
สวน

สรุป

 
 

 

ตําบ
ยุทธ
 

1.  ย

นําค
เปน
ธรร
โลก
พันธ

รวม
ประ

และ

อันมี
 

ยุทธ

ความ

สภา

ที่ 4 

ยุทธศาสตรและ

ลหาดขาม โด
ธศาสตรการพั

ยุทธศาสต
วิสัยทัศนปร

วามรู รูเทาทนั
ธรรม  ส่ิงแว
มาภิบาล ดําร
อยางมีศักดิศ์ ี
ธกิจ 

มกัน”  ภายใต
เทศ  ดังนี้ 

คุณภาพสิ่งแว

มีพระมหากษั

ธศาสตรการพั
1. ยุทธศ

มสําคัญกับ 

พแวดลอมทีน่

ะแนวทางการพั

สรุปยุท

องคการบริห
ดยยุทธศาสต
ัฒนาจังหวัด 

รระดับชาติ
ระเทศไทย 
มุงพัฒนาสู “
นโลก ครอบค
วดลอมมีคุณภ
รงไวซ่ึงระบอ
ศรี” 

เพื่อใหการพั
ตแนวปฏิบัติข

1. พัฒนาคนใ
2.เสริมสรางเ
3. ดํารงความ
วดลอม 
4. พัฒนาระบ
ัตริยทรงเปนป

พฒันาประเทศ
ศาสตรการพฒั

1.1  การพัฒน
1.2  การเสริม
นาอยู 
1.3 การเสรมิ

พัฒนา 

ทธศาสตรแ

หารสวนตําบล
รที่ใชในการ
  และเหมาะส

ต ิ

“สังคมอยูเย็นเ
ครัวอบอุน ชุ
ภาพและทรัพ
อบประชาธิป

ัฒนาประเทศ
ของ “ปรัชญ

ใหมีคุณภาพ 
เศรษฐกิจใหมี
มหลายหลายท

บบบริหารจัดก
ประมุข 

ศ 
ฒนาคุณภาพค

นาคนใหมีคณุ
มสรางสุขภาว

มสรางคนไทย

 
 

สวนที
และแนวทา

ลหาดขามไดน
พัฒนาตําบลห
สมกับสภาพท

เปนสุขรวมกั
มชนเขมแข็ง
พยากรธรรมช
ปไตยอันมีพร

ศในระยะแผน
ญาเศรษฐกิจพ

 คุณธรรม นํา
มีคุณภาพ เสถี
ทางชีวภาพ แล

การประเทศใ

คนและสังคมไ

ณธรรมนําควา
วะคนไทยใหมี

ยใหอยูรวมกัน

             แผนพั

ที่ 4 
งการพัฒน

นํายุทธศาสตร
หาดขามมีคว
ทองถ่ิน 

ัน (Green and
 สังคมสันติสุ
ชาติยั่งยืนอยูภ
ะมหากษัตริย

นพัฒนาฯ   ฉบั
พอเพียง”  เห็

ความรอบรูอ
ถียรภาพ และเ
ละสรางความ

ใหเกิดธรรมาภิ

ไทยสูสังคมแ

ามรู เกิดภูมิคุม
มีคุณภาพแขง็

นในสังคมไดอ

พัฒนาสามป (2

นาในชวงสา

รดานตางๆ เป
ามสอดคลอง

d Happiness 
สุข เศรษฐกิจมี
ภายใตระบบบ
ยทรงเปนประ

บับที่  10  มุงสู
นควรกําหน

ยางเทาทัน 
เปนธรรม 
มมั่นคงของฐา

ภบิาลภายใตร

แหงภูมิปญญา

มกัน 
งแรงทั้งกายแ

อยางสันติสุข

553-2555) อบต

ามป 

ปนแนวทางใน
งกับยุทธศาส

Society) คนไ
มีคุณภาพ เสถี
บริหารจัดการ
ะมุข และอยูใ

สู   “สังคมอยู
ดพันธกิจขอ

านทรัพยากรธ

ระบอบประช

าและการเรียน

ละใจ และอยู
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นการพัฒนา 
ตรระดับชาติ

ไทยคุณธรรม
ถียรภาพ และ
รประเทศที่มี
ในประชาคม

เย็นเปนสุข 
องการพัฒนา

ธรรมชาติ 

ชาธิปไตย 

นรูให 

ยูใน 

ติ  

 

มี
ม

า



สวน

สรุป

 
 

ใหค

ส่ิงแ

ฐาน

พัฒน

ทรัพ

ธรร

ของ

ประ

ควบ
 

2. น
วิสัย
ที่ดีมี
 

ที่ 4 

ยุทธศาสตรและ

2. ยุทธศ
ความสําคัญกบั

แวดลอมอยาง
3. ยุทธศ

ความรูและค

นาอยางเปนธ
4. ยุทธศ

พยากรและสิ่ง

5. ยุทธศ
มในสังคมอย

วิถีการดําเนิน

เทศ 

บคุม และทํางา

นโยบายจัง
ยทัศนจังหวัด 
มีสวนรวมในก

ะแนวทางการพั

ศาสตรการสรา
บ 
2.1  การบริห
2.2 การสราง
2.3  การเสริม
สันติและเกื้อ
ศาสตรการปรั

3.1  การปรับ
วามเปนไทย 
3.2  การสราง
3.3  การสนับ
ธรรม 
ศาสตรการพัฒ
งแวดลอม  ให
4.1 การรักษา
4.2  การสราง
4.3 การพัฒน
ศาสตรการเส ิ
ยางยั่งยืน โดย
5.1  การเสริม
นชีวิตในสังคม
5.2  เสริมสร

5.3  สรางภาค
านรวมกับหุน

หวัดประจ
    “ เปนเมือง
การบริหารงา

 

พัฒนา 

างความเขมแ

หารจัดการกระ
งความมั่นคงข
มสรางศักยภา
กูล 
ับโครงสรางเศ
บโครงสรางกา
 
งภูมิคุมกันขอ
บสนุนใหเกิดก

ฒนาบนฐานค
หความสําคัญก
าฐานทรัพยาก
งสภาพแวดล
นาคุณคาความ
ริมสรางธรร
ยใหความสําคั
มสราง และพั
มไทย 
างความเขมแ

คราชการที่มปี
นสวนการพฒั

จวบคีรีขันธ
งแหงการทอง
านนําไปสูเมือ

 
 

แข็งของชุมชน

ะบวนการชุม
ของเศรษฐกิจ
าพของชุมชน

ศรษฐกิจใหส
ารผลิตเพื่อเพิ่

องระบบเศรษ
การแขงขันที่

ความหลากห
กับ 
กรและความส
อมที่ดีเพื่อยก
มหลากหลายท
มาภิบาลในก
คญักับ 
ัฒนาวัฒนธร

แข็งของภาคป

ประสิทธิภาพ
ฒนา 

ธ 
งเที่ยวนําหลัก
องนาอยูอยางย

             แผนพั

นและสังคมให

ชนเขมแข็ง 
ชุมชน 
ในการอยูรวม

สมดุลและยั่งยื
มผลิตภาพแล

ษฐกิจ 
เปนธรรมแล

หลายทางชีวภ

สมดุลของระบ
กระดับคุณภาพ
ทางชีวภาพแล
การบริหารจัด

รมประชาธิป

ระชาชนใหส

พและมีธรรมา

เศรษฐกิจพอ
ยั่งยืน” 

พัฒนาสามป (2

หเปนรากที่ม่ัน

มกันกับทรัพย

ยืน  ใหความสํ
ละคุณคาของส

ะการกระจาย

ภาพและการส

บบนิเวศ 
พชีวิตและกา
ละภูมิปญญาท
ดการประเทศ

ไตยและธรรม

สามารถเขารว

าภิบาล เนนกา

เพียงสูชุมชน

553-2555) อบต

นคงของประ

ยากรธรรมชา

สําคัญกับ 
สินคาและบริ

ยผลประโยชน

สรางความมั่น

รพัฒนาที่ยั่งยื
ทองถ่ิน 
ศ  มุงเสริมสร

มาภิบาลใหเป

วมในการบรหิ

ารบริการแทน

นประชาชนมีค
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เทศ  

าติและ 

ริการบน 

นจากการ 

นคงของฐาน

ยืน 

รางความเปน

ปนสวนหนึ่ง 

หารจัดการ 

นการกํากับ  

คุณภาพชีวิต 

น

น

 



สวน

สรุป

 
 

1. ทํ

ภาค

นักท

2. พั

ตอง

ที่เขา

มาต

3. พั
     ที

 ควา

ที่ 4 

ยุทธศาสตรและ

าใหประจวบคี
เปาประส
1.1 เพิ่มร
1.2 กระจ
1.3 เพิ่มขี

เอกชน  และภ
ตัวชี้วัด 
1. รอยละ
2. การเพิ่

ทองเที่ยวทีเ่ดนิ
3. ระดับ
4. ระดับ

พฒันาใหเปนศู
เปาประส
2.1 การผ

การของตลาด
ตัวชี้วัด 
1. รอย

าสูกระบวนก
2.  จํานว

รฐานสากล 
3. รอยละ

พฒันาการเกษ
ท่ีมีคุณภาพ 

เปาประส
3.1 การผ
ตัวชี้วัด 
1. รอยละ

ามปลอดภยั 
2. ระดับ

ะแนวทางการพั

จังหวัดประจ
ครีีขันธใหเหม
สงค 
รายไดจากการ
จายรายไดจาก
ขดีความสามา
ภาคประชาชน

ะที่เพิม่ขึ้นขอ
พิ่มขึ้นของกลุม
นทางไปยังแห
ความสําเร็จข
ความสําเร็จข
ศูนยกลางการ
สงค 
ผลิตและการแ
ดและเพิ่มมลูค

ละของเกษตร
ารรับรองระบ
วนที่เพิม่ขึ้นขอ

ะที่เพิม่ขึ้นขอ
ตรใหผลผลิต

สงค 
ผลิตมีประสิท

ะของอาหารส

ความสําเร็จก

พัฒนา 

จวบคีรีขันธมี
มาะสมแกการ

รบริการและก
กการทองเที่ย
ารถการบริหา
นและ อปท. 

องรายไดจากก
มผูประกอบก
หลงทองเที่ยว
ของการบริหา
ของการพัฒนา
รผลิตและแปร

แปรรูปสับปะ
คาการสงออก

รกรผูปลูกสับ
บบการจดัการ
องโรงงานแป

องมูลคาการส
ตมีปริมาณแล

ทธิภาพ คุณภา

สดที่ปราศจาก

การดําเนินงาน

 
 

ประเด็นยุทธ
รเปนเมืองทอ

การทองเที่ยว 
วไปยังประช
ารจัดการดาน

การทองเที่ยว 
การดานการท
วรองเพิ่มขึ้น 
รจัดการแบบ
าคุณภาพแหล
รรูปสับปะรด

ะรดไดรับการ
ก 

บปะรดในจงัห
รคุณภาพพืช: 
ปรรูปสับปะร

งออกสับปะร
ะคุณภาพไดม

าพผลผลิตผาน

กสารปนเปอน

นศูนยเรยีนรูต

             แผนพั

ธศาสตรอยู  1
องเท่ียวสําหรับ

 
ชาชนในทองถ่ิ
การทองเที่ยว

 
องเที่ยวในพืน้

มีสวนรวมขอ
ลงทองเที่ยวข
ท่ีไดมาตรฐาน

พัฒนาคณุภา

หวัดที่ผานการ
 สับปะรด (G
ดในจังหวดัที่

รด 
มาตรฐานสาก

นการรับรองม

น 5 ชนดิและ

ตามแนวปรัชญ

พัฒนาสามป (2

1  ยุทธศาสต
ับครอบครัวแ

ถ่ินไดอยางทัว่
วโดยกระบวน

นที่แหลงทอง

องทุกภาคสวน
องจังหวัด 
นในการสงออ

พทีไ่ดมาตรฐ

รประเมินควา
GAP) 
ที่ไดรับการพัฒ

กลเปนอาหาร

มาตรฐานควา

ตรวจพบยาฆ

ญาเศรษฐกิจพ

553-2555) อบต

ร  ไดแก 
และสุขภาพ 

วถึง 
นการรวมมือภ

งเที่ยวและจําน

น 

อก 

ฐานตรงตามค

ามพรอมของจ

ฒนา ผานการ

รปลอดภัยและ

มปลอดภยั 

ฆาแมลงผานเก

พอเพยีง 
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ภาครัฐ 

นวน 

ความ 

จังหวัด 

รับรอง 

ะเปนวัตถุดิบ 

กณฑ 

 



สวน

สรุป

 
 

จําน
4. ส

5. กา

 ธรร

6. พั

 ตาม

ที่ 4 

ยุทธศาสตรและ

3. รอยละ
วนฟารมที่ยืน่
งเสริมการพัฒ

เปาประส
4.1 เพิ่มป
4.2 ผลิตภ
ตัวชี้วัด 
1. จํานวน
2. จํานวน

ารพัฒนาผูปร
เปาประส
5.1 ผูปร

รมาภิบาล 
ตัวชี้วัด 
1. ระดับ

พฒันาสงัคมแล
เปาประส
6.1 ประช
ตัวชี้วัด 
1. รอยละ
2. รอยละ

มสิทธิ 
3. จํานวน
4. รอยละ
5. รอยละ
6. รอยละ
7. รอยละ
8. ระดับ
9. รอยละ

ะแนวทางการพั

ะของฟารมเพ
นขอและไดรับ
ฒนาและยกร
สงค 
ประสิทธิภาพ
ภัณฑชุมชนแ

นสถานประก
นผลิตภัณฑชุ
ระกอบการแล
สงค 
ระกอบการภา

ความสําเร็จก
ละยกระดับคุ
สงค 
ชาชนในจังห

ะที่ลดลงของ
ะของประชาก

นเครอืขายทีม่ี
ะของประชาก
ะของประชาก
ะของประชาก
ะของอัตรากา
ความสําเร็จข
ะของหมูบาน
 
 

พัฒนา 

พาะเลีย้งสัตวน
บการตรวจ 
ะดับการผลติ

การผลิตและ
และทองถ่ินได

กอบการอุตสา
ชุมชนทีไ่ดรับ
ละสงเสริมธุร

าคธุรกิจเอกชน

การพัฒนาองค
ณภาพชีวิตข

วดัไดรับการ

ครัวเรือนที่มรี
กรกลุมเปาหม

มีสวนรวมใน
กรวยัเรียนรับ
กรวยัแรงงาน
กรวยัแรงงาน
ารจับกมุผูกระ
ของการรักษาค
นชุมชนเขมแข็

 
 

น้ําของเกษตร

ตภาคอุตสาหก

ลดมลภาวะสิ
ดรับการพัฒน

าหกรรมที่ไดใ
มาตรฐานผลิ
กิจใหสามารถ

นมีศักยภาพก

คความรูใหกบั
องประชาชน

ยกระดับคุณภ

รายไดเฉลี่ยต่ํ
มายรับบริการ

การพฒันาทา
การศึกษาอยา
ไดรับการศึก
ไดรับการพัฒ
ะทําผิดของคดี
ความปลอดภั
ขง็ที่ตอสูเอาช

             แผนพั

รกรกลุมเปาห

กรรมและลดม

ส่ิงแวดลอมขอ
นาคุณภาพที่ไ

ใบรับรองมาต
ตภัณฑชุมชน
ถแขงขนัได 

การประกอบธุ

บผูประกอบก
น 

ภาพชวีิตทีด่ีขึ้

ากวาเกณฑ จ
รดานสุขภาพ 

างสังคมเพิ่มขึ้
างทัว่ถึงเทาเที
ษาพื้นฐานเพิ่
ฒนาสงเสริมอ
ดีของอาญา 3
ภยั (เนนการลด
ชนะยาเสพติด

พัฒนาสามป (2

หมายที่ไดใบรั

มลภาวะตอสิ่ง

องภาคอุตสาห
ดมาตรฐานผ

ตรฐาน 
น 

ธุรกิจไดอยาง

การ 

ึ้น 

จปฐ. 
 การกฬีา และ

ขึน้จากปงบปร
ทียมตอเนือ่งแ
พิมขึ้น 
อาชีพเพิ่มขึ้น 
 กลุมอยูในเก
ดอุบัติเหตทุา
 

553-2555) อบต

ับรอง GAP เ

งแวดลอม 

หกรรม 
ลิตภัณฑชุมช

ยั่งยืนโดยยึดห

ะสวัสดิการสัง

ระมาณ พ.ศ.  
และมีคุณภาพ

กณฑทีก่ําหนด
งบก) 
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ทียบกับ 

ชน (มผช.) 

หลัก 

งคม 

 2550 
 

ด 



สวน

สรุป

 
 

7. อน

รักษ

ทรัพ

ทรัพ

 ภาย

8. กา
    ท่ี

9. กา

มั่นต

และ

ที่ 4 

ยุทธศาสตรและ

นุรักษและฟน
เปาประส
7.1 อุดม

ษาคุณภาพสิ่งแ
7.2  เกิดค

พยากรธรรมช
7.3 รักษา
7.4 เพิ่มขี

พยากรธรรมช
ตัวชี้วัด 
1. ระดับ

ยใน 4 ป 
2. ระดับ

ารเพิ่มขีดควา
มีประสิทธิภา

เปาประส
8.1  สนับ
ตัวชี้วัด 
1. ระดับ

ารพัฒนาระบ
เปาประส
9.1 ประช
9.2 บุคล

ตามหลักธรรม
ตัวชี้วัด 
1. รอยละ
2. ระดับ
3. ระดับ

รวมตดิตามต
4. ระดับ
5. ระดับ

ะแนวทางการพั

นฟูทรัพยากร
สงค 
มสมบูรณของ
แวดลอมเปนร
ความสมดุลร
ชาติอยางเหมา
าคุณภาพสิ่งแ
ขดีความสามา
ชาติและรักษา

ความสําเร็จใ

ความสําเร็จข
ามสามารถใน
าพสงู และปล
สงค 
บสนุนการพัฒ

ความสําเร็จข
บบบริหารงาน
สงค 
ชาชนมีความ
ากรและองคก
มาภิบาล 

ะของระดับค
ความสําเร็จข
ความสําเร็จใ
ตรวจสอบผลก
ความสําเร็จใ
ความสําเร็จข

พัฒนา 

รธรรมชาติอย

งทรัพยากรธร
รากฐานการพั
ะหวางการใช
าะสม 
แวดลอมใหอยู
ารถของทุกภา
คุณภาพสิ่งแว

นการจดัทําฐ

ของการบริหา
นการสนับสนุ
ลอดภยัตอสิง่แ

ฒนาอตุสาหก

ของการจัดทําแ
นภาครัฐใหมีป

พึงพอใจในคุ
กรภาครัฐมีคว

วามพึงพอใจ
ของการพัฒนา
นการเปดโอก
การปฏิบัติราช
นการเปดเผย
ของการดําเนิน

 
 

ยางรูคาและรกั

รมชาติและค
พัฒนาเศรษฐกิ
ชประโยชนทร

ยูในระดบัที่เห
าคสวนใหมีบ
วดลอม 

านขอมลูทรพั

รจัดการทรัพ
นการพัฒนาอ
แวดลอมและ

กรรมเหล็กแล

แผนสงเสริมส
ประสิทธิภาพ

คณุภาพการให
วามพรอมใน

ของผูรับบรกิ
าศูนยบริการร
กาสใหประชา
ชการ 
ขอมูลขาวสา
นการตามมาต

             แผนพั

กษาคุณภาพสิ่

ความหลากหล
กจิและสังคม 
รัพยากรธรรม

หมาะสมและไ
บทบาทและห

พยากรธรรมช

ยากรธรรมชา
อุตสาหกรรม
พัฒนาระบบ

ะระบบการข

สนับสนุนกา
พบนพื้นฐานห

หบริการภาครั
การปฏิบตัิงา

การ 
รวมหรือเคาน
าชนเขามามีส

รของราชการ
ตรการปองกัน

พัฒนาสามป (2

สิง่แวดลอมท่ีดี

ลายทางชีวภาพ
 
มชาติกับการอ

ไดมาตรฐาน 
นาที่รับผิดชอ

ชาติและสิ่งแว

าติและสิ่งแวด
เหล็กท่ีใชเทค
การขนถายสิ

นถายสินคา 

รพัฒนาอตุสา
หลักธรรมาภบิ

รัฐ 
นในระดับเก

นเตอรบริการป
สวนรวมในกา

ร 
นและปราบปร

553-2555) อบต

ดีใหแกสังคม 

พควบคูกับกา

อนุรักษและฟ

 
อบรวมกันใน

วดลอมอยางเป

ดลอมระดับจั
คโนโลยีการผลิ
สนคา (Logisti

าหกรรมอยาง
บาล 

ณฑมาตรฐาน

ประชาชน 
ารแสดงความ

รามการทุจริต
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าร 

ฟนฟู

การอนุรักษ

ปนระบบ 

ังหวดั 
ลิต   
ics) 

งตอเนื่อง 

นโดยยึด 

มคิดเห็น 

ตและ 

      



สวน

สรุป

 
 

ประ

10. ก

ที่กํา
11. ก

อยูร

 

      

 

ความ

ความ

การบ
 

ที่ 4 

ยุทธศาสตรและ

พฤติมิชอบ 
6. ระดับ
7. ระดับ
8. ระดับ

การพัฒนาแล
เปาประส
10.1 หมู
ตัวชี้วัด 
1. รอยละ
2. รอยละ

หนด 
การรักษาควา

เปาประส
11.1ชาย

วมกับประเท
ตัวชี้วัด 
1. ระดับ

               3
วิสัยทัศน

สวนรวม

กรอบยทุ
1. ยุท

มโดดเดนเปน
 

มรับผิดชอบข
 

บริการนักทอ
 

ะแนวทางการพั

ความสําเร็จข
ความสําเร็จข
ความสําเร็จข
ละเสริมสรางค
สงค 
บาน/ชุมชนส

ะของหมูบาน
ะของหมูบาน

ามม่ันคงชายแ
สงค 
แดนและชาย
ศเพื่อนบานอ

ความสําเร็จข

3. ยุทธศาส
นขององคกรป
  “ เปนเมืองแ
มในการบริหา

ทธศาสตรการ
ทธศาสตรกา
กลยุทธท่ี 1 ป
นที่สนใจของ
 โดย 
ของแตละ  อป
 ดวย
องเที่ยว  การป

พัฒนา 

ของการดําเนิน
ของรอยละเฉลี
ของการพัฒนา
ความเขมแขง็

สามารถพึ่งตน

น/ชุมชนมีการ
นชุมชนที่มีคว

แดนและชายฝ

ฝงทะเลมีควา
อยางสันติสุข 

ของการดําเนิน

สตรขององค
ปกครองสวน
แหงการทองเ
ารงานนาํไปสู

รพัฒนาของอ
รพัฒนาดานส
ปรับปรุง  แหล
นักทองเที่ยว
  ประสานรวม
ปท. 
ยการ  ปรับปรุ
ประชาสัมพันธ

 
 

นการตามมาต
ล่ียถวงน้าํหนั
าคุณภาพการบ
งของชุมชน 

นเองไดอยางยั่

รจัดทําแผนชุม
วามสามารถใน

ฝงทะเล 

ามมั่นคงบนพื

นงานตามแผน

คการปกคร
นทองถิ่น  จังห
ทีย่วนาํหลักเศ
สูเมืองนาอยูอ

งคกรปกครอ
สงเสริมการท
ลงทองเที่ยวท
มากยิ่งขึ้น 
มมือกับทุกภา

รุงทัศนียภาพ 
ธ 

             แผนพั

ตรการประหยั
ักในการรกัษ
บริหารจัดการ

ยั่งยืน 

มชนที่มีคุณภ
นการบริหารจ

พื้นฐานการมีส

นดานความมัน่

รองสวนทอ
หวัดประจวบคี
ศรษฐกิจพอเพ
ยางยัง่ยืน” 

องสวนทองถิน่
ทองเที่ยว 
ทางธรรมชาติ

าคสวนที่เกี่ยว

 สภาพแวดลอ

พัฒนาสามป (2

ยัดพลังงาน 
ามาตรฐานระ
รภาครัฐ (PM

าพ 
จัดการปญหา

สวนรวมของ

นคง 

องถิ่น จังห
ครีีขันธ 
พยีงสูชุมชนป

นจังหวัดประ

ของจังหวดัที่

วของกับการท

อม  ที่พัก  ส่ิง

553-2555) อบต

ะยะเวลาการใ
MQA) 

โดยชุมชนตา

ประชาชนแล

หวัดประจว

ประชาชนมีคุ

จวบคีรีขันธ 

ที่สําคัญทุกแห

ทองเที่ยว  แบ

งอํานวยความ
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ใหบริการ 

ามเกณฑ 

ละ 

วบคีรีขันธ 

ณภาพชีวิตที่ดี

 

หงใหม ี

บงพื้นที ่

มสะดวกและ 

 

ดีมี



สวน

สรุป

 
 

 
ความ
 
ตางช
 
ประ
วัตถุ
จังห

     
แกป
 
ผูปร
 
ขัดแ
 
ไดรั

     
เปน
 
พรอ
 
ใหเพี
       
สมบู
 
 
ดูแล
       
ความ

ที่ 4 

ยุทธศาสตรและ

 
มทันสมัย 

 
ชาติ 

 
ชาสัมพันธ  สื
ถุประสงค    เ
วัดเพิ่มขึ้น 

        2.  ย
 

ปญหาความยา
 

ระกอบการ 
 

แยงสงเสริมกา
 

ับการคุมครอ
       3.  ยุ
 

ไปตามมาตรฐ
 

อม   การบริหา
 

พยีงพอความต
   
บูรณแข็งแรง 

 
 

ลรักษาสุขภาพ
    
มสงบเรียบรอ

ะแนวทางการพั

กลยุทธท่ี  2 

       โดย  สร

       ดวยการ 
ส่ือประชาสัม
พื่อใหการทอ

ยุทธศาสตรก
 กลยุทธ  สงเ
ากจนและใหส
โดย  สรางกล

ดวยการ  ฝกอ
ารตลาด และน
วัตถุประสงค
ง  สงเสริม  มี
ยุทธศาสตรกา
กลยุทธท่ี 1 เร
ฐานที่กําหนด
โดย  สรางที
ารจัดการ 
ดวยการระดม
ตองการ 
กลยุทธท่ี  2 

 
โดย  เพิ่มประ
ดวยการ  จัดแ
พทุกระดับ 
กลยุทธท่ี  3  
อยของสังคม 

พัฒนา 

  เสริมสราง  

างความรวมมื

  จัดกิจกรรม
พันธ 
องเที่ยวของจั

การพัฒนาดาน
เสริม  การปร
สามารถแขงขั
ลุมอาชีพสงเส

อบรมทักษะ 
นอมนําหลักเ
ค  เพื่อใหเกษ
มีการรวมกลุม
ารพัฒนาดาน
รงรัด  จัดการ
ด 
มงานดานกา

มบุคลากรผูเชี

  พัฒนา  การ

ะสิทธิภาพกา
แขงขันกีฬา ส

 สงเสริม  ควา
 

 
 

 ภาพลักษณข

มือกับภาคธุร

สงเสริมการท

จังหวัดมีความ

นสงเสริมอาชี
ะกอบอาชีพห
ขนัไดอยางเป
สริมความสามั

  เทคโนโลยีเพ
เศรษฐกิจพอเ
ษตรกรมีรายไ
มและเขมแข็ง
นสังคม การศกึ
รศึกษาขั้นพื้น

ารศึกษา กําห

ช่ียวชาญ  หลัก

รกีฬาและสุข

รใหบริการด
สงเสริมอุปกร

ามสามารถขอ

             แผนพั

ของจังหวัดป

กิจเอกชน  เพิ

ทองเที่ยว / กา

มกาวหนา  มี

ชพี รายไดและ
หลักและการผ
นธรรม 
มัคคีและเขมแ

พื่อเพิ่มผลผลิ
พียงสูชุมชน 
ไดเพิ่มขึ้น มีก
 
กษา และคุณภ
นฐาน  โดยอง

หนดทิศทางน

กสูตร งบประ

ขภาพ  พลาน

านสาธารณสุ
รณกีฬา การอ

องชุมชนในก

พัฒนาสามป (2

ประจวบคีรีขัน

พิ่มจํานวนนัก

ารทองเที่ยวเชิ

มีรายไดจากก

ะการผลิต 
ผลิตของชุมช

แข็ง  สรางโอก

ตและคุณภาพ
 
การกระจายรา

ภาพชีวิตอยา
คกรปกครอง

นโยบาย  พัฒ

ะมาณอุดหนนุ

ามัยของเยาว

สุข  สงเสริมกจิ
ออกกําลังกาย 

ารพึ่งพาตนเอ

553-2555) อบต

นธเปนเมืองท

กทองเที่ยวทั้ง

ชิงอนุรักษ เอก

ารทองเที่ยวห

ชนเพื่อเพิ่มราย

กาส ใหความ

พดูแลแกปญห

ายได  การปร

งพอเพียง 
งสวนทองถ่ิน

ฒนาศักยภาพ 

นการศึกษาใน

วชน  ประชา

จกรรมดานก
 การปองกันโ

อง  และเสริม
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ทองเที่ยวที่มี

งชาวไทยและ

กสารเผยแพร

หมุนเวียนใน

ยได   

มชวยเหลือ 

หา  ความ 

ระกอบอาชีพ

นใหมีคุณภาพ

 เตรียมความ

นระบบ/นอกร

ชนทั่วไปให

ารกีฬา 
โรคและการ 

สราง 

มี

ะ

ร

น

พ

 

ม

ระบบ  

ห



สวน

สรุป

 
 

เสริม

ปอง

เปน

ความ

ฟนฟ
 
ประ
 
 
 
คุมค

เพื่อใ

ในก

ทํางา

สวน

เพื่อก
รวม

ที่ 4 

ยุทธศาสตรและ

มสรางบานเมื

งกันยาเสพตดิ

ธรรมทั่วถึง แ

มเดือดรอน 

ฟูผูประสบภยั
 

เพณีทีด่ีงามใ
 
 
 

ครอง  มีความ
4. 

ใหการปฏิบตัิ
 

การปฏิบัติงาน
 

านฝกอบรมเพ

นทองถ่ินและก
 

การพัฒนา 
มือระหวาง  อ

จัดการที่

ะแนวทางการพั

โดย  สนับสน
มืองนาอยู ชุมช
ดวยการ  ประ

ด  รณรงคการ
กลยุทธท่ี  4  
และทันเวลา 
โดย  เพิ่มประ

ดวยการ  ใหก
ยอยางเรงดวน
กลยุทธท่ี  5  
นสังคมและท
โดย  สรางจิต
ดวยการ  รวม
วัตถุประสงค
รวมมือกันใน
ยุทธศาสตรก
กลยุทธท่ี  1  
ติงานมีประสทิ
โดย  ปรับปรุ

น 
ดวยการ  กําห
พิ่มทักษะ 
กลยุทธท่ี  2  
การบริหารกจิ
โดย  สรางคว
ดวยการ  จัดเ
อปท. 
วัตถุประสงค
ด ี
 

พัฒนา 

นนุบทบาทขอ
ชนนาอยู 
ะชุมฝกอบรม
จัดกิจกรรม 
 ปรับปรงุ  เค ื

ะสิทธิภาพกา

การดูแล  เด็ก
น 
 สืบสาน  การ
ทองถ่ินใหคง
ตสํานึกรวมกนั
มรักษา  รณรง
ค  เพื่อใหประ
นสังคม 
การพัฒนาระบ
 เพิ่ม  ศักยภา
ทธิภาพยิ่งขึน้ 
รุงโครงสรางก

หนดมาตรฐาน

 เสริมสราง  ท
จการบานเมอื
วามโปรงใส  
เวทีประชาคม

ค  เพื่อพัฒนาอ

 
 

องชุมชนในก

ม  สนับสนุนแ

รือขายการให

รบริหารจัดก

ก  สตรี  คนชร

รอนรัุกษศิลป
อยูแพรหลาย
นในสังคมให
งคเผยแพรปร
ะชาชนในทอง

บบบริหารงาน
พบุคลากรขอ
 
การบริหาร  ก

นการปฏิบัติง

ทัศนคติและค
องที่ดี 
 สงเสริมการมี
ม รับฟงความ

องคกรปกครอ

             แผนพั

การมีนสวนรว

และจัดตั้งกลุม

หบริการดานสั

าร  การรวบร

รา  ผูดวยโอก

วัฒนธรรม  ศ
 
หเหน็คุณคาแล
ระชาสัมพันธ
งถ่ินมีชีวิตคว

นใหมีความเป
ององคกร  ให

การกาํหนดหน

งาน  ติดตามป

ความเขาใจใน

มีสวนรวมขอ
คิดเห็น ประช

องสวนทองถ่ิ

พัฒนาสามป (2

วมและรวมคิด

มองคกร  สงเ

สังคมการชวย

รวมขอมูลสําห

าส  ปองกันอุ

ศาสนา  ภูมิปญ

ละความสําคัญ
  สงเสริมกิจก
ามเปนอยูที่ดี

ปนเลิศ 
มีความรู  คว

นาที่ความรับผิ

ประเมนิผล  ป

บทบาทหนา

งภาคประชาช
ชาสัมพันธผล

ถ่ินไปสูความก

553-2555) อบต

ดรวมทําเพื่อพ

เสริมสถาบันค

ยเหลือประชา

หรับการบรรเ

อุบัติภยั  ชวยเ

ญญาทองถ่ิน 

ญ 
กรรมอยางตอ
ขึ้นไดรับการ

ามสามารถ แ

ผิดชอบสราง

ปรับปรุงขั้นตอ

ที่ขององคกร

ชน  การบูรณ
ลงาน  ประสา

กาวหนา มีกา
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พัฒนาตนเอง 

ครอบครัว 

ชนอยาง 

เทา 

หลือและ 

  และ

อเนื่อง 
รดูแล 

และประสบกา

ความพรอม 

อนการ 

ปกครอง 

ณาการ 
านความ

รบริหาร

 

ารณ  



สวน

สรุป

 
 

มีคว

แกป

ดูแล

เพื่อแ

เชื่อม

ประ
รับผิ

และ

ปกติ

ดวย

เพื่อก
 
ยุทธ
 
45   

ที่ 4 

ยุทธศาสตรและ

วามยั่งยืน 
 

ปญหาสิ่งแวดล
 
              

ลรักษาอยางถกู

แกปญหาควา
 

มโยงเปนเครือ
 

มาณการจดัทํ
ผิดชอบจัดลําดั

แหลงน้ําเพื่อ
 

ต ิ

ความรวดเร็ว
              

การเกษตรแล

ธศาสตรการพั
 

 แนวทาง  ดัง
1. ยุทธศ

ะแนวทางการพั

5.  ยุทธศาสต
กลยุทธ  

       โดย  สร
ลอม 
        ดวยการ
        วัตถุประ
กตอง 
6. ยุทธศาสต

กลยุทธที
ามเดือดรอนข
        โดย  กอ
อขายทั่วทั้งจงั
        ดวยการ
ทําแผนโครงก
ดับความสําคัญ
       กลยุทธที
การเกษตรทีไ่
       โดย  สําร

        ดวยการ
วทันกับปญหา
        วัตถุประ
ละอุปโภคอยา

พฒันา 
จังหวดัประจ
นี ้
ศาสตรการพฒั

1.  พัฒนาแล
2.  พัฒนาสนั

พัฒนา 

ตรการบริหาร
 ฟนฟ ู สภาพ

างความรวมมื

ร  รณรงค  ปร
ะสงค  เพื่อรัก

ตรการพัฒนาเ
ท่ี  1  พัฒนา  
ของประชาชน
อสราง ปรับป
งหวดั 
ร  ประสานแผ
การ  3  ป ผาน
ญจัดสรรและ
ท่ี  2  เรงรัด  แ
ไมไดคาดการ
รวจปญหา  ค

ร  เพิ่มเติมแผน
าตามความเห
ะสงค  เพื่อให
างเพยีงพอ รว

จวบคีรีขันธ  มี

ฒนาดานสงเส
ะปรับปรุงแห
นบัสนุนและส

 
 

รจัดการทรัพย
พแวดลอมและ

มือระหวางหน

ระชาสัมพันธ
กษาทรัพยากร

เสนทางคมนา
เสนทางคมน
นใหเพียงพอกั
รุงสิ่งสาธารณ

ผนรวมกันระ
นกระบวนการ
ขอรับการสนั
แกปญหาควา
รณไวลวงหน
ความตองการ 

นพฒันา  ใชเ ิ
มาะสมและจํ
หมีเสนทางคม
วมถึงสาธารณู

มียุทธศาสตรก

สริมการทองเที
หลงทองเที่ยว
สงเสริม  กิจกร

             แผนพั

ยากรธรรมชา
ะทรัพยากรธร

นวยงานรัฐกบั

 เฝาระวัง กําห
รธรรมชาติแล

าคม  แหลงน้ํ
าคม  แหลงน้ํ
กบัความตองก
ณประโยชนใ

หวางองคกรป
รมสีวนรวมขอ
นบัสนุนงบปร
มเดอืดรอนเฉ
า 
  จัดทําโครงก

งินสาํรองจาย
าเปน 
มนาคมสายหล
ณปูโภคที่จําเป

การพัฒนา  6 

ท่ียว และเศรษ
 และบริการ เ
รรมดานการส

พัฒนาสามป (2

าติและสิ่งแวด
รรมชาติใหคง

บประชาชนใน

หนดมาตรกา
ละสิ่งแวดลอม

า  และสาธาร
น้าํ สาธารณูปโ
การ 
หไดมาตรฐาน

ปกครองสวน
องประชาชน
ระมาณ 
ฉพาะหนาของ

การเรงดวนทีน่

ย งบประมาณ

ลักและสายรอ
ปนสําหรับประ

  ยุทธศาสตร 

ษฐกิจ  มีแนว
เพื่ออํานวยคว
สงเสริมการท

553-2555) อบต

ดลอม 
งความอุดมสม

นการปองกัน

ร จัดตั้งกลุมอ
มไมใหถูกทาํล

รณูปโภค 
โภคการในทอ

น  มั่นคงถาว

นทองถ่ิน  จังห
  กําหนดหนา

งทองถ่ินดาน

นอกเหนือจาก

ณรายจายเพิ่มเติ

องที่มีมาตรฐา
ะชาชนในทอ

  และมีแนวท

วทางการพฒัน
วามสะดวกแก
ทองเที่ยวตามเ
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มบูรณและ 

และ 

อาสาสมัคร 
ลาย มีการ 

องถ่ิน   

ร   

หวัด  สํารวจ 
าที่ความ 

นการคมนาคม

กงบประมาณ

ติม   

าน มีแหลงน้าํ
องถ่ินอยางทั่ว

ทางการพัฒนา

นาดงันี ้
กผูมาทองเทีย่
เทศกาลงาน 

ม   

ณ 

า
วถึง 

า   

ยว 



สวน

สรุป

 
 

ประ

พัฒน
การพ

หลัก

ผลผ

คุณภ

กสิก

และ

รายไ

ชุมช

สงเส

ที่ 4 

ยุทธศาสตรและ

เพณี  รวมถึง

นาการทองเที่
พัฒนาเศรษฐ

2.  ยุทธศ

กปรัชญาของเ

ผลิตทางการเก

ภาพการจําหน

กรรม รวมถึงก

การเกษตรที่ป

3.  ยุทธศ

ไดแกประชาช

ชนเมืองและช

สริม  สนับสน

ะแนวทางการพั

การทองเที่ยว
3.  สนับสนุน
4.  พัฒนาดาน
5.  สนับสนุน

ทียว การรักษา
กิจ 
6.  การพัฒนา

ศาสตรการพฒั
1.  สงเสริมส
เศรษฐกิจพอเ
2.  พัฒนาดาน
กษตรและการ
3.  สงเสริม ส
นายสินคา 
4.  สงเสริม แ
การดูแลราคา
5.  พัฒนาสง
ปลอดภัยจากส
6.  พัฒนาสง
ศาสตรการพฒั
1.  การพัฒน
2.  สนับสนุน
3.  สงเสริมคุ
4.  จัดระเบยีบ
5.  การปองกั
6.  พัฒนาระบ
ชน สงเสริมแ
7.  สงเสริมแ

ชนบท 
8.  พัฒนาคณุ
นุนใหประชาช

พัฒนา 

วเชิงนิเวศน แ
นและสงเสรมิ
นการประชาส
นสงเสริม  แล
าความปลอดภั

บุคลากรเกี่ยว

ฒนาดานสงเส
สนับสนุนการ
เพียง 
นการใหความ
รกสิกรรม 
สนับสนุนและ

และสนับสนุน
ผลผลิต 
เสริมและสนั
สารพิษ 
เสริมและสนั
ฒนาสงัคม  ก
าศักยภาพ คน
น การจัดตั้งกล
ณภาพชวีิต ค
บสังคมและรั
กนัและแกไขป
บบเศรษฐกิจช
แนวทางตามแ
ละสนับสนุน

ณภาพ การศกึษ
ชน  ไดรับกา

 
 

และสุขภาพ 
มการทองเที่ยว
สัมพันธ ระบ
ละประสานงา
ภยั ในชีวติทรั

กับการทองเที่

สริมรายไดแล
ประกอบอาชี

มรู การถายทอ

ะพัฒนาสินคา

นการจัดตั้งตล

ับสนุนการเก

ับสนุนผูประ
การศึกษา และ
น ครอบครัว แ
ลุมองคกร รณ
ความเปนอยูข
รักษาความสง
ปญหายาเสพติ
ชุมชน ใหมกี
นวพระราชดํ

น ใหประชาชน

ษาในระบบแ
รศึกษาขั้นพืน้

             แผนพั

ว โดยบูรณาก
บขอมูลขาวส
นรวมกับหน
รัพยสินการโภ

ยว 

ละการผลิต   มี
ชีพที่มั่นคง แล

องเทคโนโลยี

า  OTOP  ทั้ง

ลาดกลาง เพือ่

กษตรแบบยั่งยื

กอบการอุตส
ะ คุณภาพชีวิต
และชุมชนให
ณรงคการจัดกิ
องประชาชน
บเรียบรอย 
ติด 
ารกระจายตวั
ดาํริเศรษฐกิจพ
นหนวยงานภ

และนอกระบบ
นฐาน  อยางทั

พัฒนาสามป (2

การรวมมือกบั
สาร เกี่ยวกับก
วยราชการอื่น
ภชนาการ อนุ

มีแนวทางการ
ละมรีายไดเพิ่ม

ยี การแกไขปญ

การพัฒนารูป

อจําหนายผลผ

ยนื โดยการใช

สาหกรรมขนา
ตอยางพอเพยี
หเขมแข็ง และ
กจิกรรมในชมุ
 ใหมีคุณภาพ

วอยางทั่วถึง ส
พอเพียง 
ภาครฐั เอกชน

บ ใหไดมาตร
ทัว่ถึง และมีคุ

553-2555) อบต

บจังหวัดและห
การทองเที่ยว 
น และภาคเอก
รักษส่ิงแวดล

รพัฒนาดงันี ้
มขึน้ตามกระ

ญหาโรคระบ

ปแบบผลิตภณั

ผลิตทางการเก

ชปุยอินทรีย แ

าดกลาง และข
ยง 
ะสามารถ พึ่งพ
มชน 
พชีวิตที่ดี 

สงเสริมอาชพี

นในการพัฒน

รฐานการศึกษ
ณภาพ 
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หนวยงานอื่น

กชน ในการ 
ลอม และ 

ะบวนการเรียน

บาด   

ณฑ 

กษตรและ 

แบบชวีภาพ  

ขนาดยอม 

พา ตนเองได 

พและเพิ่ม 

า 

ษาของชาติ   

 ๆ  

นรู  

 



สวน

สรุป

 
 

ความ
อบร

เด็กแ

ใหเห

 ทรัพ

เพื่อใ

และ

มาต

ปฏิบั

มีปร

ที่ 4 

ยุทธศาสตรและ

มปลอดภยัใน
รม   และประช

และผูดวยโอก
4.  ยุทธศ

หมาะสมกบัส

พยากรธรรมช

5.  ยุทธศ

ใหประชาชน

ผูนําทองถ่ินท

รฐานที่สามา

บัติงานใหเพยี

ระสิทธิภาพแล

ะแนวทางการพั

9.  อนุรักษ  ฟ
10. พัฒนาแล
11.  พัฒนาระ
12.  พัฒนาระ
13.  สงเสริมใ
นชีวิตและทรพั
ชาชนในทอง
14.  สงเสริมก
กาสทางสังคม
ศาสตรการบริ
1.  พัฒนาอนุ
สภาพฟนฟ ู
2.  สรางจิตสํ
ชาติ  และสิ่งแ
3.  จัดระบบก
ศาสตรการพฒั
1.  พัฒนาการ
ไดรับประโย
2.  พัฒนาสง
ทุกรูปแบบ 
3.  พัฒนาสง
4.  พัฒนาคว
รถยอมรับได
5.  พัฒนาปรั
ยงพอ และเปน
6.  พัฒนาระบ
ละเปนธรรม 
7.  สงเสริมแ
8.  ยึดหลักกา
9.  ปรับปรุงโ
10. พัฒนาเส

พัฒนา 

ฟนฟู  ศาสนา
ละสงเสริมกา
ะบบบริการส
ะบบปองกันค
ใหประชาชน
พยสิน และบ
ถ่ิน อาสาสมคั
การจัดสวัสดิ
ม 
ริหารจัดการท
นรัุกษ  ฟนฟู  ท

สํานึก และสงเ
แวดลอม 
การจัดการน้าํ
ฒนาระบบบริ
รบริหาร แบบ
ยชนมากยิ่งขึน้
เสริมการใหค

เสริมการมีสว
ามรู  ความสา
ด 
ับปรุงสถานที
นธรรม 
บบการจัดเก็บ
 
ละสนับสนุน
ารตามแนวทา
โครงสรางระ
ริมสรางความ

 
 

า  ศลิปวัฒนธ
รกีฬา และกา
สาธารณสุข ให
ความปลอดภั
นในทองถ่ินมสี
รรเทาสาธารณ
ครปองกันแล
การ  คุมครอง

ทรัพยากรธรร
ทรัพยากรธรร

เสริมการมีสว

าเสยี และ การ
ริหารงานใหมี
บบรูณาการระ
น 
ความรู ดานกา

วนรวมในการ
ามารถ สมรร

ที่  การปฏิบัติ

บรายไดของอ

นใหประชาชน
างการบริหาร
บบและกระบ
มพึงพอใจและ

             แผนพั

รรม  ประเพณ
ารนันทนาการ
หไดมาตรฐาน
ย  การบรรเท
สวนรวมในก
ณภยัตาง ๆ โด
ละบรรเทาสาธ
ง เด็กเยาวชน

รมชาติ  และสิ่
รมชาติ และสิ

วนรวมของปร

รจัดการขยะใน
มีความ เปนเลิ
ะหวางองคกร

ารเมือง การป

รบริหารราชก
ถนะของบุคล

งาน และการ

องคกรปกครอ

นมสีวนรวมใน
รการจัดการทีด่ี
บวนการทํางา
ะความมั่นใจใ

พัฒนาสามป (2

ณี  และภูมิปญ
ร ใหประชาช
น 
าสาธารณภยั
การแกไขปอง
ดยสงเสริมดา
ธารณภัย   เปน
 และการใหก

สิ่งแวดลอม  มี
ส่ิงแวดลอม  แ

ระชาชน และ

นครัวเรือนแล
ศ 
ร  ภาครัฐ ภาค

ปกครอง ระบบ

การสวนทองถิ
ลากร และองค

จดัหาเครื่องมื

องสวนทองถ่ิน

นการบริหาร
ด ี
นใหความทัน
ใหแกประชา

553-2555) อบต

ญญาทองถ่ิน 
นมสุีขภาพแข็

ใหมีประสิทธิ
กัน การดูแลรั
านการใหควา
นตน 
การสงเคราะห

มีแนวทางการ
และใชประโย

ะทุกภาคสวนใ

ละชุมชน 

คเอกช  และภ

บประชาธิปไ

ถ่ิน 
คกรใหอยูในร

มือ เครื่องใช ใ

น ใหครอบค

และพฒันา 

นสมยั 
ชนผูรับบริกา

45 

ต.หาดขาม
 

ขง็แรง 

ธิภาพ 
รักษา 
ามรู การ 

หผูสูงอายุ  

รพัฒนาดังนี ้
ยชน  

ในการจดัการ

าคประชาชน

ไตยแกบุคลาก

ระดับ 

ในการ 

ลุมทั่วถึง  

าร 

ร  

 

กร   



สวน

สรุป

 
 

รวด
ใหไ

ประ

ใหส

ประ

  

 

มีสว

 

 
เพื่อใ
หลัก
 
 
กายแ
สังค
 
ทางก

ส่ิงแ

บริห

ที่ 4 

ยุทธศาสตรและ

6.  ยุทธศ

เร็ว เชื่อมโยง
ดมาตรฐาน  ม

ปา 

สอดคลองกับแ

สิทธิภาพ 

4

วิสัย

วนรวมในการ

     พันธ
พันธ

ใหการพัฒนา
กองคการบริห

(1) 
(2) 

และจิต ครอบ
มที่อบอุนแล

(3) มุ
การเกษตรที่เ

(4) ส
แวดลอม ใหมี

(5) ม
หาร จัดการตา

ะแนวทางการพั

11. พัฒนาระ
12.  พัฒนาม
ศาสตรการพฒั
1.  การพัฒน
เสนทางหลกั
มั่นคงถาวร แ
2.  พัฒนาปรั

3.  พัฒนาปรั
แผนการปองก
4.  การพัฒน

4. ยุทธศาส

ทัศน(vision
“ตําบลเขมแข
รบริหารจัดกา

ธกิจ 
กิจ (Mission
านําไปสูวิสัยท
หารสวนตําบล
พัฒนา และส
มุงเนนสนับส
บครัวอยูดีมสุี
ะเอื้ออาทร 

มุงพัฒนาและส
พิ่มรายได ให
สงเสริมและส
สภาพคงอยูช่ั
มุงเนนใหคนต
ามหลักธรรมา

พัฒนา 

ะบบสารสนเท
าตรฐานการป
ฒนาเสนทางค
าเสนทางคมน
ก ระหวาง อําเ
และเชื่อมโยงเ
ับปรุงระบบส

ับปรุง แหลงน
กันอุทกภัย 
าสงเสริมการ

สตรการพฒั

n) การพัฒน
ขง็ เปนแหลง
ารท่ีดี” 

n) ในการพัฒ
ทัศน หรือควา
ลหาดขามจะต
สงเสริมการทอ
สนุนและสงเส
ข  ชีวิตมีควา

สงเสริมใหตาํ
หกับชาวตําบล
สรางจิตสํานกึ
ช่ัวลูกชัว่หลาน
ตําบลหาดขาม
าภิบาล 

 
 

ทศ เพื่อบริการ
ปฏิบัติราชการ
คมนาคม  แห
นาคม ใหสาม
ภอ และตําบล
เปนเครือขาย 
สาธารณูปโภค

น้ําเพื่อการเกษ

จัดทําผังเมือง

ฒนาองคกา

นาองคการบ ิ
งทองเที่ยวเชงิ
 

ฒนาทองถ่ินเป
ามตองการที่จ
ตองดําเนินกา
องเที่ยวตําบล
สริมใหชาวตํา
ามสุขและสงเ

าบลหาดขามเ
ลหาดขาม  
กชาวตําบลหา
นสืบตอไป 
มทุกคนไดรับ

             แผนพั

รประชาชน 
รขององคกรป
หลงน้ํา   และส
มารถใชในการ
ลและปรับปรุ
 
ค สาธารณูปก

ษตรอุตสาหก

ง รวมจังหวัด 

ารบริหารส

ริหารสวนตํ
งอนรัุกษ  ยึดห

ปนสิ่งที่องคก
จะเปนในอนา
รมี      ภารกจิ
ลหาดขามในท
าบลหาดขาม
เสริมใหเกิดชุ

ปนตําบลแหง

ดขามใหอนรัุ

บการบริการที่

พัฒนาสามป (2

ปกครองสวน
สาธารณูปโภค
รสัญจร ไป –
รุง เสนทางคม

การ การขยาย

กรรม และการ

 และนําระบบ

สวนตําบลห

ตําบลหาดขา
หลักเศรษฐกจิ

ารบริหารสว
าคตขางหนา 
จหลัก คือ 
ทุกดาน รวมทั
ทุกคนมีสุขภ
ชุมชนเอื้อเฟอ 

งเศรษฐกิจทีม่ั

รักษทรัพยากร

ที่เปนเลิศและเ

553-2555) อบต

ทองถ่ินใหมีค
ค 
– มา อยางสะด
มนาคม ในแห

ยเขตใหบริการ

รอุปโภค บริโ

บผังเมืองมาใช

หาดขาม 

าม 
จพอเพียง  ปร

นตําบลหาดข
 ทั้งนี้ พันธกิจ

ทั้งการคมนาค
าพอนามัยดี 
 ชวยเหลือแบ

มัน่คงและมั่งค

รธรรมชาติแล

เทาเทียมกันด
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ความเปนเลิศ 

ดวก  
หลงชุมชน 

ร ไฟฟา 

โภค  

ชอยางมี 

ระชาชน 

ขามจะตองทํา
จ หรือภารกจิ

คม 
แข็งแรงทั้ง

บงปน ภายใต

คั่ง มีการผลิต

ละ 

ดวยการ 

 

า
จ

ง
ต



สวน

สรุป

 
 

 

 

พัฒน

ตําบ

ปรับ

จิตสํ

บริก

ในชุ

ที่ 4 

ยุทธศาสตรและ

(6)  ส

ยุทธ
 

นามี   6  ยทุธ

 
1. ยุทธศา

ลหาดขาม 

บปรุงและเพิม่
2.  ยุทธศ

3. ยุทธศ

4. ยุทธศ
     ท่ีดีให

สํานึกในการดู
5. ยุทธศ

การอยางมปีระ

6. ยุทธศ

ชุมชน 

ะแนวทางการพั

สงเสริมการจดั

ศาสตรการพ
ยุทธศาสตรก
ศาสตร   ดังนี

าสตรการพัฒ
1.1พัฒนาแล
1.2 พัฒนาแล

1.3 ผลักดันใ
มประสิทธิภาพ
ศาสตรการสร
2.1  สงเสริมก
2.2 สงเสริมแ

ศาสตรการพฒั
3.1 สงเสริมใ
3.2 ใหการสง
3.3 สงเสริมก
3.4 จัดสรางส
3.5 จัดใหมีก

ศาสตรการอนุ
หแกตําบลหาด

4.1 สรางการ
ดูแลและรักษา
ศาสตรการเสริ

5.1 พัฒนาสม
ะสิทธิภาพ 
5.2 พัฒนาระ

ศาสตรการจัด
6.1 สงเสริมใ

พัฒนา 

ดระเบยีบสังค

พัฒนา 
การพัฒนาของ
นี้     

นาดานสงเสริ
ะปรับปรุงแห
ละปรับปรุงกา

หมีการพัฒน
พของระบบก
รางความมั่นค
การเรียนรูตาม
และพัฒนาอา
ฒนาสงัคมและ
ใหมีการจัดกิจ
งเคราะหแกผู
การเรียนรูและ
สถานที่เพื่อสุข
ารรณรงคแล

นรักษและฟนฟ
ดขาม 
รมีสวนรวมใน
าส่ิงแวดลอมแ
ริมสรางธรรม
มรรถนะและท

ะบบเทคโนโล
ระเบียบสังคม
ใหประชาชนมี

 
 

คมและความส

งตําบลหาดขา

ริมการทองเที่ย
หลงทองเที่ยว
ารคมนาคม ก

าแหลงน้ําใชส
ารระบายน้ําเ
คงของเศรษฐ
มแนวปรัชญา
ชีพที่สอดคลอ
ะยกระดับคณุ
จกรรมที่เสริม
ผดอยโอกาส 
ะกจิกรรมทาง
ขภาพและสง
ะปองกันโรค
ฟูทรัพยากร ธ

นกจิกรรมหรื
แกประชาชนแ
มาภิบาลในการ
ทศันคติของบ

ลยีสารสนเทศ
มและความส
มสีวนรวมใน

             แผนพั

สงบเรียบรอย

าม ตามวิสัยทั

ยวเชิงสุขภาพ
และประชาสั
การไฟฟา การ

สําหรับประช
พื่อปองกันน้ํา
กิจชุมชน 
าเศรษฐกิจพอ
องกับตลาด 
ณภาพชีวิตขอ
มความรูแกเดก็

งศาสนา ศิลป
เสริมการออก
คติดตอ/ไมติด
ธรรมชาตอิยา

อรณรงคประ
และเยาวชน 
รบริหารงานภ
บุคลากรใหมีค

ศและเครื่องมอื
งบเรียบรอยข
นการจัดทําแผ

พัฒนาสามป (2

ยของตําบลหา

ทัศน พันธกิจ 

และอนุรักษ 
สัมพนัธเชิงรุก
รประปาใหคร

ชาชน อยางเพี
้าทวม 

อเพยีงเกษตร 

งประชาชนตํ
กและเยาวชน

ปะ วฒันธรรม
กกําลังกายแล
ดตอในตําบลห
างรูคาและรัก

ะชาสัมพันธเพื

ภาครัฐ 
ความสามารถ

อในการใหบ
ของตาํบลหาด
นและแกไขป

553-2555) อบต

าดขาม 

 และจดุมุงหม

ก 
รอบคลุมทุกพื

ยงพอตลอดป

 

ตําบลหาดขาม
น 

ม 
ละการกีฬา 
หาดขาม 
ษาคุณภาพสิง่

พื่อใหความรูแ

ถในการปฏิบตัิ

ริการ 
ดขาม 
ปญหาความเดื
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มายของการ

พื้นที่ใน 

ป และ 

ม 

งแวดลอม 

และสราง 

ติงานและ 

ดือดรอน 



สวน

สรุป

 
 

 
 
กําห
 

 
 

 
 

 
คน ใ
ยุทธ
ตําบ

 
โดย
และ
ถนน
ประ
ใหมี
ชาวต
 
 
ภาย
หาด
ทั้งก
และ
แมล
ตลอ
สนับ
 

ที่ 4 

ยุทธศาสตรและ

 

 

 
นดวิสัยทศันแ

วิสัยท
  “ชา

นโยบ

 
ใหเปนสังคม
ธศาสตรในกา
ลหาดขามใน

 
จัดใหมี น้ําไห
สงเสริมจากรั
นทุกสายใหส
ะชาชน    ขุดล
มีความสวาง ค
ตําบลหาดขาม

 
 

ใตความงดงา
ขาม ตลอดจน
กายและจิต ชีวิ
ะเอื้ออาทร   ค
ลงอยางตอเนื่อ
อดจนกิจกรร
บสนุนใหโรง

 

ะแนวทางการพั

6.2ใหความช

5. นโยบาย
 องคการ
และแนวทางก
ทัศนการพัฒน
วหาดขาม ตอ

บายและแนวท

เนื่องการแผน
อยูดีมีสุข ตาม
รพัฒนา โดย

นดานตางๆ  ดั
1. ดานสาธ
     เนนใหมีก
หล ไฟสวาง ท
รัฐบาล เพื่อเร
สวยงาม เหมา
ลอกคูคลองแล
ครอบคลุมพื้น
ม 
2.ดานเศรษฐ
          มุงพัฒ
ามของวนอุท
นมุงเนนสนับ
วิตมีความสุข
ควบคุมปองกั
อง   สงเสริม
รมอื่นๆ เพื่อ
เรียน และชมุ

พัฒนา 

ชวยเหลือและ

ยและแนวท
รบริหารสวนต
การพัฒนาองค
นาองคการบริ
องไดรับการบ

ทางการพฒัน

นพัฒนาเศรษ
มแนวปรัชญา
ใชช่ือ ยุทธศา
ังนี้ 
ธารณูปโภค ส
การพัฒนา ปร
ทางดี คูคลอง
งดําเนินการแ
าะสม สะดว
ละทอระบาย
นที่ทั่วเขตตําบ

ฐกิจ และคุณภ
ฒนาและสงเส
ทยานแหงชาติ
บสนุน และสง
ข และสงเสริ
กันโรค และพ
มการออกกํา
เสริมสรางพ
มชนมีอุปกรณ

 
 

สงเสริมกิจกร

ทางการพฒั
ตําบลหาดขาม
คการบริหารส
ริหารสวนตําบ
บริการที่ดี แล

าองคการบรหิ

ษฐกิจและสังค
าเศรษฐกิจพอ
าสตรอยูดีมีสุ

าธารณูปการ 
รับปรุง และเ
สะอาดการจร
แกไขปญหาก
กและปลอดภ
น้ําทุกสายอย
บลหาดขาม เพื

ภาพชีวิต 
สริมใหตําบลห
ติกุยบุรีสืบสา
งเสริมใหชาว
มใหเกิดชุมช
พาหะนําโรค
าลังกาย การ
พลานามัยที่ดี
ณกีฬาครบถวน

             แผนพั

รรมการปองก

ฒนาของผูบ
มภายใตการบ
สวนตําบลหาด
บลหาดขาม 
ะเทาเทียมกัน

หารสวนตําบล

คมแหงชาติ  ฉ
อเพียง และทา
ข   ผูบริหารจึ

 และโครงสรา
เพิ่มความสะด
ราจรสะดวก 
การขาดแคลน
ภัย เรงดําเนิน
ยางตอเนื่องตล
พื่อความสะด

หาดขามเปนต
านความเปนเ
วตําบลหาดขา
ชนเอื้อเฟอ ชว
ทุกชนิดอยา
รกีฬาเพื่อสุข
ดีของเด็ก เยา
น และเพียงพ

พัฒนาสามป (2

กันและบรรเท

บริหารตําบ
บริหารของผูบริ
ดขาม   ดังนี ้

น ในตําบลทีน่

ลหาดขาม 

ฉบับที่  10  เน
างรัฐบาลไดนํ
จึงไดมีนโยบา

างพื้นฐาน  
ดวกสบายแก
และปลอดภยั
แหลงน้ําในท
นการ เพื่อบร
ลอดเวลา  ติด
วกปลอดภัยใ

ตําบลแหงเศร
เลิศแหงความ
ามทุกคนมีสุข
วยเหลือแบง
งมีประสิทธิภ
ขภาพ การแข
าวชน และป
อ 

553-2555) อบต

ทาสาธารณภยั

บลหาดขาม
ริหารชุดปจจุบ

นาอยู”  

นนการพัฒนา
นาํแนวปรัชญา
ายและเปาหม

กชาวตําบลหา
ย โดยขอรับก
ทองถ่ินปรับป
รรเทาความเดื
ดตั้งระบบไฟ
ในชีวิต และท

รษฐกิจที่มั่นค
มเปนอัตลักษ
ขภาพอนามัยดี
ปน ภายใตสั
ภาพ และเรง
ขงขันกีฬาปร
ประชาชน  ส
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ยในชุมชน 

ม 
บันได

าคุณภาพของ
าดังกลาวเปน
ายการพัฒนา

าดขามทุกคน
การสนับสนุน
ปรุง ซอมแซม
ดือดรอนของ
ฟาสาธารณะ
ทรัพยสินของ

คง และมั่งคั่ง
ษณของตําบล
ดี แข็งแรง 
ังคมที่อบอุน
กําจัดหนู ยุง
ระเภทตางๆ
สงเสริม และ

ง
น
า 

น 
น    

ง
ะ
ง

ง 
ล

น 
ง 
 
ะ



สวน

สรุป

 
 

 
 
 
แหล
ประ
ส่ิงแ
 
 
gove
ปฏิรู
ผลสั
การอ
 
 

ที่ 4 

ยุทธศาสตรและ

3.  ดา
 

ลงอนุบาลสัตว
กอบอาชพีแล

แวดลอมไมให
4.  ดา
 

ernment)  มนี
รูประบบราชก
สัมฤทธ์ิตอภาร
อํานวยความส

 
 

ะแนวทางการพั

านการบริหาร
 มีนโยบ
วน้ํา และสรา
ละสงเสริมให
หถูกทําลายเพื่
านการบริหาร
  เนนการ
นโยบายที่จะพ
การ เพื่อให
รกิจของรัฐ  
สะดวกและได
 
   

พัฒนา 

รทรัพยากรธร
ายทีจ่ะเรงฟน
งความสมดลุ
หประชาชนรูจั
อใชเปนแหล
รงานและการ
รดาํเนนิงานที่
พัฒนาองคกา
การปฏิบัติงาน
 เกิดความคุม
ดรับการตอบ

   

 
 

รรมชาติและสิ
นฟูและบาํรุงรั
ล ใหกับระบบ
จักการเฝาระวั
งเรียนรูคูกับช
บริการประช

ทีโปรงใส  สา
ารบริหารสวน
นและใหบริก
มคา ลดขั้นตอ
สนองความต

             แผนพั

สิ่งแวดลอม 
รักษาทรัพยาก
บนิเวศนใหมีค
วงัสอดสองดแู
ชุมชนสืบตอไ
าชน 
มารถตรวจสอ
นตําบลหาดขา
การแกประชา
อนการปฏิบัติ
ตองการ  

 

พัฒนาสามป (2

 
กรธรรมชาตแิ
ความอุดมสมบ
แลรักษาทรัพ
ไป 

อบได  โดยยึด
ามไปสูความก
ชนไดอยางมี
ติงานที่เกินคว

553-2555) อบต

และสิ่งแวดลอ
บูรณเอื้อประ
ยากรธรรมชา

ดหลักธรรมา
กาวหนาสอด
ประสิทธิภาพ
วามจําเปนปร
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อมที่มีอยูเปน
โยชนตอการ
าติและ 

ภิบาล (Good
คลองกับการ
พยิ่งขึน้ เกดิ
ะชาชนไดรับ

 

d 
ร
ด
บ


