
 

ส่วนที ่ 4 

 ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

4.1  วิสยัทศันใ์นการพฒันา 

 ส า ธ า รณู ป โ ภคค รบค รั น  ป ร ะช าชนมี คุณภาพชี วิ ต ที่ ดี  

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมีความยัง่ยืน มีการบรหิารจัดการที่ดี 

4.2  พันธกิจ 

1.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ

ความต้องการของประชาชน 

 2.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

 3.  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

 4.  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กรและการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 

4.3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 1.  ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค เพียงพอในการด ารงชีพ 

 2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 3.  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความย่ังยืน 

 4.  เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

4.4  ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา  

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 1. แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน 

สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และพัฒนาระบบจราจร 

  2. แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ า  และระบบประปา 

  3.  แนวทางการพัฒนา ระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ัง

ไฟฟ้าสาธารณะ 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต 

             1.  แนวทางการพัฒนาการศึกษา 

   2.  แนวทางการพัฒนาสาธารณสุข การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด และการส่งเสริมสวัสดิการสังคม 



 

   3.  แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน 

   4.  แนวทางการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

   5.  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย  และการป้องกันบรรเทา

สาธารณะภัย 

   6. แนวทางการส่งเสริมและเผยแพร่  ศิลปวัฒนธรรม  จารีต

ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการวางแผนการท่องเทีย่ว เศรษฐกจิ

พอเพียง และบรหิารจดัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

   1.  แนวทางการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   2.  แนวทางการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

   3.  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

   4.  แนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนากระบวนการบรหิาร

จดัการทีด่ใีนองค์กร 

และการมสีว่นร่วมของประชาชน 

1.  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 

2.  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 

   3.  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และสถานท่ี

ปฏิบัติงาน 

   4.  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานของท้องถิ่นและการป้องกันการทุจริต 

   5. แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย  และสถาบันของชาติ 

 

4.5  กรอบยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขต

จงัหวดั 

 1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

    แนวทางการพฒันา 



 

 - งานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรกัษาถนน 

สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า พัฒนาระบบจราจร 

- งานด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟ้า – ประปา พัฒนา

แหล่งน้ า คูคลอง และระบบชลประทาน 

  - งานด้านการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกที่

สาธารณประโยชน์ 

 - ฯลฯ 

 2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการสง่เสรมิคุณภาพชวีิต 

     แนวทางการพฒันา 

  - งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน 

       - งานด้านสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วย

เอดส์) 

       - งานด้านการศึกษา 

         - งานด้านการสาธารณสุข 

      - งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

           - ฯลฯ 

 3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการจดัระเบยีบชุมชน สงัคม และการ

รกัษาความสงบเรยีบร้อย 

      แนวทางการพฒันา 

           - งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

         - งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานด้านแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด 

- ฯลฯ 

 4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการวางแผน  การสง่เสริมการลงทนุ 

พาณิชยกรรม  เศรษฐกจิพอเพียง และการท่องเทีย่ว 

แนวทางการพฒันา 

- งานด้านการส่งเสริมการลงทุน 

          - งานด้านการพาณิชกรรม 

 - งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

 - งานด้านการท่องเท่ียว 

- ฯลฯ 



 

 5.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 

แนวทางการพฒันา 

      - งานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

         - งานด้านการจัดการขยะในชุมชน 

 - งานด้านส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ การบริโภค เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

- ฯลฯ 

      6.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศลิปะ วฒันธรรม จารีตประเพณ ี

และภูมปิญัญาท้องถิน่ 

แนวทางการพฒันา 

- งานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    

  โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

- ฯลฯ 

 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แนวทางการพฒันา 

- งานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร  

     - งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกันการทุจริต 

 - งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 

        - งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานท่ี

ปฏิบัติงาน 

         - งานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 

         - งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 - งานด้านการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

- ฯลฯ 

4.6  นโยบายการพฒันาจงัหวดัเพชรบุร ี

วิสยัทศันจ์งัหวดัเพชรบรุี 

 “แหล่งผลิตอาหารคุณภาพและเมืองท่องเที่ยวชั้นน าของ ASEAN”  



 

พันธกิจ 

- ผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ต่อยอด/แปรรูปเชิง

สร้างสรรค์ได้ 

  - พัฒนาเชิงบูรณาการให้เป็นจังหวัดท่ีน่าอยู่อาศัยและประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี 

- ยกระดับเป็นเมืองท่องเท่ียวชั้นน า ของ ASEAN 

เป้าประสงค์รวม 

- สินค้าเกษตร – อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย เกิดการต่อยอด/

แปรรูปสินค้าเชิงสร้างสรรค์สามารถเพ่ิมพูลค่าผลผลิตภาคการเกษตร

ของจังหวัด  

- เป็นจังหวัดท่ีน่าอยู่อาศัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

- เป็นเมืองท่องเท่ียวชั้นน า ASEAN โดยเฉพาะสถานท่ีท่องเท่ียว

เชิงนิเวศน์และเป็นเหล่ง 

ศึกษาดูงาน – การประชุมสัมมนาส าคัญระดับประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สินค้าเกษตร – อาหารมีคุณภาพและ

ปลอดภัย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีด ี

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองท่องเท่ียวชั้นน าของ ASEAN และ

แหล่งศึกษาดูงาน-ประชุมสัมมนา 

                                    ส าคัญระดับประเทศ 

4.7  นโยบายการพฒันาอ าเภอท่ายาง 

วิสยัทศัน ์

“ ท่ายางเมืองเกษตร  คุณภาพปลอดภัย  ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชน

เข้มแข็ง ” 

ภารกิจในการพัฒนาอ าเภอ   

 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 



 

3. ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 

4. ด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

5. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

6. ด้านการพัฒนาการบริหารและการเมือง 

7. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8. ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 

วัตถุประสงค์การพฒันาอ าเภอ 

1. ด้านการพฒันาโครงสรา้ง 

    1.1 เพ่ือพัฒนาและก่อสร้างเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  สะดวก  

ปลอดภัย 

  1.2 เพ่ือจัดให้มีน้ าอุปโภค  บริโภคอย่างเพียงพอ  รวมถึงพัฒนา

ปรับปรุงแหล่งน้ าต่างๆให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี 

  1.3 เพ่ือส่งเสริมการเกษตรครบวงจรในด้านการส ารวจ   การ

วางแผนผลิต  การตลาด  การแปรรูปผลผลิต 

 2. ด้านการพฒันาเศรษฐกิจ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

   2.2 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาอาชีพ  การจัดการ

บริหารและสวัสดิการแก่สมาชิกกลุ่ม 

   2.3 ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านการเกษตรแบบครบวงจร 

   2.4 เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือพัฒนาการตลาดให้

เข้มแข็ง  รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 

 3. ด้านการพฒันาสงัคมและชมุชน 

   1. เพ่ือส่งเสริมให้มีการประชุมประชาคม หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ เพ่ือ

แก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง 

   2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการท าหน้าท่ีตามฐานะใน

ครอบครัวอย่างเกื้อกูลและเอื้ออาทรต่อกัน  เพ่ือให้ครอบครัวอบอุ่นและ

เข้มแข็ง  รวมถึงการเสียสละเพื่อส่วนรวม 

4. ด้านการพฒันาการศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

  1. เพ่ือปลูกฝังเยาวชนในด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  สืบทอดแก่คนรุ่นหลัง 

   2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ทรัพยากรชุมชน 

         3. เพ่ือพัฒนาประชาชนให้เกิดความพร้อมในการปรับตัวภายใต้กระแส

โลกาภิวัตน์ 



 

     4. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการศึกษา   โดยระบบสื่อสาร

ทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับท้องถิ่น  เพ่ือส่งเสริม

ให้วัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสืบทอดศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 5. ด้านการพฒันาสาธารณสขุ 

   1. เพ่ือให้มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่งถึง 

   2. เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ  ส่งเสริม

กิจกรรมการออกก าลังกาย 

   3. เพ่ือพัฒนาการแพทย์แผนไทย 

   4. เพ่ือพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 

 6. ด้านการพฒันาการบรหิารและการเมือง 

   1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจทางการเมืองแก่ประชาชน  

ให้ความรู้แก่ประชาชนให้เข้าใจ   บทบาท  อ านาจหน้าท่ีขององค์กร

ปกครองต่างๆ 

   2. เพ่ือปลูกจิตส านึกทางการเมือง  โดยมีการปลูกฝังคุณธรรม  

จริยธรรมและจิตส านึกทางการเมือง        ท่ีดีให้แก่ นักการเมืองท้องถิ่น 

 3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิ  หน้าท่ีของ

ตน  ตามระบอบประชาธิปไตยและ         ท าหน้าที่ได้เต็มความสามารถ 

 7. ด้านการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

   1.  เ พ่ือสร้ า งจิตส านึ กให้ประชาชนช่วยกันบ ารุ ง รั กษา

ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 

   2. เพ่ือจัดให้มีการก าจัดขยะมูลฝอยและที่ท้ิงขยะอย่างเป็นระบบ 

  

 8. ด้านการพฒันาการทอ่งเที่ยว 

   1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน 

   2. เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้ความรู้การให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 

 3. เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว 

4.8  นโยบายการพัฒนาของผู้บรหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเขากระปกุ 

 1.  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 โดยจะด าเนินการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา   ถนน  

สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  พัฒนาแหล่งน้ า  ระบบประปา พัฒนา 

ขยายเขตไฟฟ้า และติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ พัฒนาระบบจราจร รวมถึง

การจัดท าป้ายบอกเขตและป้ายซอยต่าง  ๆ ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี  ๑๔ 

หมู่บ้านของต าบลเขากระปุก  พร้อมประสานความร่วมมือขอรับการ



 

สนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานโครงการท่ีเกิน

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 

  2. นโยบายการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  และพัฒนา

คุณภาพชีวิต  

  ด าเนินการพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ส่งเสริม

สุขภาพอนามัยให้กับประชาชน  รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด  และโรคติดต่อ  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ ส่งเสริม

สวัสดิการสังคม ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน

ต าบลเขากระปุก เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข ให้

ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้อย่างท่ัวถึง  ด าเนินงานร่วมกับ

หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  เพ่ือ

พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น รวมถึงการบูรณา

การกับศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเขากระปุก และศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอท่ายาง ในการพัฒนาและส่งเสริม

การศึกษาให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน    

 3. นโยบายการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการ

รักษาความสงบเรียบร้อย  

 ยกระดับให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ด าเนินการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ให้สามารถ

ปฏิบัติงานบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

 4. นโยบายการพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  

พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   

 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ พัฒนาและ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวทางเลือกด้านประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

  5. นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ น ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบ าบัดและจัดการขยะ 

  6. นโยบายการพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  



 

  จัดให้มีแผนงานในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย

ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมและเผยแพร่  ศิลปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

 

  7. นโยบายการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน  

  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร

ในองค์กร ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และสถานท่ีปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น 

พัฒนาและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสถาบันของ

ชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


