
 ๑๕ 
สวนท่ี  4 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
********************** 

1.วิสัยทัศนของเทศบาล   

 “เทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์  เปนองคการท่ีมีการบริหารอยางมีประสิทธิผล  บริการอยาง
มีคุณภาพ  ชุมชนเขมแข็ง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีการจัดการ
อยางสมดุลและย่ังยืน” 

2.ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง  3  ป  
 ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  สังคม  การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานการบริการสาธารณสุขและการกีฬา 
 ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 

ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
 เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ  การปรับปรุงพ้ืนท่ีและการกอสราง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  อันเปนการสงเสริมความสะดวกในการอยูอาศัยและการประกอบอาชีพ  โดย
มีวัตถุประสงค  ดังนี้ 
 1.เพ่ือพัฒนาดานการใหบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานใหท่ัวถึงประชาชน 
 2.เพ่ือพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพ้ืนฐาน 
 3.เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟาใหท่ัวถึงประชาชน 
 4.เพ่ือพัฒนาระบบจราจรใหเปนมาตรฐาน  และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 แนวทางการพัฒนา 
  1.พัฒนาการบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  2.พัฒนาสถานนันทนาการ 
  3.พัฒนาระบบจราจร 
  4.การจัดทําผังเมือง  

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

  เพ่ือใหชุมชนตางๆ  เปนชุมชนท่ีอยูอาศัย  และเพ่ือสรางจิตสํานึกท่ีดีในการดูแลและเสริมสราง
พลังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
  1.เพ่ือสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  2.เพ่ือใหเปนชุมชนนาอยู 
  3.เพ่ือปองกันและแกไขปญหาจากมลพิษตางๆ 
 แนวทางการพัฒนา 
  1.การบริหารจัดการปญหามลพิษอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
  3.การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
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ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
  เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ  ให
ดําเนินไปดวยความเขมแข็งม่ันคง  เพ่ือสรางอาชีพเสริม  เพ่ิมรายไดใหกับประชาชน  โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมท้ังสงเสริมคุณภาพสินคาและการบริหารจัดการตลาดท่ีดี  โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
  1.เพ่ือพัฒนาและยกระดับรายไดของประชาชน 
  2.เพ่ือลดปญหาการวางงาน 
  3.เพ่ือสงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ 
  4.เพ่ือสงเสริมการพาณิชยและการผลิตสินคาใหมีคุณภาพ 
  5.เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ  
 แนวทางการพัฒนา 
  1.พัฒนาอาชีพและรายได 
  2.พัฒนาดานการเกษตรใหมีคุณภาพและปลอดสารพิษ 

ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  สังคม  การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
  เพ่ือเปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในทองถ่ินใหมีระดับคุณภาพชีวิตท่ี
ดี  สนับสนุนและสงเสริมการบริหารการศึกษา  สวัสดิการสังคม  อนุรักษ  ฟนฟู  ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 
  1.เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  2.เพ่ือเปนชุมชนเขมแข็ง  ครอบครัวอบอุน 
  3.เพ่ือสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ตลอดจนความสงบเรียบรอยในชุมชน 
  4.เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดมีโอกาสศึกษาตอทุกคน 
  5.เพ่ือใหครอบครัวผูยากจน  ครอบครัวผูดอยโอกาส  ไดรับสวัสดิการสงเคราะหท่ัวถึง 
  6.เพ่ือใหประชาชนเยาวชนหางไกลยาเสพติด 
 แนวทางการพัฒนา 
  1.สนับสนุนสวัสดิการสังคม 
  2.เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและองคกรจัดตั้ง 
  3.การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  4.สงเสริมการศึกษา 
  5.การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  6.สงเสริมและบํารุงรักษาศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานการบริการสาธารณสุขและการกีฬา   
  เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  มีความรูและไดรับบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง
เพ่ือสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดี  โดยมี
วัตถุประสงค  ดังนี้ 
  1.เพ่ือสงเสริมการสาธารณสุขทุกดานใหท่ัวถึงประชาชน 
  2.เพ่ือเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนและเยาวชนใหมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ  
 แนวทางการพัฒนา 

  1.พัฒนาการบริการและสงเสริมการสาธารณสุขทุกดานใหท่ัวถึงประชาชน 
  2.เสริมสรางสุขภาวะของประชาชน 



 ๑๗ 
ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี  ประกอบดวย 
  เพ่ือพัฒนาชุมชนและบริหารองคกรโดยยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี  สงเสริมการเลือกตั้ง
เผยแพรการปกครองตามระบบประชาธิปไตยใหประชาชนไดเขาใจและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินสงเสริม
ชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน  รวมท้ังปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารราชการเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน  โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 
  1.เพ่ือใหการบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปรงใส  ตรวจสอบได 
  2.เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 
  3.เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา 
  1.พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ 
  2.จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ  ในการปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  3.เพ่ิมชองทางในการใหบริการขอมูลขาวสาร 
  4.เสริมสรางสํานึกประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
  5.พัฒนาสถานท่ีทํางาน 
  6.พัฒนาระบบจัดเก็บรายได 
 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 วิสัยทัศนของจังหวัดราชบุรี 
 “ ผูนําเกษตรปลอดภัย  มุงใหเปนเมืองนาอยู และใชทุนทางปญญาสรางรายได ” 
 
 พันธกิจจังหวัด  
 1. ดําเนินการยกระดับคุณภาพ  และมาตรฐานสินคาและบริการใหเปนสินคามีคุณภาพ  ปลอดภัย และ
เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด 
 2.พัฒนาครอบครัวและชุมชนใหเขมแข็ง  สรางวินัยทางสังคม  ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพ่ือการเปนเมืองท่ีนาอยู 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร  
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1 พัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัย เพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวและ
ผลผลิตเชิงสรางสรรค 
  ใหความสําคัญกับการดําเนินการยกระดับการผลิตสินคาจังหวัดราชบุรี  โดยการสรางความรู
ความเขาใจและยกระดับความเชี่ยวชาญ  แกเกษตรกร  สถาบันเกษตรกร  กลุมอาชีพ  วิสาหกิจชุมชน  
ผูประกอบการ โดยการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชในการพัฒนากระบวนการผลิต  เพ่ือลดตนทุนการผลิต  การ
ใชพลังงานทดแทนพัฒนามาตรฐานการผลิต  ใหสินคาและบริการท่ีสําคัญของจังหวัดราชบุรี  เปนท่ียอมรับของ
ตลาดและผูบริโภคเชน  สินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย  สินคาบริการและการทองเท่ียว  ตลอดจนสงเสริม
พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative Economy) โดยการสนับสนุนบุคลากรท่ีมีความคิดสรางสรรค  และมี
ทักษะทางศิลปะในการสรางสรรคงานท่ีมีคุณคา การใชองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาสรางมูลคาเพ่ิมสินคา
และบริการ  โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของสินคา  OTOP งานฝมือและหัตถกรรม  
ศิลปะการแสดงพ้ืนบาน และงานสถาปตยกรรม 
 เปาประสงค 
  1.สินคาเกษตร และเกษตรแปรรูปไดรับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
  2.สินคาและบริการสําคัญของจังหวัดไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตเพ่ิมข้ึน 
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  3.กลุมสินคาท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคไดรับการสรางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจมากข้ึน  
  4.เพ่ิมคุณคา/มูลคาภาคการผลิตท่ีสําคัญของจังหวัด 
 ตัวช้ีวัดและเปาหมายการพัฒนา  (KPI/Targets) 
  1.แปลง/ฟารม ท่ีไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP/มาตรฐานฟารม จํานวน 6,000 แปลง/ฟารม 
  2.เพ่ิมคุณคา/ผลผลิตท่ีสําคัญเฉลี่ยตอหนวยพ้ืนท่ีผลิต 
  3.ตนทุนการผลิตสามารถลดไดในการผลิตขาวเครื่องเคลือบดินเผาและOTOPรอยละ 10 
  4.ผูประกอบการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานสินคาชุมชน รอยละ 70 ของผลิตภัณฑท่ีไดรับการ
ข้ึนทะเบียน 
  5. จํานวนสินคาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคท่ีไดรับการสงเสริม จํานวน 20 ชนิดสินคา 
  6. รอยละการเพ่ิมชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP เพ่ิมข้ึน รอยละ 20 
  7. มูลคาการผลิตสินคาเกษตร ขยายตัวในระยะ4 ปไมนอยกวารอยละ 8 
  8.รอยละของผลผลิตท่ีผานการตรวจสอบความปลอดภัย(รอยละ80) 
  
 กลยุทธ /แนวทางการพัฒนา 
  1.พัฒนาทักษะเพ่ือการผลิตท่ีไดมาตรฐานคุณภาพ 
  2.สงเสริมการลดตนทุน และพัฒนาพลังงานทดแทน 
  3.สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 
  4.พัฒนาและขยายการตลาด 
  5.พัฒนาการบริการและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมเข็ง 
  ใหความสําคัญกับการดําเนินการสงเสริมใหมีการนอมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวทางการดํารงชีวิต  การสรางครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมแข็งพ่ึงตนเองได  องคกรชุมชนมีประสิทธิภาพ  
ประชาชนไดรับการสงเสริมการเรียนรู มีสุขภาวะเหมาะสม  การบังคับใชกฎหมายท่ัวถึงและเปนธรรม  สรางวินัย
ทางสังคมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  แกไขปญหาการวางงาน  แกไขปญหายาเสพติด  ตลอดจน
แกไขปญหาเด็กและเยาวชน ในกลุมเสี่ยง 
 เปาประสงค  
  1.ลดปญหายาเสพติดและสถิติการเกิดอาชญากรรม 
  2.ประชาชนมีวินัยทางสังคมและสมานฉันท 
  3.เด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน เขมเข็งสามารถพ่ึงตนเองได 
  4.ประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตผานเกณฑ จปฐ. 
  

 ตัวช้ีวัดและเปาหมายการพัฒนา  (KPI/Targets) 
  1.จํานวนหมูบาน/ชุมชนทีมีการสงเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ30 
  2. จํานวนตําบลท่ีมีองคกรประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขมแข็ง รอยละ100 
  3.หมูบาน/ชุมชนท่ีมีแผนแมบทชุมชน รอยละ 50 
  4.ประชากรท่ีอายุเกิน 15 ปท่ีไดรับการสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย รอยละ 60 
  5.หมูบานท่ีมีกิจกรรมดานสุขภาพ ศิลปวัฒนธรรมและครอบครัว รอยละ 50 
  6.จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีแผน/งบประมาณ สนับสนุนหมูบานชุมชน ดาน
สุขภาพรอยละ 100 
  7.หมูบานท่ีประชาชนมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน รอยละ 100 



 ๑๙ 
  8.เยาวชนท่ีไดรับการพัฒนาในดานตางๆและไดรับบริการดานคําปรึกษาจํานวน10,000 คน 
  9.จํานวนคดีท่ีข้ึนศาลเยาวชนและครอบครัว ลดลงรอยละ 20 
  10.จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนใหบริการคอมพิวเตอร  มีระบบการ
ควบคุมการเลนเกมสของเด็กและเยาวชน รอยละ 100 
  11.จํานวนผูเดือดรอนท่ีไดรับการแกไขปญหาตามแผนแกไขปญหาสังคม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต รอยละ 80 
  12 เรื่องรองเรียนไดรับการแกไขและเรื่องยุติได รอยละ 60 
  13 การจับกุมผูกระทําผิดในแตละกลุมคดีท่ีเกิด รอยละ 30 
  14 ประชาชน/เยาวชน ท่ีไดรับการสรางความตระหนักเก่ียวกับโทษของยาเสพติด 
  15.จํานวนผูปวยท่ีไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
  16.แรงงานไดรับการพัฒนาและเพ่ิมคุณภาพชีวิต รอยละ 60 
  17.ประชาชนไดรับการสงเสริมแนวคิดตามระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน 
 

 กลยุทธ /แนวทางการพัฒนา 
  1.ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  2.สงเสริมวินัยสังคมและการบังคับใชกฎหมาย 
  3.พัฒนา เด็ก เยาวชน ครอบครัวชุมชน ใหเขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.สงเสริมกิจกรรมสุขภาพ และ ศิลปวัฒนธรรมใหแก ครอบครัวและชุมชน 
  5.พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมคุณภาพชีวิตแรงงาน 
  6.สงเสริมความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาความอุดมสมบูรณและคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเปน
เมืองนาอยู 
  ดําเนินการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เพ่ิมพ้ืนท่ีปาและพ้ืนท่ีสี
เขียวการจัดการปญหาขยะมูลฝอย ลดมลพิษทางน้ํา ทรัพยากรถูกใชอยางยั่งยืนรูคุณคา ปรับสภาพแวดลอมและ
ภูมิทัศนใหเปนเมืองนาอยู 
 เปาประสงค  
  1. พ้ืนท่ีสีเขียวและการรักษาปาตนน้ําและปาชุมชน เพ่ิมข้ึน 
  2. คุณภาพน้ํา อากาศ และขยะมูลฝอย อยูในเกณฑมาตรฐาน 
  3. เปนเมืองท่ีมีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนเมืองท่ีเหมาะสม 
  4. มีความหลากหลายและความสมดุลทางชีวภาพยิ่งข้ึน 
 
 ตัวช้ีวัดและเปาหมายการพัฒนา  (KPI/Targets) 
  1.พ้ืนท่ีปาไมในเขตปาอนุรักษตนน้ําลําธารไมลดลงจากภาพถายดาวเทียม 
  2.จํานวนตนไมท่ีมีการปลูกใหม 84,000 ตน 
  3.จํานวนแมน้ํา/คลอง ท่ีไดรับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ํา 12 แหง 
  4.ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตองกําจัด ณ ปฐาน ลดลง รอยละ 40 
  5.ฟารมปศุสัตวไดรับการแกไขปญหาการกําเนิดมลพิษทางน้ํารอยละ 20 
  6.ระดับความสําเร็จในการสรางความหลากหลายและและความสมดุลทางชีวภาพ 
  7.รอยละของแหลงกําเนิดมลพิษ ทางน้ําและอากาศ ไดรับการแกไขเพ่ิมข้ึนรอยละ 50 
 กลยุทธ  



 ๒๐ 
  1.การจัดการปญหาขยะมูลฝอยและคุณภาพน้ํา 
  2.สงเสริมการการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและ ธนาคารตนไม 
  3. การสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวม 
  4.สงเสริมการพัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนเมืองท่ีเหมาะสม 
  5.สงเสริมความหลากหลายและความสมดุลทางชีวภาพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการบริหารและเสริมสรางธรรมาภิบาล 
  ดําเนินการพัฒนาการบริหารจัดการไปสูการเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง(High Performance 
Organization)) ในการใหบริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพภายใตหลักการธรรมาภิบาล 
 เปาประสงค  
  หนวยงานในจังหวัดราชบุรีเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง 
 ตัวช้ีวัดและเปาหมายการพัฒนา  (KPI/Targets) 
  1.ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  และมีคะแนนประเมินไมนอย
กวา350 คะแนน 
  2.ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 
  3.ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระดับ 5 
  4.ความสําเร็จงานบริการท่ีรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ รอยละ 80 
  5. ระดับความสําเร็จการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระดับ 5 
 กลยุทธ  
  1.พัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ 
  2.ปองกันและและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
  4.พัฒนาการบริการประชาชน 

4.นโยบายการพัฒนาของผูบริหารตําบลประสาทสิทธิ์ 
  พัฒนาทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  ใหเปนชุมชนแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  ประชาชนมี
คุณภาพมีความสมานฉันท  ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน  เนนสรางความเขมแข็งของชุมชน  มีระบบการ
บริหารงานท่ีโปรงใส  ตรวจสอบได  ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยพัฒนาตําบลตามแนวทางนโยบาย  7  ดาน  
ดังนี้ 
 
 
  1.นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  2.นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  3.นโยบายดานเศรษฐกิจ 
  4.นโยบายดานสังคม  การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  5.นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
  6.นโยบายการพัฒนาดานการเมือง  การบริหาร 
  7.นโยบายและการพัฒนาดานการมีสวนรวมของประชาชน 

 
 


