
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ีตําบลยางหัก  อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี 

 



 
 

แผนพัฒนาสามป 
 (พ.ศ. ๒๕๕๗  -  ๒๕๕๙) 

 
 
 
 

 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลยางหัก 
อําเภอปากทอ   จังหวัดราชบุรี 

 
 
 



 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลยางหัก 
เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก  ประจําป (๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 

----------------------------------------- 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลยางหัก  ไดจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลยางหัก  
ประจําป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลยางหัก   ซ่ึงมีการกําหนดยุทธศาสตรและ
แนวทางพัฒนาตําบลยางหักใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  คําแถลงนโยบายของ
รัฐบาล  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดราชบุรีซ่ึงในการจัดทําแผนพัฒนาดังกลาวสภาองคการบริหารสวนตําบล
ยางหัก  ไดพิจารณาเห็นชอบแลว เม่ือวันท่ี  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖  โดยเคาโครงแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลยางหัก  ประกอบดวยเนื้อหา  ๖ บท สรุปไดดังนี้ 

บทท่ี ๑ บทนํา กลาวถึงความเปนมา ความสําคัญของแผนพัฒนาและประโยชนของแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก 

บทท่ี ๒ สภาพท่ัวไป กลาวถึงความเปนมา การจัดตั้งองคกรและขอมูลพ้ืนฐานตําบลยางหัก 
บทท่ี ๓ สรุปผลการพัฒนาโครงการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลยางหักในรอบปท่ีผานมา 
บทท่ี ๔ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป กลาวถึงยุทธศาสตรการพัฒนา ท้ัง ๗ ดาน 

ขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก 
บทท่ี ๕ บัญชีโครงการพัฒนาแสดงรายละเอียดของโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา ท้ัง 

๗  ดานขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก  ในระยะเวลาสามป  
บทท่ี ๖ การติดตามและประเมินผล กลาวถึงองคกรท่ีรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

     จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
  

 ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๑๙   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 

(นายสัมพันธ  ทองเกียะ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลยางหัก 

 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

 
แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมีหลักคิดท่ีวาภายใต

ยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึง ๆ จะมีแนวการพัฒนาไดมากกวาหน่ึงแนวทางและภายใตแนวทางหน่ึง จะมีโครงการ/
กิจกรรมไดมากกวาหน่ึงโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายท่ีตองการใน
แตละยุทธศาสตรการพัฒนา   ซึ่งมีผลกระทบตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมาย  การพัฒนาอยางย่ังยืนและ
วิสัยทัศน 

 

นอกจากน้ันแผนพัฒนาสามปเปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป กลาวคือ องคการบริหารสวนตําบลยางหักใชแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป   โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนามาจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป    
เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน   การจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)   ขององคการบริหารสวนตําบลยางหักไดปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒              
ทุกประการ 

 

องคการบริหารสวนตําบลยางหักหวังเปนอยางย่ิงวาแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล
ยางหักจะสามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานองคกรและพัฒนาตําบลยางหักไดอยาง มีประสิทธิภาพเพื่อให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตอไป 
 
 
 
                       (นายสัมพันธ  ทองเกียะ) 

           นายกองคการบริหารสวนตําบลยางหัก 
          ประธานกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลยางหัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ   

 

   
 

 เรื่อง              หนา 
 

๑. สวนท่ี ๑     บทนํา                                                                                    ๑ 
๒. สวนท่ี  ๒   สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล                    ๕ 
๓. สวนท่ี  ๓  สรุปผลการพัฒนาตําบลในปท่ีผานมา                                            ๑๔  
๔. สวนท่ี  ๔  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป                                     ๑๖ 
๕. สวนท่ี  ๕   บัญชีโครงการพัฒนา                                                                    ๒๐ 
๖. สวนท่ี  ๖   การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ  การติดตาม  และประเมินผล           ๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สวนท่ี  ๑ 

บทนํา 
 

การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจะใชแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการบริหาร งานซึ่ง
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจะมีการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายยุทธศาสตร และแนวทางใน
การพัฒนาตําบล  รวมท้ังการกําหนดโครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัดของการพัฒนาในระยะยาวอยางตอเน่ือง 

การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลน้ันจะตองสอดคลองเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนยุทธศาสตร
และแนวทางในการพัฒนาในระดับตางๆและท่ีสําคัญองคการบริหารสวนตําบลจะตอง ดําเนินงานเพื่อตอบสนอง
ตอปญหาความตองการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาน้ันระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา  ดังน้ี 

๑.การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  มีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 
๑.๑ คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจัดประชุมประชาคมองคการบริหาร สวนตําบล 

สวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรับทราบปญหา ความ
ตองการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นท่ีเกี่ยวของตลอดจนใหความชวย เหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ  และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑.๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรวบรวม แนวทาง และ
ขอมูลนํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล 

๑.๓ คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อ
เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล 

๑.๔ นายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรและประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวนายกองคการบริหารสวนตําบล    
จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 
ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
ขอ ๑๗   กําหนดขั้นตอนการดําเนินการ  ดังน้ี 

๑.คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่นกําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนารวมท้ังสอดคลองกับปญหาความ
ตองการของประชาคมและชุมชนโดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ  และขอมูลในแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปญหา  ความ
ตองการ  และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป  แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

๓. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามป เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น  
๔. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหาร

สวนตําบล เพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนสามปตอไป 
ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
แผนพัฒนาสามปเปนแผนท่ีแสดงความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําปขององคการ

บริหารสวนตําบล  กลาวคือเปนแผนท่ีองคการบริหารสวนตําบล  นําไปใชเปนแนวทางการพัฒนาและเปนเครื่องมือ
ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

 



 
๒ 

 
 

วัตถุประสงคของแผนพัฒนาสามป 
๑.เปนเครื่องมือท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
๒.เปนเครื่องมือท่ีแสดงแนวทางการพัฒนา และเปาประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนและมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจง 
๓.เปนเครื่องมือกําหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการในชวงระยะเวลาสามป 
๔.เปนเครื่องมือท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจายประจําป 

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ขอ ๘ กําหนดใหนายกองคการบริการสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล   ประกอบดวย 
๑.  นายกองคการบริหารสวนตําบล       ประธานกรรมการ 
๒.  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลทุกคน     กรรมการ 

  ๓.  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีสภาฯ คัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ  
๔.  ผูทรงคุณวุฒิท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ  
๕.  ผูแทนภาคราชการ / รัฐวิสาหกิจท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล   กรรมการ 

         จํานวนไมนอยกวาสามคน        
๖.   ผูแทนประชาคมทองถิ่นท่ีประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวน   กรรมการ  

                  ไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน 
๗.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล          กรรมการ/เลขาฯ 
๘.  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน         ผูชวยเลขานุการ 

กรรมการลําดับท่ี ๔ –  ๖  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 

กรรมการลําดับท่ี ๔ –  ๖  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 

๑.  กําหนดแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  โดยพิจารณาจาก 
  ๑.๑ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ีท่ีมีผลกระทบตอ
ประโยชนสุขของประชาชน   เชน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 
  ๑.๒  ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจ  
  ๑.๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  กลุมจังหวัด  และจังหวัด  โดยใหเนนดําเนินการในยุทธศาสตร  
ท่ีสําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน  การแกไขปญหาความยากจน  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  ๑.๔  กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัด 
  ๑.๕  นโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีแถลงตอสภาทองถิ่น  

๑.๖  แผนชุมชน 
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคําถึงสถานะทางการคลัง

ของทองถิ่น  และความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณาดวย 
๒. รวมจัดทํารางแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดทําราง

แผนพัฒนาในการจัดทํารางแผนพัฒนา ใหนําปญหาความตองการจากแผนชุมชนท่ีจะดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุ
ไวในแผนพัฒนา แตหากเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลใหเสนอปญหาความตองการไปยังองคการบริหาร
สวนจังหวัดและใหองคการบริหารสวนจังหวัดบรรจุไวในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาท่ี 

 



 
 

๓ 
 

๓. พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนดําเนินการใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานแลวเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล 

๔. พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๕. แตงตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
๖. ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม  วิเคราะหปญหา   ความตองการของประชาชน ในทองถ่ิน

และจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา และประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ขอ  ๙  กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล   ประกอบดวย 

๑.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล     ประธานกรรมการ 
๒.  หัวหนาสวนการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล      กรรมการ 
๓.  ผูแทนประชาคมทองถิ่นท่ีประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน    กรรมการ 
๔.  หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน    กรรมการ/เลขาฯ 
๕.  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน     ผูชวยเลขานุการ  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ลําดับท่ี ๓ – ๕ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราว

ละ  ๒  ป  และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาท่ีจัดทําราง

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดจัดทํารางแผนการดําเนินงานและจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการเพื่อเสนอคณะกรรมการ พัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล  

การแกไข  การเพ่ิมเติม  หรือการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๘  กําหนดไว   ดังน้ี 
๑.  การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบล  (ขอ ๙) 
๒.  การเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาสามป  ใหดําเนินการโดยมีขั้นตอน  ดังน้ี 
๒.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารางแผนพัฒนาสามปท่ี

เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  
๒.๒ คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณารางแผนพัฒนาสามปท่ีเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนแปลงเพื่อเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 
๒.๓ นายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงและ

ประกาศใชแผนพัฒนาสามปท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
๒.๔  การเปล่ียนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 ๒.๔.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารางแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
 ๒.๔.๒ คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงเพื่อเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 ๒.๔.๓ นายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลง และ

ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบล 



 

สวนท่ี  ๒ 

 

สภาพทั่วไป  และขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก 

๑.  สภาพทั่วไป 
 

๑.๑  ประวัติความเปนมาของตําบลยางหัก 
 ในอดีตท่ีผานมาเม่ือประมาณรอยกวาปมีเรื่องเลาวาไดมีชาวกะเหรี่ยงมาตั้งถ่ินฐานอยูบริเวณริมหวย  

ณ บริเวณริมหวยมีตนยางใหญอยู ๒ ตน ซ่ึงอยูระหวางบานตากแดดและบานยางคู ปจจุบันคือหมู ๒  กับ หมู ๖ 
ตนยางดังกลาวชาวบานเชื่อวามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู ตอมาในชวงฤดูฝนไดเกิดน้ําปาไหลหลากทําใหตนยาง  
ท้ังคูโคนลมขวางลําหวยแตไมมีผูใดสามารถนําตนยางดังกลาวข้ึนมาไดและมีคําเลาขานกันวาตนยางนั้นลมทับ
สัตวใหญชนิดหนึ่งท่ีจะมาทํารายชาวบานจึงมีความเชื่อกันวาตนยางนั้นไดชวยชีวิตชาวบานใหปลอดภัยจาก  
สัตวรายตอมาจึงไดมีการตั้งชื่อตําบลวา “ยางหัก” จนถึงปจจุบันนี้ 

 การจัดรูปองคการบริหารสวนตําบลเปนการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีใชอยูในปจจุบันนี้
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี ๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๖  มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการสวนทองถ่ินซ่ึงเปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางใหกับ
สวนทองถ่ินอยางแทจริง เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบและมีสวนรวมในการบริหารทองถ่ินตนเอง
เพ่ือสนองตอบตอความตองการและสามารถแกไขปญหาของประชาชนไดอยางแทจริงและยังเปนการเตรียม
ความพรอมเพ่ือรองรับการถายโอนภารกิจจากหนวยงานสวนกลาง,สวนภูมิภาค   ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ สําหรับองคการบริหารสวน
ตําบลยางหักยกฐานะมาจากสภาตําบลยางหักเม่ือ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

๑.๒  ท่ีตั้ง   
ตั้งอยูเลขท่ี ๑๗๑ หมูท่ี  ๓ บานทายาง ตําบลยางหัก  อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี  อยูหาง จากท่ีวา

การอําเภอปากทอประมาณ ๓๖ กิโลเมตรอยูหางจากศาลากลางจังหวัดราชบุรีประมาณ ๖๐  กิโลเมตร 
๑.๓  เนื้อท่ี 

เนื้อท่ีประมาณ   ๒๙๗.๗๒  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  ๑๘๖,๐๕๗  ไร  หมูบานท่ีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด  คือ 
หมู  ๔ บานหินสี มีพ้ืนท่ี  ๓๗,๓๐๐  ไร และ หมู  ๘ บานลานคา มีพ้ืนท่ีนอยท่ีสุด ๒๒,๑๗๐  ไร 

๑.๔  อาณาเขต 

ตําบลยางหัก  มีอาณาเขตติดตอกับตําบลอ่ืน  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดตอ ตําบลทุงหลวง  และตําบลอางหิน   อําเภอปากทอ   จังหวัดราชบุรี 
 ทิศใต  ติดตอ  ตําบลหนองหญาปลอง   อําเภอหนองหญาปลอง   จังหวัดเพชรบุรี  
 ทิศตะวันออก ติดตอ  ตําบลหวยยางโทน   อําเภอปากทอ   จังหวัดราชบุรี  
 ทิศตะวันตก ติดตอ  ตําบลบานบึง   อําเภอบานคา   จังหวัดราชบุรี  

๑.๕  ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศตําบลยางหัก มีสภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปนเทือกเขาสูงต่ําสลับกันและเปนท่ีราบสูง      

มีลําหวยสําคัญ ๘ สาย มีลําหวย  ดังนี้   หวยแมประจัน หวยพุกรูด  หวยบานเกา หวยพุมวง หวยหินสี           
หวยพุไทร  หวยพุกระถินและหวยพุยาง  พ้ืนท่ีเหมาะแกการเพาะปลูกและปศุสัตว 

 
 
 
 
 



- ๕ - 
 

 

๑.๖  จํานวนหมูบาน 
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก   มีจํานวนหมูบานในเขตปกครอง  ๘   หมูบาน  ดังนี้ 
หมูท่ี หมูบาน กํานัน  /  ผูใหญบาน หมายเหตุ 
๑ บานวังปลาชอน นายเสาร           สวัสดี  
๒ บานตากแดด นายเสนห          แคนเพชร  
๓ บานทายาง นายเท่ียง           ใจคม  
๔ บานหินส ี นายถวัลย          ติ่งทอง กํานัน 
๕ บานไทยประจัน นายโสภณ         ชวนะลักขโณ  
๖ บานยางคู นายมาโนช        ศรีจรงค  
๗ บานหวยศาลา นายพนัส           โตจิ๋ว  
๘ บานลานคา นายแดง            มาลา  

๑.๗  ประชากร (ขอมูล ณ วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๕  สํานักทะเบียน  อําเภอปากทอ) 
ตําบลยางหัก  มีประชากรท้ังสิ้น ๗,๑๒๒  คน  แยกเปนชาย  ๓,๗๐๑ คน หญิง  ๓,๔๒๑  คน 

มีความหนาแนนเฉลี่ย  ๒๓  คน ตอตารางกิโลเมตร  

๒.  สภาพเศรษฐกิจ 
๒.๑  อาชีพ 
ประชาชนในเขตตําบลยางหัก  มีอาชีพ  ดังนี้ 
เกษตรกรรม  พืชไร ไดแก  ขาวโพด  พริกกะเหรี่ยง  ไมผล  ไดแก  เงาะ  ลําไย  ลิ้นจี่  มะมวง  สับปะรด  

มะละกอ  แกวมังกร  ฝรั่ง  กลวย  พืชผัก ไดแก   ถ่ัว  แตงโม  มะระ  มะเขือ  มะกรูด  ไผหวาน มะนาว  ไมดอก  
ไดแก กุหลาบ  กลวยไม  ดาวเรือง  พืชอ่ืนๆ  ไดแก  ยางพารา  ยูคาลิปตัส  ปาลมน้ํามัน  

การเล้ียงสัตว  ไดแก   โค  สุกร  แพะ  แกะ  ไก  เปด  นกกระจอกเทศ  กวาง  หมูปา 
คาขาย ไดแก   ขายผัก ขายผลไม  ขายของชํา  รานอาหาร 
รับจาง  ไดแก   รับจางทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  รับจางทําไร  และรับจางท่ัวไป 
๒.๒  หนวยธุรกิจ 
-  บอปลาสุวิช     หมู  ๑           -  บานไรริมธาร  หมู ๑  
-  สวนสันติภาพ  หมู  ๒          -  มาลัย ออสทริช  ฟารม  หมู  ๒   
-   ไรธารทอง   หมู  ๒      - สวนกลวยไม  ออรคิด  วัลเลย ไทยประจัน 
-   บริษัทแมรวยการเกษตร  จํากัด  หมู ๗   -  บอตักดินแมรวย  หมู ๗ 

         -   โรงแรมพารากอนอินน  หมู  ๔    -  ไรพ่ึงสุนทร  หมู  ๘ 
         -  คายลูกเสือ ธนา  หมู ๗      -  บริษัท รวมพลอาสา รีไซเคิล จํากัด หมู ๗ 

 ๓.  สภาพสังคม 
๓.๑  สถานศึกษา 
-   โรงเรียนระดับประถมศึกษา   ๘     แหง    จํานวนนักเรียนท้ังหมด         ๙๖๗    คน  
-    ศูนยเด็กเล็ก     ๘    แหง     จํานวนเด็ก ๓  ขวบ     ๑๖๒   คน  
-   ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน   ๒     แหง 
-   ท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน   ๖     แหง  
๓.๒  สถาบันทางศาสนา 
-   วัด / สํานักสงฆ   ๑๒    แหง 
-   โบสถคริสตศาสนา   ๑    แหง  



- ๖  - 
๓.๓  การสาธารณสุข/สังคมสงเคราะห 
-   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล   ๔       แหง 
-  ผูพิการ                  ๙๔     คน  
-  ผูสูงอายุ              ๖๙๖     คน   
-  ผูปวยเอดส                   ๑๔     คน 
๓.๔  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
-   ปอมตํารวจ               ๒      แหง 
-   หนวยควบคุมไฟปา              ๑      แหง 
-   รถบรรทุกน้ํา               ๑      คัน 
-  ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  อบต.  ยางหัก   
๓.๕  วัฒนธรรมทองถิ่น 
กลุมชนด้ังเดิมเปนชาวกะเหรี่ยงสวนใหญอาศัยอยูบานตากแดด  บานทายางและบานหินสี ตอมามีชาวไทย

ภาคกลางจากจังหวัดใกลเคียงอพยพมาอาศัยอยู เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหวางชาวไทยภาคกลางกับ  
ชาวกะเหรี่ยง ชวงเดือนสิงหาคม- กันยายน  ของทุกปมีประเพณีขาวหอของชาวกะเหรี่ยง 

๔.  โครงสรางพ้ืนฐาน 
๔.๑  การคมนาคม 

-  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๐๖ (สายปากทอ - ทายาง ) เสนทางคมนาคมหลักของตําบลยางหัก  
อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี 

-  ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕๑๐ ไปอําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี  
-  ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๗ (สายทุงหลวง - หินสี ) ตัดผานหมู ๘  ไปตําบลทุงหลวง 
-  ทางหลวงชนบทหมายเลข รบ  ๔๐๖๐ สายหวยศาลา  - คอเขาฝน จุดเริ่มตน หมู  ๗ สิ้นสุด  หมู  ๘ 
- ทางหลวงชนบทหมายเลข  รบ  ๔๐๗๘  สายบานเกา  - ลานคา    จุดเริ่มตน หมู  ๖  สิ้นสุด  หมู  ๘ 
- ถนนสายหินสี - พุหวาย – ไทยประจัน   จุดเริ่มตนหมู ๔   สิ้นสุด หมู ๕  

    - ถนนลาดยางสายไทยประจัน   ถนนภายในหมู ๕  ยาวประมาณ  ๕   กิโลเมตร 
๔.๒  โทรคมนาคม 
-   ท่ีทําการไปรษณีย     ๑   แหง  
-   โทรศัพทสาธารณะ ครบท้ัง    ๘   หมูบาน  

-   โทรศัพทเคลื่อนท่ี  AIS จํานวน ๔  ฐาน   DTAC จํานวน ๒ ฐาน   TRUE MOVE จํานวน ๒ ฐาน 
๔.๓  ไฟฟา 

มีไฟฟาครบทุกหมูบานแตไมครบทุกครัวเรือน   บางครัวเรือนใชไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  
๔.๔  แหลงน้ํา 
-   มีลําหวยธรรมชาติ    ๘     สาย  -  อางเก็บน้ํา      ๑๓     แหง 
 -   บอบาดาล      ๓๖     บอ  -   สระน้ําสาธารณะ    ๑๐     แหง 
-   สระน้ําสาธารณะ    ๑๐     แหง  -   สระน้ําสวนบุคคล  ๑๒๐    บอ 
-   ประปา          ๗    หมูบาน -   ถังเก็บน้ํา  ฝ. ๙๙   ทุกหมูบาน 
-   ถังเก็บน้ํา  ฝ. ๙๙   ทุกหมูบาน  -   ฝายน้ําลน / ถนนน้ําลน   ๑๔     แหง 
 

 
 
 



- ๗ – 
 

๕.  ขอมูลอ่ืน ๆ 
๕.๑  ทรัพยากรธรรมชาติ 
-   น้ําตกไทยประจัน   อุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
-   ปาฝงซายแมน้ําภาชี  และปาพุยาง -  พุสามซอน 

 

๕.๒  มวลชนจัดตั้ง 
-   อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน   ๗๐    คน  
-   ราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.)   ๑   กลุม  
-   สภาเด็กและเยาวชน      ๒๕    คน  
-   กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 
-   กลุมอาชีพ                           ๔   กลุม 
-  อาสาสมัครตํารวจชุมชน          ๓๐    คน 
-   อาสาสมัครสาธารณสุข         ๑๗๓    คน 
-   อาสาสมัครควบคุมไฟปา      ๑๔    คน 
-   ชมรมผูสูงอายุ        ๕๑๐     คน 
-   กลุมผูใชน้ํา  ๖   กลุม      ๕๐๐     คน 

        ๕.๓  ภูมิปญญาของชุมชน และผูมีความรูภูมิปญญาทองถิ่น 
๑. แพทยแผนไทย / สมุนไพร / หมอพ้ืนบาน ไดแก                                                                                                             
๑.นายกิติพงษ       กุลไทย  มีความสามารถดานสมุนไพร                                                                             
๒. นายแท     เครือแตง  มีความสามารถดานสมุนไพร                                                                                
๓. นางฉลวย     ฮวดเชี่ยวชาญ  มีความสามารถดานแพทยแผนไทย              
๔. นายบรรจง       เข็มเพชร  มีความสามารถดานหมอพ้ืนบาน                                                                     
๕. นางกมลพรรณ  จงดี               มีความสามารถดานสมุนไพร  

๒. ผูอนุรักษศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีทองถ่ิน  ไดแก                                                                                                                    
๑.นายคุย    เหมือนละหมาย    มีความสามารถดานเปาแคน                                                                                                                            
๒.นางค้ัง     ทองกอก      มีความสามารถดานทอผาพ้ืนบาน                                                                                                                             
๓. นางซ่ิง    ทองเกียะ      มีความสามารถดานทอผาพ้ืนบาน                                                                                                      
๔.นางเนียน   เท่ียวพราย  มีความสามารถดานนาฏศิลปกะเหรี่ยง                                                                
๕. นายเหรียญ      จําสุข   มีความสามารถดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม                                              
๖. นายธีระ   บัวเบา   มีความสามารถดานศิลปวัฒนธรรม                                                           
๗. นายสุนทร  เฟองขาว  มีความสามารถดานประเพณีทองถ่ิน                                                         
๘. นายลําพอง    เกตุแกว       มีความสามารถดานวัฒนธรรมประเพณี                                                                   
๙.นางเฉลา โสภาภัณฑ  มีความสามารถดานรําไทย                                                       
๑๐.นายปา คาผุก   มีความสามารถดานประเพณีกระเหรี่ยง 
๑๑.นายเชิด เหี้ยมหาญ  มีความสามารถดานคนตรีไทย 
๑๒.นายสมศักดิ์   คุมเมือง  มีความสามารถดานดนตรีไทย  
 
 
 

 



  -๘-   

                                           
๓. งานฝมือตางๆเชน ชางไม  ชางปน  ชางแกะ  หัตถกรรม จักสาน  ทอผา  เปนตน                                                                           
๑. นายเท่ียง    ใจคม   มีความสามารถดานชางไม                                                                                                                                      
๒. นางเทือง   สวางจิตร   มีความสามารถดานจักสาน                                                                                                             
๓. นางเอ้ือง    แสงจันทร     มีความสามารถดานจักสานละเอียดโทร 081-8569289                                         
๔. นายสนธยา        เพโท        มีความสามารถดานแกะสลัก                                                                                  
๕. นางจําป  สาระรัตน มีความสามารถดานทอผา                                                      
๖.นางเหรียญทอง   ไขวพันธุ      มีความสามารถดานจักสานกระเปาลายดอกพิกุล  
๗. นายณรงคศักดิ์   บําเรอราช มีความสามารถดานชางไม                                                                     
๘. นางปุณยานุช   สายเย็น มีความสามารถดานจักสานตะกราหกเหลี่ยม  
๙. นางยุพิน      สงกระสินธุ มีความสามารถดานตะกราทรงวี 
๑๐. นางประกายดาว      อินวารี  มีความสามารถดานจักสานกระเปาลายขิ ด 
๑๑.นางอนงค        ก่ิงทองสุข มีความสามารถดานจักสานตะกราใหญ  
๑๒.นางสรอย          ฉลวยศรีเมือง มีความสามารถดานแจกันลายขิด                                                                                                                       
๑๓. นายบุญธรรม ศรสิทธ  มีความสามารถดานชางปน                                                            
๑๔. นายสมจันทร บุญเพ็ญ   มีความสามารถดานชางไม                                                  
๑๕. นายโยธิน       สวนคํา   มีความสามารถดานชางไม 
๑๖. นายพร  ฉลวยศรีเมือง มีความสามารถดานชางไม                                                 
๑๗. นายทวน  วงศวาน  มีความสามารถดานชางปูน                                                                       
๑๘.นายบรรจง  มีลอม  มีความสามารถดานปนกระปุกออมสิน                                       
๑๙.นายยันต  โพธิ์งาม  มีความสามารถดานชางเฟอรนิเจอร  

๔. ผูมีความรูดานการเกษตร เชน การเพาะปลูก ขยายพันธุ  การปรับใชเทคโนโลยี เปนตน                                                           
๑. นายรวย    มหาสินธ   มีความสามารถดานเพาะปลูก                                                                                                                                  
๒. นายชะลอ    พ่ึงเคหา  มีความสามารถดานขยายพันธุพืช                                                                                                                         
๓. นายอําพล  แสงจันทร มีความสามารถดานขยายพันธุพืช                                             
๔. นายอนุสร  ฤทธิ์ล้ํา  มีความสามารถดานเพาะปลูก                                           
๕. นายปญญา  บรรดาศักดิ์      มีความสามารถดานเพาะปลูก, ขยายพันธุพืช                                         
๖. นายณัฐวุฒิ  สรอยทอง มีความสามารถดานซอมเครื่องยนตการเกษตร  
๗. นางราศี   ซอคลองตัน มีความสามารถดานปลูกแกวมังกร  
๘.นายปรีชา         เปลี่ยมญาติ     มีความสามารถดานปลูกพืชไร                                                                
๙. นายใบ  สุภาภรณ มีความสามารถดานตอตาขยายพันธุไม                         
๑๐. นายปญญา      ยิ้มสะอาด      มีความสามารถดานขยายพันธุพืช  

๕. ผูมีความรูดานการถนอมอาหาร                                                                                                                                                                                                               

๑. นางเอ้ือง       แสงจันทร มีความสามารถดานถนอมอาหาร                                                                                                                                                   
๒. นางหลิว       ทองกอน มีความสามารถดานอาหาร                                                                  
๓. นางลัดดา      พงษทวี  มีความสามารถดานอาหาร                                                                  
๔. นางสมพร       แสงสิริจริยาวัตร  มีความสามารถดานอาหาร                                                                      
๕. นายวิเชียร  บุญรอด            มีความสามารถดานแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร,  
๖.นางวรรณา  ชันอารมณ มีความสามารถดานหมักปลารา                                                     
๗. พ.อ.อ.สมชาย   กรานจรูญ      มีความสามารถดานดองขิง  



  -๙-   

 
๘. นางเชื้อ                 เสริมผล   มีความสามารถดานดองผลไม                                                            
๙.นางทรัพยสิน            อรชุน            มีความสามารถดานดองผักสด 
๖. ผูมีความรูดานความเชื่อ  โหราศาสตร  ไสยศาสตร                                                                                          
๑. นายตง    ตะโนย    มีความสามารถดานเรียกขวัญ                                                                                                                                   
๒. นายดวย     ยอดทะเนีย   มีความสามารถดานรักษาโรค                                                                                              
๓. นายสันติ    สงวนศรี  มีความสามารถดานโหราศาสตร                                                    
๔. นางเพ็ญจันทร    เลิศไชยภัณฑ มีความสามารถดานความเชื่อ                                  
๕. นางสาวสิริมา     ฉลวยศรีเมือง มีความสามารถดานโหราศาสตร                                   
๖.นายสมจิตต   พรมขาว  มีความสามารถดานศาสนา                                                                         
๗. นายบุญชวย  เปลี่ยนสะอาด มีความสามารถดานพิธีกรรม  
๘. นางคํา  บุญเจาะ  มีความสามารถดานไสยศาสตร 

     ๙.นางเต็ม  ใจมุง  มีความสามารถดานไสยศาสตร 
๑๐.นายชลชาติ            นิติบวรกุล       มีความสามารถดานความเชื่อ  
๗.  ผูมีความสามารถดานการบริหารจัดการกลุม                                                                                                                           
๑.  นายเท่ียง    ใจคม    มีความสามารถดานบริหารกองทุนหมูบาน  
 ๒. นายสมพงศ             ทองกอก   มีความสามารถดานบริหารกองทุนหมูบาน   
 ๓. นางปุณยานุช   สายเย็น  มีความสามารถดานบริหารกองทุนหมูบาน  
 ๔. นายนอย   แนวแน  มีความสามารถดานประสานงานกลุมองคกร 
๕. นายวิวัฒน  นิติวัฒนชัย มีความสามารถดานบริหารกองทุนหมูบาน                                             
๖. นายภิรมย  ถมยาพันธ มีความสามารถดานประธานธนาคารปุยหมัก                            
๗. นางสาววันเพ็ญ      เปรมกมล     มีความสามารถดานบริหารกองทุนหมูบาน   
๘.นายสําราญ  ทองเสือ     มีความสามารถดานทําไร  
 ๙.นายจันทร  ทองหวี  มีความสามารถดานบริหารกลุมผูใชน้ําเกษตร  
 ๑๐.นายผวน  ยิ้มรอด  มีความสามารถดานกลุมปุยหมัก  

 

๕.๔  หนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ   ผลิตภัณฑของชุมชนและทองถิ่น  (OTOP) ผลิตภัณฑของชุมชน 
และทองถิ่น  (OTOP)  
๑. ผลิตภัณฑจักสานละเอียดจากไมไผ  ผลิตโดยนางเอ้ือง แสงจันทร  หมู  ๒ โทรศัพท  ๐๘๑-๘๕๖๙๒๘๙ 
๒. ผลิตภัณฑผลไมปรุงรส (กลวย,ขนุน) ผลิตโดยกลุมผลไมปรุงรส หมู ๖  โทรศัพท ๐๘๗-๑๕๖๕๙๕๖ 
๓. ผลิตภัณฑน้ําพริกนรกปลาดุก  ผลิตโดยกลุมผลไมปรุงรส  หมู ๖  โทรศัพท  ๐๘๗-๑๕๖๕๙๕๖ 
๔. ผลิตภัณฑแปรรูปผลผลิตการเกษตรผลิตโดยกลุมแปรรูปผลผลิตการเกษตร โทรศัพท ๐๘๙-๒๒๓๓๑๖๗ 
๕. ผลิตภัณฑปุยหมักชีวภาพ   ผลิตโดยกลุมปุยหมักชีวภาพ  โทรศัพท  ๐๘๓-๑๕๙๑๗๘๘ 
๖. ผลิตภัณฑเครื่องประดับเงิน  ผลิตโดยกลุมเครื่องประดับเงิน หมู ๖  โทรศัพท ๐๘๕-๓๗๓๑๘๕๑ 
๗. ชื่อผลิตภัณฑเห็ดนางฟาภูฐาน  ผลิตโดย  กลุมเห็ดบานยางคู หมู ๖  
๘. อุทยานเฉลิมพระเกรียติไทยไทยประจัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  -๑๐-   

 

๕.๕  ศักยภาพของตําบลยางหัก 
๑.  โครงสรางการบริหารองคการบริหารสวนตําบลยางหัก 
๑.๑ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางหัก มีจํานวน ๑๖  คน  มาจากการเลือกตั้งหมูบานละ  

๒  คน  มีวาระการดํารงตําแหนง  ๔  ป 
สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ี   ดังนี้ 

๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป  และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย  

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  ขอบัญญัติ  ระเบียบ  และระเบียบราชการ 
๑.๒  นายกองคการบริหารสวนตําบลยางหักมาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีวาระการดํารงตําแหนง 

๔ ป มีอํานาจแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบลได ๒ คนและเลขานุการได  ๑  คน 
 

นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
๑)  กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน

ตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติระเบียบและขอบังคับ          
ทางราชการ 

๒) สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเก่ียวกับราชการองคการบริหารสวนตําบล 
๓) แตงต้ังและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
๔) วางระเบียบเพ่ือใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย 
๕) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
๖) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติและกฎหมายอ่ืน 
๑.๓  บทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 

๒๕๓๗   และท่ีแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน  ดังน้ี 
มาตรา  ๖๖   องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจสังคม 

และวัฒนธรรม 
มาตรา  ๖๗  ภายใตกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวน 

ตําบล  ดังตอไปน้ี 
๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 
๒) รักษาความสะอาดของถนน  ทางนํ้า ทางเดิน  และท่ีสาธารณะรวมท้ังกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
๓) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
๔) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕)  สงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
๖)  สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ 
๗)  คุมครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๘)  บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
๙)  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความจําเปน

และสมควร 
 
 



  -๑๑-   

 
มาตรา ๖๘ ภายใตบังคับกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบล  ดังตอไปน้ี  
๑)  ใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
๒)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
๓)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 
๔)  ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม  การกีฬา  การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
๕)  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
๖)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
๗)  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
๘)  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
๙)  หาประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
๑๐)  ใหมีตลาด  ทาเทียบเรือ  และทาขาม 
๑๑)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
๑๒)  การทองเท่ียว 
๑๓)  การผังเมือง 
องคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
 

มาตรา ๑๖   องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 

๑. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
๒. การจัดใหมีและบํารุงรักษา  ทางน้ํา  และทางระบายน้ํา 
๓.  การจัดใหมีและควบคุมตลาด  ทาเทียบเรือ  ทาขาม  และที่จอดรถ 
๔.  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ 
๕. การสาธารณูปการ 
๖. การสงเสริม  การฝก  และประกอบอาชีพ 
๗. การพาณิชย  และการสงเสริมการลงทุน 
๘. การสงเสริมกรทองเที่ยว 
๙. การจัดการศึกษา 
๑๐. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  และผูดอยโอกาส 
๑๑. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
๑๒. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย 
๑๓. การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
๑๔. การสงเสริมการกีฬา 
๑๕. การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๑๖. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
๑๗. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
๑๘ . การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสีย 
๑๙ .การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
๒๐ .การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน 
๒๑. การควบคุมสัตวเลี้ยง 
 



  -๑๒-   

 

๒๒. การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
๒๓.การรักษาความปลอดภัยความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัยโรงมหรสพ และสถานที่อ่ืน ๆ        
๒๔ .การจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒๕. การผังเมือง 
๒๖.  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
๒๗  การดูแลที่สาธารณะ 
๒๘   การควบคุมอาคาร 
๒๙  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓๐ การรักษาความสงบเรียบรอย  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย 

  ๓๑ กิจการอ่ืนใดที่เปนผลประโยชนของประชาชน  ในทองถ่ินตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
๒.  โครงสรางการแบงสวนราชการ  
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก  แบงสวนราชการออกเปน  ๔   สวนราชการ 

๑.  สํานักงานปลัด 
ใหมีหัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการ

ของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานวางแผนอัตรากําลัง  งานกําหนดตําแหนง  
งานบรรจุแตงตั้ง  การเลื่อนระดับ  การโอน ยาย  งานทะเบียนประวัติงานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร งาน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน งานดําเนินการทางวินัย งานเสนอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ   งานธุรการ   งานสารบรรณกลาง  
งานรัฐพิธี  พิธีการตาง ๆ   งานประชาสัมพันธงานรับรอง  งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  งานนิติการ  และ
ดําเนินคดี  งานตราขอบัญญัติระเบียบของหนวยงาน  งานขอมูลขาวสาร  งานเร่ืองราวรองทุกข  งานสาธารณสุข  งาน
ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  งานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน   งานประชุมสภา       
งานเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล    งานจัดทําขอบัญญัติ  งาน
จัดทําแผนพัฒนา  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานประมาณการรายจาย      งานประสานหนวยงานตาง ๆ  
งานราชการอ่ืนที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใด 

๒.  สวนการคลัง 
ใหมีหัวหนาสวนการคลังองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

สวนการคลังองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานการเบิกจายรับ นําสง  เก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน งานเก่ียวกับการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายและ อนุมัติฎีกา  งานเก่ียวกับเงินเดือน  คาจาง  
คาตอบแทน  และเงินอ่ืน ๆ งานจัดทําบัญชี  งานทะเบียนคุมรายได  รายจาย  งานจัดทํางบทดลอง  งบแสดงฐานะทาง
การเงิน  งบทรัพยสิน  งบหนี้สิน  งานจัดทําขอมูล  สถิติการคลัง  งานควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณ  งานการ
จัดซื้อจัดจาง  งานพัสดุ  งานเก่ียวของกับทรัพยสิน    งานเก็บภาษี  งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

๓.  สวนโยธา 
ใหมีหัวหนาสวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานสํารวจและจัดทําโครงการ  งานออกแบบและเขียน
แบบ งานตรวจสอบการกอสราง งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการตางๆ งานควบคุมอาคาร  งานจัดทําแผนที่  และ
แผนผังตาง ๆ    งานประมาณการราคาโครงการ ตาง ๆ  งานควบคุมการกอสราง  งานสาธารณูปโภค  งานซอม
บํารุงรักษาพัสดุและทรัพยสิน  งานระบายน้ํา  งานสนามกีฬา งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

๔.  สวนการศึกษา 
 ใหมีหัวหนาสวนการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของสวนการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานสงเสริมการศึกษา  งานสงเสริมกีฬา  
วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  งานหองสมุดประชาชน  งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

 
 



-๑๓ - 
 
 

๓.  จํานวนบุคลากร 
สํานัก/สวน ขาราชการ 

(คน) 
ลูกจางประจํา 

(คน) 
พนักงานจางตามภารกิจ/

พนักงานจางทั่วไป 
รวม (คน) 

สํานักปลัด ๖ ๑ ๙ ๑๖ 
การคลัง ๑ ๑ ๓  ๕ 
โยธา ๒ ๐ ๐  ๒ 
การศึกษา ศาสนาฯ ๑ ๐ ๗  ๘ 

รวม ๑๐ ๒ ๑๙ ๓๑ 
 

๔.   สถานะการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลยางหัก 
 

รายรับจริง ป  ๒๕๕๕ บาท รายจายจริง ป  ๒๕๕๔ บาท 

รายไดไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ภาษีท่ีทองถ่ินจัดเก็บ 
คาธรรมเนียม คาปรับ คาอนุญาต 
รายไดจากทรัพยสิน 
รายไดเบ็ดเตล็ด 
                                        รวม 
 

 รายจายประจํา 
งบกลาง 
เงินเดือน 
คาจางประจํา 
คาจางชั่วคราว 
คาตอบแทน 
คาใชสอย 
คาวัสดุ 
คาสาธารณูปโภค 
                            รวม 

 
๑๑๐,๙๗๖.๙๗ ๖๕๗,๔๔๓.๐๐ 
๑๑๙,๒๘๘.๐๐ ๓,๒๑๔,๓๔๗.๔๖ 
๑๔๖,๔๗๒.๕๖ ๒๖๕,๒๐๐.๐๐ 

๑๗,๙๗๕.๐๐ ๑,๓๙๒,๗๕๐.๐๐ 

๓๙๔,๗๑๒.๕๓ ๑,๑๘๙,๗๗๘.๐๐ 
๒,๓๘๙,๗๙๕.๖๘ 
๒,๒๘๗,๙๘๑.๖๘ 

๒๒๘,๘๕๘.๓๔ 
๑๑,๖๒๖,๑๕๔.๑๖ 

รายไดจากรัฐบาลอุดหนุน 
รัฐบาลจัดสรรให 
เงินอุดหนุนท่ัวไป 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินอุดหนุนการศึกษา 
                                    รวม 

 รายจายเพ่ือการลงทุน 
คาครุภัณฑ 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

รวม                                                                     
รวมท้ังส้ิน 

 
  ๑๒,๙๕๑,๘๓๖.๐๗         ๑๘๓,๕๐๐.๐๐ 
  
  ๘,๐๑๒,๐๒๑.๐๐   
๑๐,๔๑๗,๔๘๗.๐๐ 

๒,๓๐๕,๐๐๐.๐๐ 
๒,๒๒๖,๕๕๐.๐๐ 
๗,๙๙๒,๓๒๑.๐๐ 

    
๓๑,๓๘๑,๓๔๔.๐๗ 

 ๑๒,๗๐๗,๓๗๑.๐๐ 
 

รวมท้ังส้ิน  ๓๑,๗๗๖,๐๕๖.๔๐ ๒๔,๓๓๓,๕๒๕.๑๖ 
 
๕.  ศักยภาพของพ้ืนท่ี 

ตําบลยางหัก  มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ มีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุดของอําเภอปากทอ  
มีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย  เชน  ผัก  ผลไม   เห็ด  ยางพารา  เปนตน  สามารถสงเสริมการทองเท่ียว
เชิงนิเวศน   เชน  เท่ียวปา  สวนเกษตร  วิถีชีวิตชุมชน  เปนตน    สภาพสังคมมีความสงบสุข   มีหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน 

 
 



๑๔ 

สวนท่ี  ๓ 

 

ผลการดําเนินงานพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน      
๑. ปรับปรุงถนนลูกรัง  ซอยหุบผึ้ง  หมู  ๒                       งบประมาณ     ๔๔๘,๐๐๐     บาท 
๒. ปรับปรุงถนนลูกรัง  ซอยเขามะตูม – หวยยาง  หมู  ๓     งบประมาณ     ๔๑๕,๐๐๐     บาท 
๓. กอสรางถนน  คสล. ซอยหนาวัดไทยประจัน  หมู  ๕         งบประมาณ    ๑๔๗,๐๐๐     บาท 
๔. กอสรางถนน  คสล. ซอยนายเหรียญ  จําสุก   หมู  ๕        งบประมาณ    ๓๓๘,๐๐๐     บาท  
๕. กอสรางประปา  คอเขาฝน    หมู  ๗                           งบประมาณ     ๔๘๒,๐๐๐      บาท 
๖. กอสรางประปา  บานลานคา  หมู  ๘                          งบประมาณ     ๔๘๒,๐๐๐      บาท 

      ๗. กอสรางประปา  หลังโรงเรียนบานทายาง   หมู  ๓  ( อบจ.ราชบุรี )      ๓,๓๐๐,๐๐๐      บาท 
      ๘. กอสรางถนน  คสล. ซอยชาวเขา   หมู  ๔         งบประมาณ    ๙๐๐,๐๐๐     บาท  
 ๙. ติดตั้งไฟฟาสาธารณะตําบลยางหัก          งบประมาณ    ๒,๐๐๐,๐๐๐    บาท  

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความเขมแข็งระบบเศรษฐกิจชุมชน   
๑. งานวันมะมวงและของดีปากทอ                    งบประมาณ         ๓๐,๐๐๐     บาท 
 ๒. งานกาชาดราชบุรี                                    งบประมาณ         ๑๐,๐๐๐     บาท 
 ๓. ศึกษาดูงานแมบาน                                  งบประมาณ        ๒๕๐,๐๐๐   บาท 
๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต   
๑. จายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส   งบประมาณ  ๕,๓๔๐,๐๐๐  บาท 
๒. หวงใยใสใจผูสูงอายุ                              งบประมาณ         ๒๐,๐๐๐      บาท 
๓. เยี่ยมเยือนผูยากไร                               งบประมาณ          ๔๐,๐๐๐     บาท 
๔. วันผูพิการ                                         งบประมาณ          ๓๐,๐๐๐     บาท 
๕. ประกวดหางเครื่องแมบาน งานวันมะมวง    งบประมาณ          ๓๕,๐๐๐     บาท 
๖. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ        งบประมาณ         ๑๐๐,๐๐๐    บาท  
๗. บูรณาการแกไขปญหายาเสพติด อ.ปากทอ   งบประมาณ           ๑๐,๐๐๐    บาท 
๘. จัดตั้งศูนยตานยาเสพติดรวมกับโรงเรียน (DARE.)  งบประมาณ        ๒๐,๐๐๐    บาท   
๙.ตั้งจุดบริการประชาชนเทศกาลปใหม/สงกรานต    งบประมาณ          ๘๐,๐๐๐    บาท 
๑๐. สงเคราะหผูยากไร                           งบประมาณ             ๘,๐๐๐   บาท 
๑๑. คายบําบัดฟนฟูผูเสพยาเสพติด (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน) งบประมาณ  ๑๐๕,๐๐๐  บาท 
๑๒.. ดนตรีไทยตานภัยยาเสพติด                 งบประมาณ            ๑๑,๐๐๐     บาท 
๑๓. รวมพลังชาวอําเภอปากทอ                   งบประมาณ             ๑๐,๐๐๐   บาท 
๑๔.กีฬาตําบลยางหัก                                งบประมาณ           ๑๕๐,๐๐๐   บาท 
๑๕.เขาคายเยาวชน                                   งบประมาณ             ๔๐,๐๐๐    บาท 
๑๖.กีฬาเยาวชนยางหัก                             งบประมาณ             ๓๐,๐๐๐    บาท 
๑๗.สงนักกีฬาเยาวชนเขารวมกีฬาเยาวชนปากทอ    งบประมาณ            ๔๕,๐๐๐   บาท 
๑๘.วัสดุอุปกรณกีฬา                                  งบประมาณ             ๖๐,๐๐๐    บาท 
๑๙. จัดซ้ือแทนรางวัล                                งบประมาณ               ๘,๕๐๐    บาท   
๒๐. ฝกอบรมและศึกษาดูงาน อปพร.            งบประมาณ             ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
 
 



 
๑๕ 

 
๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  
๑.วันเด็กแหงชาติ                                       งบประมาณ           ๔๐,๐๐๐      บาท 
๒.อาหารกลางวัน                                       งบประมาณ     ๒,๖๙๐,๐๐๐       บาท 
๓.อาหารเสริมนมโรงเรียน                             งบประมาณ     ๒,๓๔๐,๓๕๐       บาท 
๔.จัดซ้ือวัสดุใหศูนยเด็กเล็กท้ัง ๘  ศูนย             งบประมาณ          ๑๕๐,๐๐๐     บาท 
๕.การจัดงานศาสนาและประเพณีทองถ่ิน           งบประมาณ       ๑๖๐,๐๐๐        บาท 
๖.ประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ                งบประมาณ         ๙๕,๐๐๐        บาท 
๗. วันเฉลิมพระชนมพรรษา          งบประมาณ        ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข   
๑. การปองกันโรคไขเลือดออก                            งบประมาณ       ๑๕๐,๐๐๐      บาท 
๒. การปองกันโรคพิษสุนัขบา                              งบประมาณ      ๑๒๐,๐๐๐      บาท 
๓. ฝกอบรมดูงาน  อสม.                                   งบประมาณ       ๒๒๐,๐๐๐      บาท 
๔. สนับสนุนกองทุนสงเสริมสุขภาพตําบลยางหัก       งบประมาณ      ๒๑๐,๐๐๐      บาท 
๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
๑. ทองถ่ินไทย  รวมใจภักดิ์  รักษพ้ืนท่ีสีเขียว      งบประมาณ        ๓๐,๐๐๐       บาท  
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร    
๑. จัดซ้ือเครื่องโทรสาร (Fax)                           งบประมาณ        ๑๘,๐๐๐     บาท 
๒. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ                                งบประมาณ        ๕๗,๐๐๐     บาท 
๓. จัดซ้ือเครื่องเสียงกลางแจง                            งบประมาณ        ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
๔. จัดซ้ือโตะพรอมเกาอ้ี                                  งบประมาณ            ๓,๕๐๐   บาท 
๕. การบริหารบานเมืองท่ีดี                                งบประมาณ          ๒๐,๐๐๐   บาท  
๖. อุดหนุนศูนยประสานการซ้ือการจาง อ,ปากทอ   งบประมาณ          ๒๐,๐๐๐   บาท 
๗. ศูนยประสานการพัฒนาศักยภาพ อปท. จ.ราชบุรี  งบประมาณ         ๑๐,๐๐๐    บาท 
๘. จัดทําประชาคมทุกระดับและแผนชุมชน            งบประมาณ           ๒๐,๐๐๐   บาท 
๙. จัดการเลือกตั้งทองถ่ิน  กรณีแทนตําแหนงท่ีวาง   งบประมาณ          ๕๑,๐๐๐    บาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

สวนท่ี  ๔ 

 

ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 

 นโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร  ที่แถลงตอรัฐสภา  มีจุดมุงหมาย  ๓  ประการ 
๑.นําประเทศไทยไปสูโครงสรางเศรษฐกิจท่ีสมดุล  มีความเขมแข็งของเศรษฐกิจท่ีสมดุล มีความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจภายในประเทศมากข้ึน 
 ๒.นําประเทศไทยไปสูสังคมท่ีมีความปรองดองสมานฉันท   บนพ้ืนฐานของความถูกตอง  ยุติธรรมและยอมรับ
ทุกภาคสวน 
๓.นําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป  ๒๕๕๘  อยางสมบูรณ 

โดยกําหนดนโยบายเปน  ๒  ระยะ คือ ๑.ระยะเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก  ๒.ระยะการบริหาร
ราชการ  ๔  ป 
   ๑.  นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก 

๑) สรางความปรองดองสมานฉันท  เย่ียวยาและฟนฟูทุกฝาย  เชน  ประชาชน  เจาหนาท่ีรัฐ  และ
ผูประกอบการภาคเอกชนท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุรุนแรงต้ังแตชวงปลายการใชรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐  สนับสนุนให
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ (คอป.) ดําเนินการอยางเปนอิสระ 

๒)  กําหนดใหการแกไขและปองกันยาเสพติดเปน “ วาระแหงชาติ” 
๓)  ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง 
๔)  สงเสริมการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการและเรงรัดขยายพื้นท่ีชลประทาน 
๕)  เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยกลับมาสูพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยนอมนํากระแสพระราช

ดํารัส  “เขาใจ  เขาถึง  พัฒนา“ เปนหลักปฏิบัติ 
๖) เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ 
๗) แกไขความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการ จากภาวะเงินเขากองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง

ชั่วคราวเพื่อใหราคานํ้ามันเชื้อเพลิงลดลงทันที  ปรับโครงสรางราคาพลังงาน  จัดใหมีบัตรเครดิตพลังงานสําหรับผู
ประกอบอาชีพรถรับจางขนสงผูโดยสารสาธารณะ  ดูแลราคาสินคาและการมีรายได ปองกันและแกไขการผูกขาด
ท้ังทางตรงและทางออม 

๘)  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ  พักหน้ีครัวเรือนของเกษตรกร
รายยอย และปรับโครงสรางหน้ีสําหรับผูท่ีมีหน้ีเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ทําใหแรงงานมีรายไดเปนรายวันละไมนอย
กวา  ๓๐๐ บาท  ผูจบปริญญาตรีมีรายไดเดือนละไมนอยกวา  ๑๕,๐๐๐ บาท  จายเบ้ียผูสูงอายุแบบขั้นบันได  
อายุ ๖๐ – ๖๙  ป  ๖๐๐ บาท ,อายุ  ๗๐ – ๗๙ ป  ๗๐๐ บาท,อายุ ๘๐ –  ๘๙  ป  ๘๐๐  บาท  และอายุ  ๙๐ ป
ขึ้นไป  ๑,๐๐๐  บาท  ลดภาษีบานหลังแรกและรถยนตคันแรก 

๙) ลดภาษีเงินไดนิติบุคคลเหลือรอยละ  ๒๓  ในป  ๒๕๕๕  และเหลือรอยละ  ๒๐   ในป  ๒๕๕๖ 
๑๐) สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน โดยเพิ่มเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอีกแหงละ  ๑  

ลานบาท  จัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วงเงินเฉล่ียจังหวัดละ  ๑๐๐  ลานบาท  จัดต้ังกองทุนต้ังตัวไดวงเงิน 
๑,๐๐๐  ลานบาทตอสถาบันอุดมศึกษาท่ีรวมโครงการจัดสรรงบประมาณเขากองทุน SML เอสเอ็มแอล เล็ก 
๓๐๐,๐๐๐  บาท กลาง ๔๐๐,๐๐๐  บาท และ ใหญ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ตามขนาดหมูบาน 

๑๑) ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุนเริ่มจากการรับจํานําขาวเปลือกเจา
และขาวเปลือกหอมมะลิ เกวียนละ  ๑๕,๐๐๐ บาท และ  ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทําทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรและ
การออกบัตรเครดิตเกษตรกร 

๑๒) เรงเพิ่มรายไดจากการทองเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ  โดยประกาศใหป  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  เปนป 
“มหัศจรรยไทยแลนด”  และประชาสัมพันธเชิญชวนนักทองเท่ียวตางชาติเขารวมเฉลิมฉลองใน   พระราชพิธีมหา
มงคลท่ีจะมีขึ้นในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 



 
-๑๗- 

 

๑๓) สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชน 
๑๔) พัฒนาระบบประกันสุขภาพเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ๓๐ บาท รักษาทุกโรคใหทุกคนไดรับบริการ

อยางมีคุณภาพ  สะดวก  รวดเร็วและเปนธรรม  
๑๕) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ตใหแกโรงเรียนเริ่มในโรงเรียนนํารองแกนักเรียน ป.๑  ปการศึกษา  

๒๕๕๕   
๑๖) เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีสวนรวม  โดยมีสภารางรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)      

ท่ีเปนอิสระยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมโดยใหประธานเห็นชอบผานการออกเสียงประชามติ 
สวนนโยบายท่ีจะดําเนินการภายในชวงระยะ  ๔  ป  จะดําเนินนโยบายหลักจากขอ ๒ – ๘ ดังน้ี 
๒. นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ ท่ีสําคัญ  คือเทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย  ดํารงไว

ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงองคพระมหากษัตริย  นอมนําพระราชดําริท้ังปวงไวเหนือเกลาเหนือกระหมอมพรอมท้ัง
อัญเชิญไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม 

๓.นโยบายเศรษฐกิจ กระจายรายไดท่ีเปนธรรม  ปรับโครงสรางภาษีอากรท้ังระบบ มีนโยบายสรางรายได
จากการสงเสริมการทองเท่ียว  เพิ่มขึ้น  ๒ เทาตัวในเวลา  ๕  ป  ผลักดันไทยเปนศูนยกลาง การผลิตและการคา
อาหารมีนโยบายโครงสรางเศรษฐกิจ  สวนนโยบายโครงสรางพื้นฐาน  พัฒนาระบบขนสง  ประปา  ไฟฟาให
กระจายไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึง เพียงพอ  ขยายการใหบริการนํ้าสะอาดใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี  พัฒนาระบบรถไฟ
ทางคูเชื่อมชานเมือง  หัวเมืองหลัก  พัฒนารถไฟฟาความเร็วสูง  กรุงเทพฯ –เชียงใหม  กรุงเทพฯ-หัวหิน  และ
เสนทางเชื่อมตอกับเพื่อนบาน  ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอรพอรตลิงคตอจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ไปยังชลบุรีและพัฒนาเรงรัดโครงสรางไดครบใน  ๔  ป  คาบริการ  ๒๐  บาท  ตลอดสาย 

๔.นโยบายดานสังคมและคุณภาพชีวิต  กระจายโอกาสทางการศึกษาใหเขาถึงทุกกลุม จัดโครงสรางเงินกู
เพื่อการศึกษาท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต  สงเสริมใหแรงงานเขาถึงขอมูลขาวสารตําแหนงวางงานโดยสะดวกเพิ่ม
ปาระสิทธิภาพประกันสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตต้ังแตชวงต้ังครรภ  จนถึงวัยชรา  และผูพิการ สรางหลักประกัน
ความมั่นคงในศักด์ิศรีความเปนมนุษย  ดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยดวยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ 

๕. นโยบายท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตว  
ทรัพยากรทางทะเล  สรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

๖.นโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม  เรงสรางนักวิทยาศาสตร  นักวิจัย และครู
วิทยาศาสตรใหเพียงพอ  สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสงเสริมความรวมมือกับประเทศมุสลิม  และองคกร
อิสลามระหวางประเทศ 

๗.นดยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ  เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับเพื่อน
บาน  สงเสริมผลประโยชนของชาติในองคการระหวางประเทศ 

๘.  นโยบายการบริหารกิจกรรมบานเมืองท่ีดี  พัฒนาระบบราชการ  สรางเสริมมาตรฐานดานคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมาภิบาล  รวมถึงปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม  ใหทันสมัย  สอดคลอง
หลักการประชาธิปไตย  เรงรัดจัดต้ังองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความเปนธรรม
โดยงาย  สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขาวสารจากทางราชการ  ส่ือสารมวลชนและส่ือสาธารณะ 
๒.  ยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 มี  ๔   ยุทธศาสตร   ดังน้ี 

๑)  สงเสริมการบริหารบานเมืองท่ีดี 
๒)  สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  การจัดการส่ิงแวดลอมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓)  สงเสริมการพัฒนาสังคมบนพื้นฐานคุณธรรม 
๔)  สงเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน 



-๑๘- 
 
๓.  แนวทางการพัฒนาจังหวัดราชบุรี 
 ๑)  สงเสริมการลงทุน 
 ๒)  ยกระดับคุณภาพชีวิต  และแกไขปญหาสังคม  
 ๓)  พัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกิจ  โครงสรางพื้นฐาน  และโลจิสติกส  
 ๔)  การบริหารจัดการนํ้าท่ีย่ังยืน  

๕)  พัฒนาการบริหารบานเมืองท่ีดี- 
 ๖)  การสงเสริมประชาธิปไตยแบบกระบวนการประชาสังคม  

๗)  การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
๔.  นโยบายการพัฒนา ของ นายกสัมพันธ   ทองเกียะ  นายกองคการบริหารสวนตําบลยางหัก 
แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลยางหัก  วันท่ี  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๒ 
มี  ๙  นโยบาย   มีรายละเอียด  ดังนี้ 

๑. นโยบายดานพ้ืนฐาน เชน กอสรางถนน  ไฟฟา  แหลงน้ํา และการสื่อสาร 
 ๒.นโยบายดานการศึกษาเชน สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ  สงเสริมการเรียนรูวิชาชีพ ทุนการศึกษา 
และอุปกรณการศึกษา  
     ๓. นโยบายดานการเมืองการปกครอง เชน การทํางานแบบมีสวนรวม  สงเสริมความสามัคคีท้ังฝาย
ปกครองและฝายทองถ่ิน 
 ๔. นโยบายดานเศรษฐกิจ เชน สนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ จัดการศึกษาดูงาน ประสานกระทรวง แรงงาน
ใหความรูดานอาชีพ  และสงเสริมรายไดครอบครัว 
 ๕.นโยบายดานสาธารณสุข เชน  การสงเสริมสุขภาพประชาชนใหมีสุขภาพดี  เฝาระวังปองกันโรค  
สนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติด  สงเสริม  สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข  
 ๖. นโยบายดานการกีฬา  ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี เชน จัดแขงขันกีฬา   สงเสริมการออกกําลัง
กายทุกเพศทุกวัย  จัดหาเครื่องออกกําลังกาย  งานประเพณีไทยและทองถ่ิน จัดกิจกรรมทางศาสนา   
 ๗. นโยบายดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  เชน  บํารุงรักษาแหลงน้ํา ปลูกตนไม ดูแลบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
 ๘. นโยบายดานสวัสดิการสังคมสงเคราะห  เชน จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพใหครอบคลุม ผูสูงอายุ ผูพิการ  
สงเคราะหผูปวยเอดส  ชวยเหลือประชาชนผูประสบสาธารณภัยตางๆ  สงเสริมกลุมสตรี 
 ๙.นโยบายอ่ืนๆ เชน พัฒนาศักยภาพขาราชการ  ลูกจาง ประจํา  พนักงานจาง ปรับปรุงสถานท่ีทํางาน
ใหสวยงามและสะดวกตอการบริการประชาชน  บริหารงานดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได  
 

จากนโยบาย ไดนํามากําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงสามป  ไว  ๗  ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่  ๑   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
แนวการพัฒนาที่   ๑   การพัฒนาดานการคมนาคมและขนสง   เชน  การสรางถนนลาดยางถนน ลูกรัง  ถนน
คอนกรีต  สะพานและทอระบายนํ้า  เปนตน 
แนวทางพัฒนาที่   ๒   การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค   เชน  สรางประปา   ขยายเขตประปา  
สรางและซอมแซมถังเก็บนํ้า 

แนวทางพัฒนาที่   ๓    การพัฒนาดานระบบไฟฟา  เชน  การขยายเขตไฟฟา 
ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาดานความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ 
แนวการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาดานแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร เชน สรางอางเก็บนํ้า ขุดสระ ขยายทอเกษตร 
 
 



-๑๙- 

 

แนวทางพัฒนาที่   ๒  การพัฒนาดานสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายได เชน สงเสริมกลุมอาชีพตาง ๆ 
สงเสริมการทองเท่ียวในตําบล 
ยุทธศาสตรท่ี  ๓  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต   และความเขมแข็งชุมชน 
แนวการพัฒนาที่  ๑   การสงเสริมคุณภาพชีวิต  เชน  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   สงเคราะหผูปวย
เอดส  ผูพิการ  และผูสูงอายุ  สงเสริมสุขภาพประชาชน 
แนวทางพัฒนาที่ ๒  การพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ เชน จัดแขงขันกีฬาตําบล  จัดซื้ออุปกรณกีฬา 
แนวการพัฒนาที่ ๓  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เชน ภัยแลง วาตะภัย อัคคีภัย และอุทกภัย 
ยุทธศาสตรท่ี  ๔  การพัฒนาดานการศึกษา 
แนวการพัฒนาที่ ๑ การสงเสริมการศึกษา เชน การศึกษาเด็กเล็ก  การศึกษาระดับประถมศึกษา 
แนวทางพัฒนาที่ ๒ การสงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น เชน ประเพณีขาวหอกะเหรี่ยง ประเพณีสงกรานต 
ยุทธศาสตรท่ี  ๕  การพัฒนาดานสาธารณสุข 
แนวการพัฒนาที่  ๑ การพัฒนาดานการสาธารณสุขมูลฐาน เชน งานปองกันและควบคุมโรคเอดส  โรคพิษสุนัขบา  
โรคมาลาเรีย  โรคไขเลือดออก 
ยุทธศาสตรท่ี  ๖  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวการพัฒนาที่   ๑  การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เชน  ปลูกปา  ปลูกหญาแฝกกําจัดวัชพืชใน
แหลงนํ้า   รณรงคการกําจัดและคัดแยกขยะ ขุดลอกลําหวย  ขุดลอกฝายนํ้าลน   ขุดลอกสระ 
ยุทธศาสตรท่ี  ๗  การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 
แนวการพัฒนาที่   ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพและสวัสดิการของบุคลากร เชน  ฝกอบรม  ศึกษาดูงาน ปรับปรุงสํานักงาน
และภูมิทัศน  สรางบานพักขาราชการทองถิ่น  
แนวทางพัฒนาที่   ๒ การพัฒนาหลักการบริหารบานเมืองท่ีดีและการมีสวนรวมของประชาชน เชน  อบต. ยางหัก
เคล่ือนท่ีใหบริการประชาชน  ประชาคมตําบล   
แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก 
๑) กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพื้นฐาน ไดแก ถนน สะพาน ประปา  ไฟฟาใหไดมาตรฐานและเพียงพอ   
๒)  สนับสนุนการรวมกลุมเพื่อพัฒนาอาชีพ  การผลิตปุยหมักชีวภาพ  ปุยนํ้าชีวภาพ  สารปองกันและกําจัดศัตรูพืช  
     ศูนยจําหนายผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น 
๓) สนับสนุนและสงเสริมทางดานสาธารณสุข 
๔) พัฒนาแหลงนํ้าธรรมชาติ และ แหลงนํ้าเพื่อการเกษตร  ใหกักเก็บนํ้าใหใชไดทุกฤดูกาล 
๕) สนับสนุนและสงเสริมทางดานการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
๖) สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 
๗) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น เชน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูดอยโอกาส  เด็กและเยาวชน  
๘) จัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย  รวมท้ังสรางจิตสํานึกใหชุมชนอนุรักษส่ิงแวดลอม 
๙) สงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจระบบประชาธิปไตยและการเลือกต้ังในทุกระดับ 
๑๐) สงเสริมการบริหารงานทองถิ่นโดยใชระบบสารสนเทศ 
๑๑) เสริมสรางจริยธรรมในการบริหาร  โดยเฉพาะเรื่องความโปรงใส   และการบริการท่ีดี 
๑๒) สนับสนุนและสงเสริมการรณรงคการปองกันการแกไขปญหายาเสพติด  สรางความเขมแข็งชุมชน  หมูบาน 
ในการตอตานยาเสพติด  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหหางไกลยาเสพติด 
๑๗) ปรับปรุงการใหบริการประชาชนหลังปฏิรูประบบราชการ  การแกไขปญหาความยากจนและการปองกัน                
การทุจริตคอรัปชั่น                                                                                                                                           
๑๘) สนับสนุนและดําเนินการตามพระราชดําริและพระราชเสาวนีย ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 



๔๘ 

สวนท่ี  ๖ 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ  และการติดตาม  ประเมินผล 

 

การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลวและนําไปปฏิบัติรวมทั้งแจงสภาองคการ

บริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนจังหวัด   อําเภอ   หนวยงานที่เก่ียวของและประกาศใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน   ใหองคการ
บริหารสวนตําบล ใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป 

 

การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  หนวย

ราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ   ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล  
แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

๒.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารประกาศเปนแผน
ดําเนินงาน  ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันที่ประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยทั่วกัน  และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

แผนดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตั้ง
งบประมาณดําเนินการหรือไดรับแจงแผนงาน / โครงการ   จากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืน ๆ   ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลในป งบประมาณนั้น 
 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป 
จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรนั้น คือ  การประเมินวามีการนําแผนยุทธศาสตรไป

ปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใดและไดผลเปนอยางไรเพื่อที่จะสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตรไดในขณะเดียวกัน ก็
สามารถเก็บรวบรวมขอมูล  เพื่อใชเปนสมมุติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับตอไปได  ดังนั้นการที่จะประเมินผล
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมไดจําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการพัฒนากอน เพื่อนําไปสู
การวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร    ซึ่งจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงคของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและ ตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนั้นในข้ันตน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาสามปใหไดขอมูล ขอเท็จจริง อันจะนําไปสูบทสรุปที่       ไมบิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 

แนวทางและข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘     

ขอ  ๒๘  ใหผูบริหารแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบล  
๑. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒. ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

             ๓. ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจําสนวนสองคน 
   ๔. หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
             ๕. ผูทรงคุณวุฒิท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลคัดเลือกจํานวนสองคน  

  โดยใหคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึงคนทํา
หนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

 
 

 
 



 
๔๙ 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

๑.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานและเสนอความเห็น   ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร  เพื่อใหนายก

องคการบริหารสวนตําบลเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดย 
ทั่วกันอยางนอยปละ ๑  คร้ัง  ภายในเดือนธันวาคมทุกป  ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 ๔. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรองคการบริหารสวนตําบล
อาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได 
 

การติดตาม  ( Monitoring )  
การติดตามนั้น  ทําใหทราบวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนสามป ถึงระยะใดแลว  ซึ่ง

เทคนิคอยางงายที่สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการติดตามได เชน Gant Chat  ที่จะทําใหหนวยงานสามรถติดตามไดวา
การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร หรือแผนสามปมีการดําเนินการในชวงใด  ตรงกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม
แผนปฏิบัติการก็จะเปนเคร่ืองมือสําคัญในการติดตามผลการดําเนินงานดังไดกลาวมาแลว 
 

การประเมินผล (Evaluation ) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร จําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน ( Standardcriteria)  และตัวชี้วัด 

(Indicators)  เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินเพื่อใหเกิดความชัดเจน   เปนระบบมีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ  โดย
ประกอบดวยเกณฑที่สําคัญใน ๒  ระดับ  คือ  เกณฑการประเมินหนวยงาน   และเกณฑการประเมินโครงการ  
การประเมินผลความสําเร็จและความลมเหลวของแผนพัฒนาสามป  แบงออกเปน ๓   ระดับ  คือ 

๑.ผลผลิต  (Output)  เปนผลที่เกิดข้ึนจริงจากการดําเนินตามแผนพัฒนาสามปเปนการพิจารณาในเร่ืองเวลา  
คาใชจาย  คุณภาพ  และความพอใจ 

๒.ผลลัพธ ( Outcome)  เปนผลผลิตที่เกิดตอจากผลผลิตเปนการพิจารณาถึงการใหประโยชนแก
กลุมเปาหมายหรือผูไดรับผลประโยชนของโครงการ 

 ๓.ผลลัพธสุดทาย ( Ultimate  Outcome) เปนผลของโครงการการบรรลุผลลัพธสุดทายซึ่งเปนผลที่
กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 
 

การกําหนดหวงเวลาในการติดตามประเมินผล 
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลที่นําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ     คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสามป กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาปละคร้ัง   แลว
รายงานคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและสภาองคการบริหารสวนตําบล  รวมทั้งปดประกาศให
ประชาชนทราบ เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลยางหักตามอํานาจหนาที่ตอไปเปนประจําทุกป 

 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 





 


