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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป   

 

4.1 วิสัยทัศนการพัฒนา 

วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา 

  

  

 

 

 

พันธกิจการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา 

1. จัดใหมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2. สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมของเมืองอยางย่ังยืน 

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

5. สงเสริมการศึกษา 

6. บํารุงรักษาแหลงทองเที่ยว 

 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา 

1. มีถนนและทอระบายนํ้าที่ไดมาตรฐาน 

2. จัดใหมีไฟฟาสาธารณะอยางเพียงพอและทั่วถึง 

3. มีการสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพและรายไดพอเพียง 

4. ใหมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5. ใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

6. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร 

7. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตออยางตอเน่ืองและจัดการศึกษาอยางทั่วถึง 

8. พัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

 

 

สวนที่สวนที่  44  

เมืองประวัติศาสตรเมืองประวัติศาสตร  งามล้ําวัฒนธรรมงามล้ําวัฒนธรรม    สงเสริมการทองเที่ยวสงเสริมการทองเที่ยว 

อนุรักษสิ่งแวดลอมอนุรักษสิ่งแวดลอม  สรางชุมชนเขมแข็งสรางชุมชนเขมแข็ง  มุงสูเศรษฐกิจพอเพียงมุงสูเศรษฐกิจพอเพียง 
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4.2 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 11    การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานการพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน  

แนวทางการพัฒนาที่ แนวทางการพัฒนาที่ 11    การกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทอระบายน้ําและทางเทาการกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทอระบายน้ําและทางเทา   

แนวทางการพัฒนาที่ แนวทางการพัฒนาที่ 22  การกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาระบบน้ําเพื่อการบริโภค อุปโภค การกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาระบบน้ําเพื่อการบริโภค อุปโภค 

    และการเกษตร    และการเกษตร     

แนวทางการพัฒนาที่ แนวทางการพัฒนาที่ 33  จัดใหมีและบํารุงรักษาการไฟฟาหรือแสงสวางจัดใหมีและบํารุงรักษาการไฟฟาหรือแสงสวาง   

แนวทางการพัฒนาที่ แนวทางการพัฒนาที่ 44  พัฒนาการใชที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามระบบผังเมือง พัฒนาการใชที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามระบบผังเมือง 

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 22    การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

แนวทางการพัฒนาที่ แนวทางการพัฒนาที่ 11  การสรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการสรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

แนวทางการพัฒนาที่ แนวทางการพัฒนาที่ 22  บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

แนวทางการพัฒนาที่ แนวทางการพัฒนาที่ 33  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม   

แนวทางการพัฒนาที่ แนวทางการพัฒนาที่ 44  การปองกันแกไขปญหาและบําบัดมลพิษ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการปองกันแกไขปญหาและบําบัดมลพิษ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 33    การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน  

แนวทางการพัฒนาที่ แนวทางการพัฒนาที่ 11  การพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน 

แนวทางการพัฒนาที่ แนวทางการพัฒนาที่ 22  สงเสริมการเกษตรและการเลี้ยงสัตวสงเสริมการเกษตรและการเลี้ยงสัตว  

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 44    การพัฒนาการศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นการพัฒนาการศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น  

แนวทางการพัฒนาที่ แนวทางการพัฒนาที่ 11  การสงเสริมและพัฒนาการศึกษาการสงเสริมและพัฒนาการศึกษา   

แนวทางการพัฒนาที่ แนวทางการพัฒนาที่ 22  การสงเสริมการกีฬาการสงเสริมการกีฬา   

แนวทางการพัฒนาที่ แนวทางการพัฒนาที่ 33  การเสริมสรางและควบคุมพฤติกรรมนักเรียนการเสริมสรางและควบคุมพฤติกรรมนักเรียน   

แนวทางการพัฒนาที่ แนวทางการพัฒนาที่ 44  การสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมการสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม   

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 55    การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตการพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

      แนวทางการพัฒนาที่ แนวทางการพัฒนาที่ 11  การปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขการปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุข   

      แนวทางการพัฒนาที่ แนวทางการพัฒนาที่ 22  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 66    การพัฒนาดานการเมืองการบริหารการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร  

แนวทางการพัฒนาที่ แนวทางการพัฒนาที่ 11  การพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ในการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ในการปฏิบัติงาน   

      แนวทางการพัฒนาที่ แนวทางการพัฒนาที่ 22  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน   

แนวทางการพัฒนาที่ แนวทางการพัฒนาที่ 33  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 77  การพัฒนาดานการทองเที่ยวการพัฒนาดานการทองเที่ยว  

แนวทางการพัฒนาที่ แนวทางการพัฒนาที่ 11  ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติและแหลงประวัติศาสตรปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติและแหลงประวัติศาสตร 
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4.3 กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  

วิสัยทัศน (Vision)  

“เศรษฐกิจดี ชีวิตมีคุณภาพ ประชาชนมีสวนรวม สูการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนา   แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุหมายเหตุ  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 1. การสงเสริมอาชีพ 

2. การสงเสริมการลงทุน 

3. การพาณิชยกรรม 

4. การทองเที่ยว 

5. การคมนาคมและการขนสง  

6. การสงเสริมสนับสนุนและบํารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  

7. การผังเมือง 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 1. งานสวัสดิการสังคม 

    - การสังคมสงเคราะห พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส 

2. การพัฒนาและสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

    - การพัฒนาสงเสริมบุคลากรและการกีฬา 

    - การจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ 

3. การศึกษาตลอดชีวิต 

    - การจัดการศึกษาในระบบ 

    - การจัดการศึกษานอกระบบ 

    - การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. การสาธารณสุข 
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    - สงเสริมสุขภาพ 

    - การรักษาพยาบาล 

    - การปองกันและควบคุมโรค 

    - การฟนฟูสมรรถภาพ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนา   แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุหมายเหตุ  

 5. การปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด และเฝาระวังอยางยั่งยืน 

6. การสงเสริมเครือขายทางสังคมและสถาบันครอบครัว 

7. การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

8. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

9. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน และสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 

 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

1. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปา 

2. การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ 

3. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

4. เสริมสรางความเขาใจใหกับประชาชนเห็นคุณคาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการพลังงานทางเลือก 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรม 

1. การสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 

2. การปกปอง คุมครอง ควบคุม ดูแล รักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

3. สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น 

4. สงเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับประวัติศาสตรชาติไทย 
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4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

วิสัยทัศนของจังหวัดกาญจนบุรี  

“เปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีความเปนเลิศดานการเกษตรอุตสาหกรรม และการคาผานแดน” 

 

ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดกาญจนบุรี  

1. สงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 

3. สงเสริมและพัฒนาการคาผานแดน 

 

3 ประเด็นยุทธศาสตร 5 เปาประสงค 11 กลยุทธ 

1. สงเสริมการเปนศูนยกลางการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

1.1 แหลงทองเที่ยวมีคุณภาพ และ

ไดมาตรฐาน 

1.2 รายไดและจํานวนนักทองเที่ยว

เพิ่มข้ึน 

1. พัฒนาและยกระดับแหลงและ

กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

ประวัติศาสตร วัฒนธรรม 

การเกษตร และแหลงทองเที่ยว

ชุมชน 

2. พัฒนาบุคลากรและการบริการ

ดานการทองเที่ยว 

3. สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 

4. สงเสริมการตลาดและการ

ประชาสัมพันธเชิงรุก 

2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการ

ผลิตสินคาเกษตรและเกษตร

อุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 

2.1 จํานวนแหลงผลิตที่ไดรับการ

รับรองมาตรฐานความปลอดภัย

เพิ่มข้ึน และมูลคาสินคาเพิ่มข้ึน 

2.2 การใชพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงานเพิ่มข้ึน 

1. เรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตร และเกษตร

อุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 

2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสราง

พื้นฐานทางการเกษตร  

3. สงเสริมการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

รวมทั้งการใชพลังงานทดแทนที่

เหมาะสม 

4. สงเสริมการตลาดเชิงรุก 

3. สงเสริมและพัฒนาการคาผาน

แดน 

3.1 มูลคาการคาผานแดนที่เพิ่มข้ึน 1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบ

บริหารความมั่นคงชายแดน 

2. พัฒนาการคาผานแดน และการ
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จัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3. สงเสริมการลงทุนที่เอื้อตอ

การคาผานแดน 

 
 

ที่มา: กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
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4.5. นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 

นายกองคการบริหารสวนตําบลลาดหญามีนโยบายการพัฒนา ดังน้ี 

1. ดานการทองเที่ยว จะสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและแหลงประวัติศาสตร 

2. ดานการศึก ษา จะสนับสนุนสงเสริมพัฒนาการศึกษาใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ โดยมุงเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง 

3. ดานการกีฬา จะสนับสนุนสงเสริมพัฒนาการกีฬาในทุกระดับ เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยดี

ถวนหนา 

4. ดานการพัฒนาชุมชน  ใหบริการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เพื่อรองรับความเจริญของทองถ่ินให

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

5. ดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน  จะเพิ่มขีดความสามารถในงานปองกันภัยรวมถึงอุปกรณ

เครื่องมือเครื่องใช  และการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

6. ดานการจราจร จะประสานงานและวางแผนงานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจจราจรสถานีตํารวจตําบลลาด

หญา รวมทั้งสนับสนุนวัสดุ -อุปกรณ  เครื่องหมายจราจรใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการจราจรที่

ขยายตัวในเขตเมือง 

7. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จะสนับสนุนสงเสริมดานบริการสาธารณสุขใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติสาธารณสุข และใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

8. ดานประเพณีและวัฒนธรรม จะสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมของทองถ่ินทุกรูปแบบเพื่อสืบทอดใหคนรุน

หลังไดรับรูและนําไปใชใหเกิดประโยชน 

9. ดานชุมชน  จะสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดชุมชนเขมแข็ง  และเสริมสรางอาชีพแกบุคคลในชุมชนให

ชุมชนมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ โดยยึดสถาบันครอบครัวที่อบอุนเปนพื้นฐานสําคัญ 
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