม 
 ๑.  บริษัทเติมเอนยิเนียร่ิง  จำกัด   โรงเก็บวัตถุระเบิด 

  ๒.  บริษัทใช้เอ็กซ์โพลซีฟส์  จำกัด    โรงเก็บวัตถุระเบิด 



 

 

 

  ๓.  บริษัทแม็คเคมซัพพลาย  จำกัด   โรงเก็บวัตถุระเบิด 

  ๔.  บริษัทยี.เอ็ช.อินเตอร์เนชั่นแนล      โรงเก็บวัตถุระเบิด   

 ๕. บริษัทแปซิฟิคไพโร  จำกัด     โรงงานผลิตดอกไม้ไฟ 

  ๖. บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์  จำกัด (มหาชน)   ฟาร์มทดลอง 
 ๗.  บริษัทเอ้ือวิทยาเอ็นจิเนียร่ิง  (๒๕๑๔)   โรงเก็บวัตถุระเบิด 

  ๘.  บริษัทศิลาผาแดง  จำกัด     โรงเก็บวัสดุไม้ 
  ๙.   บริษัทสี่พระยาก่อสร้าง  จำกัด     รับเหมาก่อสร้าง 
 ๑๐. หจก.เปรมธนวิชณ์    กลึงเหล็ก  เชื่อมเหล็ก 

 ๑1. บมจ. ว.สุรพรรณ ทรานสปอร์ต   ประกอบกิจการขนส่ง 
 ๑2. บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน  จำกัด (มหาชน)  ฝังกลบกากอุตสาหกรรม  

 ๑3. บริษัท อัสพรรณ เอ็กซ์โพลซีส  โรงเก็บวัตถุระเบิด 

 ๑4. บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด  ขนส่งแก๊ส 

 ๑5. บริษัท เทคฟอร์ม จำกัด   โรงประกอบเฟอร์นิเจอร์ 

 ๑6. บริษัท บ้านนาร่ืนรมย์ จำกัด  โรงประกอบเฟอร์นิเจอร์ 

 

          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
- กลุ่มข้าวไร้เบอรร่ี    1 กลุ่ม 
- กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า    1 กลุ่ม 
- กลุ่มจักรสานไม้ไผ่    1 กลุ่ม 
- กลุ่มเพาะจิ้งหรีด     1 กลุ่ม  
 

          6.8 แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่มัน

สำปะหลัง  ข้าวโพด  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 
 

๗.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

          ๗.1 การนับถือศาสนา 
                   นับถือศาสนาพุทธทั้ง 12 หมู่บ้าน 
           โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ    มีวัดจำนวน  ๗  แห่ง  สำนักสงฆ์  ๒  แห่ง  ได้แก่ 

   ๑.  วัดนาดี      หมู่ที่  ๒ 

   ๒.  วัดเขาลาดวนาราม     หมู่ที่  ๔ 

   ๓.  วัดหนองสองห้อง     หมู่ที่  ๖ 

   ๔.  วัดบ้านไร่      หมู่ที่  ๗ 

   ๕.  วัดหนองน้ำเขียว     หมู่ที ่ ๘ 

   ๖.  วัดหว้ยคงคาวราวาส     หมู่ที่  ๑๑ 

   ๗.  วัดบุรีการาม      หมู่ที่  ๑๐ 



 

 

 

   ๘.  สำนักสงฆ์หนองช่องแมว    หมู่ที ่ ๑๒ 

   ๙.  สำนักสงฆ์ปทุมคงคา     หมู่ที่  ๖ 
 

          ๗.2 ประเพณีและงานประจำปี 
 ช่วงเดือนเมษายน งานแห่พระและสรงน้ำผู้สูงอายุ เวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน  
 

๗.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  

ทอพรมเช็ดเท้า 
 
๗.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  
ทอพรมเช็ดเท้า , ข้าวไร้เบอร์ร่ี  

 

๘.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

          8.1 น้ำ 
          แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 ลำห้วย , ลำน้ำ  3  สาย 
 บึง ,  หนองน้ำ  1  แห่ง 
 ลำเหมือง  2  สาย 
 อ่างเก็บน้ำ  1  แห่ง 

แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
 ฝาย   3  แห่ง 
 บ่อน้ำตื้น  -  แห่ง 
 บ่อโยก   -  แห่ง 
 ระบบประปาหมูบ้าน 12  แห่ง 
  
          8.2 ป่าไม้ 

ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน 
 

          8.3 ภูเขา 
           ในพ้ืนที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา 
 

          8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คือหินแกรนิต ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถแปรรูปเพ่ือ

นำไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ  โดยในปัจจุบันมีเอกชนได้รับสัมปทานจากรัฐให้ดำเนินการแล้ว 

 
 
 



 

 

 

ส่วนที่ 2 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

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

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

วิสัยทัศน์  
      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเน่ืองจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  

 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0  

  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ตำ่กว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง  สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ  

  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 

Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  



 

 

 

  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  

  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  

 3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน  

  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

  (1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  

  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  

  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

  (5) มีการบริหารจัดการค้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของการค้า  
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  

  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  

  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  

      (3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม   

           กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์
หลัก ดังน้ี 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาค 

  ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคกลาง 
  (๑) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรักษาเสถียรภาพ
การพัฒนาอุตสาหกรรม  เกษตร  การบริการ  การลงทุนให้มีความมั่นคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม  ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  พัฒนาการเกษตร  ฟื้นฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 



 

 

 

  (๒) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล เพ่ือพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมการ
เรียนการสอนนอกระบบ  การอาชีวศึกษา  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแล
สุขภาพ 
  (๓) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบ
นิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม  ฟื้นฟูคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๔) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือน
บ้านทั้งแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพ่ือเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านและ
นานาชาติ 
  (๕) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเก้ือกูลกัน เพ่ือให้มีการ          
จัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความต้องการ
ของชุมชน 
 

 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี   ปทุมธานี  และ
สระบุรี เน้นการพัฒนาเป็นผู้นำในภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมสะอาด  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในการ
พัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองจักร  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และคุณภาพวัตถุดิบ  สร้าง
มูลค่าเพ่ิมของห่วงโซ่การผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรม  และพัฒนา อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางมรดกโลก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการกับชุมชน  
เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมและการเกษตร เชิงสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 เสริมความโดดเด่นของการท่องเที่ยวด้วยการผสมผสานกันระหว่าง 
Techology  ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  ธรรมชาติ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  3 เพ่ิมศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศ
ของแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาผังเมืองและการจัดการ Logistics 

ยุทธศาสตร์ที่  5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 1 

 

 3) แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ 

“เมืองการค้าการลงทุนในอุตสหกรรมสีเชียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข”  

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ      
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้ 
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 

ยุทธศาสตร์ที่  4  เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพ
มาตรฐาน 

   1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
 วิสัยทัศน์ 

  “สนับสนุน  ตอบสนองนโยบาย  บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหา  และศักยภาพของ
ท้องถิ่น พร้อมบูรณาการจัดการร่วมกัน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2560 -2562) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 
2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

          2.1 วิสัยทัศน์ 
     “ตำบลแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา นำหน้าเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงชุมชนสวัสดิการต้นแบบ” 

 

          2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

 

 

 



 

 

 

       2.3 เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2. เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        

3. เพ่ือพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

4. เพ่ือพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

5. เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

7. เพ่ือพัฒนาด้านสาธารณสุข 

8. เพ่ือพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 
  2.4 ตัวช้ีวัด 

1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย
จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
 

          2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน ราง
ระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจาย
ข่าว ระบบน้ำอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ 
สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้ง
ป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต    

    

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนา
หมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมการสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี 
อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ 
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรท่ีจัดต้ัง
ตามกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ฯลฯ 

        

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม
และความสงบเรียบร้อย 

ดำเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดำเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบติังาน
ให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้  
ปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉนัท์ เพื่อความม่ันคงของชาติ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณชิย 
กรรม 

พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีตำบล
ห้วยแห้ง 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูก
ต้นไม้ในป่าชุมชนปา่ต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้า
แฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนำ้ สร้างและซ่อมแซมฝาย
ชะลอนำ้ ตามพระราชดำริฯ เปน็ต้น 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุ การศึกษาท้ังในระบบและ
นอกระบบ 

 อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวฒันธรรม 
เช่น  
-โครงการประเพณีวันสารทไทย(สลากภัต) 
-โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

-โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
-โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูภาษาถิ่น 

-โครงการสวดมนต์ขา้มป ี

ฯลฯ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุม
ป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่ 

 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน กองทนุหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยแห้ง 
ฯลฯ 

 สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการ
แข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
ฯลฯ 



 

 

 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

 

 

เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

           
2.6 กลยุทธ์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

    1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        

    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

    3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

    4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

    6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

    7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

    7.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

    7.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสุขภาวะ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

    8.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

    8.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 
 

          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง 
การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง กำหนดการ

พัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ และ 12 กลยุทธ์ ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   



 

 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
    3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ                     

ส่ิงแวดล้อม 
    5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดตอ่ 
    7.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    7.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสุขภาวะ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
    8.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

    8.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง มุ่งพัฒนา 8 ด้าน ได้แก่ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาด้านสาธารณสุข การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

  

3.การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพ้ืนที่ (Man) 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค  SWOT 

 จากผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง และสภาพความ
ต้องการของประชาชนโดยแท้จริง การประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด  อันเป็น
ภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของ
ท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดยเป็นการตอบคำถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการ
กำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป  ทั้งน้ีโดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน 
ได้แก่ จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ่อน  (Weak-W)  และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส  (Opportunity-O)  และ
อุปสรรค  (Threat-T)  เป็นเคร่ืองมือ  สามารถวิเคราะห์ประเมินผลได้ดังน้ี 

 



 

 

 

1.  จุดแข็ง    (Stength-S) 
                      1.1  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งมีคลองน้ำผ่าน   เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ 

สามารถนำน้ำขึ้นมาเพ่ือการอุปโภค -  บริโภค  และการเกษตรได้ 
                      

 1.2   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งมีภูมิประเทศที่สวยงาม  มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์   
ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลได้ 

                     1.3  ประชาชนในพื้นท่ี  มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นไว้ดี   ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอ้ือ 

ต่อการพัฒนาภายในตำบล 

                     1.4  ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งค่อนข้างมีศักยภาพ มีความรู้   
ความสามารถในเกณฑ์ดี  สามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน   และสามารถขอความร่วมมือเพ่ือ
ช่วยเหลือในการของราชการได้ 
 1.5  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพ   
หลายกลุ่ม  มีการจัดตั้งกลุ่มเป็นสหกรณ์มีความเข้าแข็งในระดับหนึ่ง  
          1.6   มีทางหลวงสระบุรี – โคกกรุง  ผ่าน  และมีรถประจำทางวิ่งตลอดวัน 

 1.7  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่พร้อมจะทำการปรับปรุงหรือพัฒนาฟ้ืนฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล
และอำเภอ 

 1.8  ผู้นำชุมชน เข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือการวางแผนพัฒนาชุมชนกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งและหน่วยงานอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง 
  1.9 มีหอกระจายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการทุกหมู่บ้าน ทำให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร ประกาศต่างๆของหน่วยงานได้อย่างทั่วถึง 
 1.10 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรมีวิสัยทัศน์และยึดถือแนวทางการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ 

          2.  จุดอ่อน     (Weakness – W) 
2.1  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง มีพ้ืนที่ติดกับคลองน้ำ   และเป็นที่ราบลุ่มทำให้เกิดน้ำท่วมใน

ฤดูน้ำหลาก    เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมพืชผลทางเกษตรของเกษตรกรได้รับความเสียหาย  และบางปีฝนไม่ตก
ตามฤดูกาลทำให้เกิดภัยแล้ง 

2.2  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดอน สภาพดินเป็นดินเหนียวและดินทราย ขาดความอุดมสมบูรณ์  
และ  ดินเค็มเป็นบางพ้ืนที่  มีป่าเสื่อมโทรม  สภาพโดยทั่วไปแห้งแล้ง  พ้ืนที่ทำการเกษตรไม่ได้ผลเท่าท่ีควร 

2.3   ความขัดแย้งภายในหมู่บ้าน ตำบล  เป็นปัจจัยหนึ่งที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา 

2.4   การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอยู่ในระดับต่ำ 

2.5   อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  
2.6   รายจ่ายครัวเรือนเพ่ิมข้ึน ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
2.7    การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการพัฒนา ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 

2.8  ประชาชนหรือเกษตรกรในบางพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน 

2.9   ในพ้ืนที่มีจำนวนประชากรแฝงที่ยากต่อการควบคุม ดูแล  มีผลต่อความร่วมมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นและอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 

2.10  พ้ืนที่บางแห่งยังไม่ได้รับการพัฒนาทางด้าน ทางสัญจร ไฟฟ้า แหล่งน้ำ การสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
ยังดำเนินการไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เน่ืองจากการขยายตัวของชุมชนที่ไกลออกจากชุมชนเดิมมากข้ึน      

 



 

 

 

    3.  โอกาส   ( Opportunity  - O)       

3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  กำหนดไว้ว่าการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องรัฐ
ต้องกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง โดย
คำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดทำบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การจัดบริการสาธารณะที่มีความ
หลากหลาย  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลังและมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ   

3.2 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจ 6  ด้าน  ทำให้ อบต. มีโอกาสได้รับการ
จัดสรรทั้งงบประมาณ  การฝึกอบรมความรู้  ศักยภาพของเจ้าหน้าที่  และมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุม  ดูแล  
ป้องกันและแก้ไขเพ่ิมมากขึ้น  ทำให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน  เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน  กระตุ้น
ให้ชุมชนพ่ึงตนเอง 

3.4 รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่
ประชาชน  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับประชาธิปไตย  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น 

3.5 มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เน้นประสิทธิภาพ  ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส  เปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด  ตัดสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์ 

3.6 การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของท้องถิ่น  จะทำให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลมีศักยภาพมากขึ้น    และผู้บริหารจะมองปัญหาในภาพรวมมากข้ึน 

3.7 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณทำให้เกิดความคล่องตัว  
และเกิดพัฒนาในทุกด้าน 

3.8 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อยู่ในเขตอำเภอที่จังหวัดให้ความสนใจในการแก้ปัญหาภัย 
แล้ง 

3.9 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก   ทำให้การขนส่งสินค้า    
และการเดินทางไปเขตอ่ืน ๆ  ได้สะดวก  
             4.  อุปสรรค   ( Threat - T)       

4.1   สภาวการณ์สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ที่ไม่มีความต่อเน่ืองกัน มักมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอยู่บ่อยคร้ัง 

4.2   ค่านิยมเยาวชนอนาคตของตำบลมีแนวโน้ม ฟุ่มเฟือย  ให้ความสำคัญความเป็นไทยน้อย สนใจ
อารยะธรรมต่างชาติมากขึ้น 

4.3  เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  นำไปสู่ปัญหาทางสังคม  เน่ืองจากประชาชนไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงน้ัน                 

4.4   การเกิดภัยธรรมชาติซ้ำซากอยู่เป็นประจำทุกปี  เช่น  ภัยแล้ง  น้ำท่วม เป็นต้น 

4.5   ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ไม่สามารถขจัดปัญหาได้หมดสิ้น  
4.6   ราคาพืชผลและผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ 



 

 

 

วิสัยทัศน์  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง 
 

“ห้วยแห้งเมืองน่าอยู ่ศูนย์รวมปัญญาท้องถิ่น ดินแดนเกษตรสมบูรณ์ เพ่ิมพูนการศึกษา ประชาชนสุขภาพดีมี
คุณธรรม” 

 

พันธกจิ     (Mission)   
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน 

2. ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 

3. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน 

4. ดำเนินงานตามแนวทางปฎิบัติของ “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 

5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคม  เช่น  ผู้พิการ  คนชรา  เป็นต้น 

6. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี  สะอาด  สวยงาม  และปลอดภัย 

7. จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคท่ีดีพอต่อความต้องการของประชาชน 

8. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

9. ส่งเสริมด้านศาสนาและฟ้ืนฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 

10. รณรงค์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่สมดุล และยั่งยืน 

11. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
12. 

   เป้าประสงค์ 
1. ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  ได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่าง

ทั่วถึง 
2. ประชาชนได้รับการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา  รวมทั้งขยาย

ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น 

3. การได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคมีความสะดวกและเสมอภาค 

4. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
5. ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

6. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วน 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปล่ียนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 

- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
3.2.2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 

ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone น่ันเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรอง



 

 

 

ต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละ
ประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ณ วันน้ันจะทำให้ภูมิภาคน้ีเปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ 
AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 

2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมภิาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 

4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จำนวน 8 
ยุทธศาสตร์ ดังน้ัน จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือ
การอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่
จำเป็น เป็นต้น 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เน่ืองจากจะมีขยะจำนวนมากมากขึ้น  

ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้  จะมีชุมชนสลัม
เกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรม
จะเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากชนน้ันที่มีปัญหา คนจะทำผิดกฎหมายมากขึ้นเน่ืองจากไม่รู้กฎหมาย 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความ
สงบเรียบร้อยมากขึ้น เน่ืองจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังน้ัน อาจมี
การฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยมากข้ึน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะ
เป็น  กรมหลวงชุมพรจำลอง ณ วัดห้วยแห้ง รวมทั้งร่วมบูรณาการการทำงานกับ  รีสอร์ท ที่พักในพ้ืนที่ เพ่ือ
พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 



 

 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

 การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากข้ึน ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิด
จากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ทำกินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่
หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆใน

อาเซียน ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จึงได้เร่ิมต้นสนับสนุน ส่งเสริมการนำครูชาวต่างชาติจาก
มูลนิธิกระจกเงาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพื้นที่ เพ่ือนำร่องไปสู่โครงการ
อ่ืนๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

 ศาสนา 

 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น 
เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่าง
กัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 

 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี
แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่สำคัญ คือ การพัฒนามนุษย์
และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมี
อาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือ
นามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ 
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และ
การท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง 

รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหน่ึงไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้าน
การอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทำนิติ
กรรมต่างๆซึ่งเก่ียวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบำรุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชา



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

    ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัต ิ

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสุน 

1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

บริการชุมชนและสังคม 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
กองช่าง 
อบจ. 

สป. คลัง  
ศึกษา 

2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
การดำเนินงานอ่ืน 
 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 
 

สำนักปลัด 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

คลัง ช่าง 
ศึกษา 

3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและความสงบเรียบร้อย 

บริการชุมชนและสังคม 
บริหารท่ัวไป 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

สำนักปลัด 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

คลัง ช่าง 
ศึกษา 

4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

บริการชุมชนและสังคม 

 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

กองการศึกษา 
 

คลัง ช่าง 
ศึกษา 

5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

สำนักปลัด 
 

คลัง ช่าง 
ศึกษา 

6 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

สป. คลัง ช่าง 

7 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม 
การดำเนินงานอ่ืน 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 

สำนักปลัด 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

คลัง ช่าง 
ศึกษา 

8 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมืองและการบริหาร บริหารท่ัวไป 
การดำเนินงานอ่ืน 

 

แผนงานบริหารท่ัวไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

สำนักปลัด 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

คลัง ช่าง 
ศึกษา 

 
  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  



 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 


