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ส่วนที่  ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
   องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๘๓ หมู่ ๑ ถนนประจันตคาม - ศรีมหาโพธิ  
ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ระยะห่างจากอำเภอ ประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร ลักษณะภูมิ
ประเทศ มีพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม ฤดูน้ำท่วม ฤดูหนาวแล้งขาดน้ำ ส่วนใหญ่พื้นที่ทำนามีอาณาเขตติดต่อกับตำบล
ข้างเคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อ ทต.โพธิ์งาม และ อบต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 
 ทิศใต้  ติดต่อ อบต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม และ อบต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ  

จ.ปราจีนบุรี  
 ทิศตะวันออก ติดต่อ อบต.หนองแสง อบต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ อบต.ดงพระราม อ.เมือง และทต.โคกมะกอก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 
 ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
       พื ้นที ่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม มีพื ้นที ่บางส่วนเป็นที ่ราบลุ ่ม ฤดูฝนน้ำท่วม          
ฤดูหนาวแล้งขาดน้ำ ส่วนใหญ่พื้นที่ทำนา องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม มีพื้นที่ ๔๔.๑๖ ตารางกิโลเมตร 
หรือ ๑๖,๔๔๗ ไร่ 
 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
 ฤดูร้อน เริ ่มตั ้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมอากาศร้อนและแห้งแร้ง          
แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส 
ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียส ขึ้นไป 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมฝนตกมากในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝน
ทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม 
แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ ๙๐๐ มิลลิเมตร   
 ฤดูหนาว เริ ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม นานราว        
๑ - ๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวอากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ     
ยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด ประมาณ ๑๕ องศาเซลเซียส    
 ๑.๔ ลักษณะของดิน 
 ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ ๗๕% ดินลูกรัง ประมาณ ๑๕% ลักษณะดินในพื้นที่
เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐% 
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๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านในเขตตำบลมีทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน แต่

ละหมู่บ้านมีประชาคมหมู่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบล
ประจันตคาม ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และประชาชนยังให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น 
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอประจันตคาม ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน
ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๓,๕๖o คน ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการ
ย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านการแก้ไขปัญหาของ องค์การบริหารส่วนตำบล คือ ขอความร่วมมือผู้นำและ
เจ้าหน้าทีท่ี่มีหน้าที่รับผิดชอบ ให้ระมัดระวังสอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และกระทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบถึงปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข โดยนำเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชน
ในเขตตำบลมาจัดทำแผนพัฒนาตำบล   

จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้ง   แสดง
ความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และ
ประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดโครงการอบรมศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล อสม. และผู้นำชุมชนโครงการอื่น ๆ สำหรับประชาชน
อีกหลายโครงการ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตำบล ให้เจริญเท่าเทียมกับท้องถิ่นอื่น  ๆ และ
องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคามมีโครงการจัดซื ้อเครื ่องมือเครื ่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ  และอัตรากำลังพนักงานส่วน
ตำบลที่จำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 
 ๒.๑ เขตการปกครอง 
 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม แบ่งเขตการปกครอง ประกอบไปด้วย จำนวน ๙ หมู่บ้าน 
เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน  ๗  หมู่บ้าน ได้แก่ 
 หมู่ที่    ๑   บ้านเกาะเสือ  หมู่ที่   ๘    บ้านบางไผ่ 
 หมู่ที่    ๓   บ้านโนนยาว  หมู่ที่   ๙    บ้านช่องแคบ 
 หมู่ที่    ๔   บ้านเมืองใหม่  หมู่ที่ ๑๐    บ้านหัวดงไชยมัน 
 หมู่ที่    ๖   บ้านโคกไข่เต่า  หมู่ที่ ๑๑    บ้านกุดตาเสก 
 หมู่ที่    ๗   บ้านดงไชยมัน 
 
 หมู่บ้านบางส่วน  จำนวน  ๒  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
 หมู่ที่    ๑   บ้านเมืองเก่า 
 หมู่ที่    ๖   บ้านท่าน้ำ 
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(เทศบาลตำบลประจันตคามได้ผนวกพื้นที่หมู่ที่  ๒ และหมู่ที่ ๕ เต็มหมู่ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๖ บางส่วน ตั้งขึ้น เป็น
เทศบาลประจันตคาม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒) 
 ๒.๒ การเลือกตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ได้แบ่งเขตการเลือกตั ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     
ประจันตคาม ทั้งเขตตำบล เป็น ๑ เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกเป็น ๙ เขต ดังนี้ 
 เขตเลือกตั้งท่ี  ๑  หมู่ที ่ ๑    บ้านเกาะเสือ 
 เขตเลือกตั้งท่ี  ๒  หมู่ที ่ ๓    บ้านโนนยาว 
 เขตเลือกตั้งท่ี  ๓  หมู่ที ่ ๔    บ้านเมืองใหม ่
 เขตเลือกตั้งท่ี  ๔  หมูที ่ ๖    บ้านโคกไข่เต่า 
 เขตเลือกตั้งท่ี  ๕  หมู่ที ่ ๗    บ้านดงไชยมัน 
 เขตเลือกตั้งท่ี  ๖  หมู่ที ่ ๘    บ้านบางไผ่ 
 เขตเลือกตั้งท่ี  ๗  หมู่ที ่ ๙    บ้านช่องแคบ 
 เขตเลือกตั้งท่ี  ๘  หมูที ่ ๑o  บ้านหัวดงไชยมัน 
 เขตเลือกตั้งท่ี  ๙  หมูที ่ ๑๑  บ้านกุดตาเสก 
 ประชาชนในเขตตำบลประจันตคาม ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา และประชาชนใน      
เขตตำบลประจันตคามยังมีส่วนร่วมในการบริหารงานการช่วยเหลืองานของ อบต. และเสนอแนะในกิจกรรมของ 
อบต. ในการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาตำบลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหา
ความยากจน ฯลฯ   
 ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยังรักษาการใน
ตำแหน่งจากคำสั่ง คสช. และยังไม่มีการเลือกตั้ง 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จำนวนประชากร จำนวนหลังคาเรือน 

ชาย หญิง รวม (หลังคา) 
๑ บ้านเกาะเสือ ๔๗๔ ๔๕๓ ๙๒๗ ๑๐๕ 
๓ บ้านโนนยาว ๔๖๒ ๔๙๗ ๙๕๙ ๓๙๔ 
๔ บ้านเมืองใหม่ ๔๐๙ ๓๙๕ ๘๐๔ ๓๐๔ 
๖ บ้านโคกไข่เต่า ๒๓๕ ๒๔๙ ๔๘๔ ๒๖๘ 
๗ บ้านดงไชยมัน ๒๔๕ ๒๔๓ ๔๘๘ ๑๕๕ 
๘ บ้านบางไผ่ ๑๐๑ ๑๑๘ ๒๑๙ ๘๒ 
๙ บ้านช่องแคบ ๑๖๓ ๑๕๐ ๓๑๓ ๘๕ 
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หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จำนวนประชากร จำนวนหลังคาเรือน 

(หลังคา) ชาย หญิง รวม 
๑๐ บ้านหัวดงไชยมัน ๑๖๓ ๑๘๕ ๓๔๘ ๑๑๗ 
๑๑ บ้านกุดตาเสก ๑๐๓ ๑๒๑ ๒๒๔ ๗๗ 

รวม ๒,๓๕๕ ๒,๔๑๑ ๔,๗๖๖ ๑,๕๘๗ 
 

 ๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

ที ่ ตำบลประจันตคาม 
จำนวนประชากร  

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

๑. จำนวนประชากรเยาวชน ๒๑๕ ๒๕๕ ๔๗o   อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี 

๒. จำนวนประชากร ๑,๗๖o ๑,๘oo ๓,๕๖o   อายุ ๑๘-๖o ปี 
๓. จำนวนประชากรผู้สูงอายุ ๓๒o ๔o๙ ๗๒๙   อายุ ๖o ปี ขึ้นไป 

 

 
๔. สภาพทางสังคม 
 ๔.๑ การศึกษา 
 จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่าประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่านเขียนภาษาไทยและ
คิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้ศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีปัญหา คือ     
ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ได้จัดกิจกรรม
ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และ
ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน   
 การศึกษา ข้อมูล ณ ปัจจุบัน   
 - โรงเรียนประถมศึกษา                           จำนวน    ๒   แห่ง 
 - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน              จำนวน    ๙   แห่ง 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                               จำนวน    ๒   แห่ง ได้แก่ 
 

ที ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวนเด็กนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลประจันตคาม ๒๙ ๒๖ ๕๕ 
๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงไชยมัน ๑๐ ๗ ๑๗ 
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 ๔.๒ สาธารณสุข 
 - โรงพยาบาลของรัฐ                               จำนวน   ๑   แห่ง 
 - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ                    จำนวน   ๑   แห่ง 
 จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชนเช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก 
มือ-เท้า-ปากในเด็ก และโรคอื่น ๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหา คือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัด
กรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคามหน่วยงานสาธารณสุข
และโรงพยาบาล ไดร้่วมมือกันจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชน
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ ๖ 
ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง ๑ ราย เท่านั้น  ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานจากการ
สำรวจข้อมูลพื้นฐานบางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะการใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม 
การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอและประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วน
ตำบลประจันตคาม พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไขปัญหา โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลและสาธารณสุข จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนในตำบลประจันตคาม 
 ๔.๓ อาชญากรรม 
 ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นแต่มีเหตุ    
ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และเหตุทำลายทรัพย์สินของทางราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม      
ก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าส่วนใหญ่เกือบทุกครัวเรือนในตำบล
ประจันตคามมีการป้องกันเหตุที่จะเกิดกับชีวิต และทรัพย์สินอย่างถูกวิธี พบเพียง ๙ ครัวเรือน เท่านั้น ที่ไม่มีการ
ป้องกันเหตุที่จะเกิดกับชีวิต และทรัพย์สินอย่างถูกวิธี  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม      
ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็น    
ที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ 
ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพเป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก 
การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย 
และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาทการขอความร่วมมือไปยังผู้นำชุมชน การขอกำลังจาก ตำรวจ อปพร. 
เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรงแต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการ
ร่วมมือกันหลายฝ่ายเป็นเรื ่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม จะต้องหาวิธีที ่จะแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้ 
 ๔.๔ ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในชุมชนของตำบลประจันตคาม จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรประจันตคามได้แจ้ง
ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคามทราบนั้นพบว่าในเขตตำบลประจันตคาม มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบ
กับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงาน
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ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของตำบลประจันตคาม สามารถทำ
ได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั ้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแสการฝึกอบรมให้ความรู้         
ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้       
ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 
 ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคามได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
 ๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   
 ๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 ๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
 ๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน   
 ๕. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
 ๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

ในเขตตำบลประจันตคาม มีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 
 ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 
 - ถนนสายหลัก จำนวน ๒ สาย ได้แก่ 
 ๑. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ ถนนสุวรรณศร (กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ) 
 ๒. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๗๐ (ศรีมหาโพธิ - ประจันตคาม) 
 - ข้อมูลถนนภายในหมู่บ้าน 

 

 
ลำดับที่ 

 
หมู่บ้าน 

ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง 
จำนวน 
(สาย) 

ระยะทาง 
(กม.) 

จำนวน
(สาย) 

ระยะทาง
(กม.) 

จำนวน
(สาย) 

ระยะทาง
(กม.) 

๑ บ้านเกาะเสือ ๘ ๖.๑๑๖ - - ๑ ๓.๐ 
๒ บ้านโนนยาว ๑๔ ๒.๒๕ - - ๖ ๒.๗๐ 
๓ บ้านเมืองใหม่ ๑๘ ๔.๙๙๘ - - ๒ ๑.๐ 
๔ บ้านโคกไข่เต่า ๑๑ ๑.๓๙๕ - - ๒ ๐.๓๘ 
๕ บ้านดงไชยมัน ๙ ๓.๔๕๐ - - ๓ ๓.๔๕ 
๖ บ้านบางไผ่ ๒ ๑.๒ - - - - 
๗ บ้านช่องแคบ ๓ ๑.๙ ๑ - ๒ ๐.๙๕ 
๘ บ้านหัวดงไชยมัน ๔ ๒.๑๒๑ - - ๑ ๓.๐ 
๙ บ้านกุดตาเสก ๒ ๑.๐ - - ๒ ๒.๐ 

รวม ๗๑ ๒๓.๓๓๘ ๑ - ๑๙ ๑๖.๔๘ 
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 ๕.๒ การไฟฟ้า 
 การขยายเขตไฟฟ้าปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม จึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับ
ถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และ
วิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคามได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และ
ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขต
ตำบลประจันตคามมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
 ๕.๓ การประปา 
 การประปาภายในตำบลประจันตคามมีกิจการระบบประปาหมู่บ้าน สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุก
หลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง 
สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จาก
พ้ืนที่อ่ืนทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ ปัจจุบัน   ตำบลประจันตคาม ยังไม่ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถท่ีจะจัดหาน้ำดิบสำหรับให้ชุมชนได้  
 การแก้ปัญหาคือ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณโครงการต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคามก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปี 
เพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  
 ๕.๔ โทรศัพท์ 
 (๑) ชุมสายโทรศัพท์ประจันตคาม        จำนวน    ๑  แห่ง      
 (๒) มีโทรศัพท์สาธารณะ                   จำนวน  ๑๑  แห่ง 
 ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 (๑) มีไปรษณีย์ จำนวน ๑ แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๓๐ –  ๑๖.๓๐ น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์  
ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์    
 (๒) มีท่ารถตู้ จำนวน ๑ แห่ง ให้บริการทุก ๆ ชั่วโมง และทุกวัน 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑ การเกษตร 
 ประชากรในเขตตำบลประจันตคาม ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร      
ที่สำคัญ ได้แก่ ทำนาข้าว ทำสวน ทำไร่ ดังนี้ 
 -  อาชีพเกษตรกรรม  ร้อยละ      ๗๐   ของจำนวนประชากรทั้งหมด         
 -  อาชีพเลี้ยงสัตว์  ร้อยละ      ๑๓   ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
 -  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ        ๘   ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
 -  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ        ๙   ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
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 ๖.๒ การประมง 
 (ในเขตตำบลไม่มีการประมง)  
 ๖.๓ การปศุสัตว์ 
 - เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม  
เช่น การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ   
 ๖.๔ การบริการ 

โรงแรม   ๒ แห่ง 
ร้านอาหาร  ๖ แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง  (ท่ารถ ๑  แห่ง) 
ร้านเกมส์  ๑o       แห่ง 

 ๖.๕ การท่องเที่ยว 
 ในเขตตำบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณี
ต่าง ๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   
 ๖.๖ อุตสาหกรรม 
 - จำนวนกิจการอุตสาหกรรม (บริษัท อิซิเทค ไทยแลนด์ จำกัด) จำนวน ๑ แห่ง 
 ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 การพาณิชย์ 

ธนาคาร   ๔     แห่ง สถานีบริการน้ำมัน  ๔     แห่ง 
บริษัท   -      แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า         -     แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  -      แห่ง ตลาดสด            ๑     แห่ง 
ร้านค้าต่าง ๆ         ๔๗     แห่ง โรงฆ่าสัตว์            ๑     แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  ๕     แห่ง 

 กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ จำนวน  ๓  กลุ่ม 
๑. กลุ่มทำปลาร้า 

  ๒. กลุ่มทำนา 
  ๓. กลุ่มเลี้ยงปลา 
 ๖.๘ แรงงาน 
 จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ ๙๕    
เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ ปัญหาที่พบคือ 
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ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่  ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ๗.๑ การนับถือศาสนา 
 - ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙๘  
      วัด       ๖    แห่ง         
    สำนักสงฆ์     -    แห่ง 
 - ผู้ที่นับถือศาสนาอ่ืน ๆ   ร้อยละ   ๒       
 ๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี 
 - ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ประมาณเดือน มกราคม 
 - ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
 - ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือน ตุลาคม, พฤศจิกายน 
 - ประเพณีวันเข้าพรรษา, ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม, ตุลาคม, พฤศจิกายน 
 ๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ประชาชนในเขตตำบลประจันตคาม ได้อนุรักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักรสารใช้
สำหรับในครัวเรือน และวิธีการจับปลาธรรมชาติ ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอิสาน และภาษากลาง  
 ๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 ประชาชนในเขตตำบลประจันตคาม ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง 
ได้แก่ เครื่องจักรสานท่ีทำจากไม้ไผ่ฯ 
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๘.๑ น้ำ ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน แหล่งน้ำตามธรรมชาติ น้ำจากระบบประปาหมู่บ้าน 
และประปาส่วนภูมิภาค 
 ๘.๒ ป่าไม้ ในเขตตำบลประจันตคามไม่มีป่าไม้ 
 ๘.๓ ภูเขา ในเขตตำบลประจันตคามไม่มีภูเขา 
 ๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในพื ้นที ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวนมากเป็นพื ้นที ่สำหรับเพาะปลูก ที ่อยู ่อาศัย ร้านค้า สถาน
ประกอบการ  ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้  
อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นท่ีบางส่วนเป็นดินเค็ม น้ำใต้ดินก็เค็ม หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย ไม่สามารถท่ีจะ
นำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่น และน้ำฝน น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน 
มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น  เพราะพื้นท่ี
ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วน
ตำบลได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการจัดหาถัง
ขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นท่ี โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมท้ัง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ  
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ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

ในการกระจายอำนาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการถ่าย
โอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากำลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าในอนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ ้นมีอัตรากำลังมากขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่
เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องมีการ
เตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตรากำลังจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งกำหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนให้ชัดเจน มีการ
กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีความ
ครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีจะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมา
ให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพปัญหา/
ความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำไปสู่การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา          การกำหนด
ภารกิจ และแนวทางการดำเนินงานเพ่ือนำไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การกำหนดแผนงาน/
โครงการ มีทิศทางท่ีสอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะทำให้ปัญหา/ความต้องการ
ได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
ขณะเดียวกันด้วย 

หลักการสำคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ การกำหนดจุดมุ่งหมายการ
พัฒนาและการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่จะนำไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพราะหากไม่มี
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อย ๆ เมื่อมีปัญหาอย่าง
ซ้ำซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจทำให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้ ดังนั้น การจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กำหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรั บการถ่ายโอนภารกิจจาก
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 
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๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
       วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ๑.๑  ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
 ๑.๒  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๑.๓  กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 ๑.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง
ประเทศ 

๑.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ๓.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๓.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ๔.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิต ิ
 ๔.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลัง
ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
 ๔.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือ
สร้างสังคมคุณภาพ 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ อย่าง
ยั่งยืน มีสมดุล 
 ๕.๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ จากการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
 ๕.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภายใน
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
 ๕.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
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 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๖.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 ๖.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๖.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๖.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ๒๕๖๔)  ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นทิศ
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีกรอบ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เป็นกรอบ  ที่
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ ๑๒ มุ ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดภายใต้ระยะเวลา ๕ ปี             
ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี ่ยงในการที ่จะผลักดันขับเคลื ่อนให้การพัฒนา             
ในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ทั้งนี้  โดยได้คำนึงถึงการต่อยอด      
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ   
ฉบับที่ ๑๒ จึงกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้ 

     ๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี       

มีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

 ๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ     
ฐานรากและสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 

 ๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

๑.๕ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา 

 ๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
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 ๑.๗ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับ    
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค  
และโลก 

     ๒. เป้าหมายรวม 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายร่วมการพัฒนาของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

๑๒ ประกอบด้วย 
 ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี

ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและ
ทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที ่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที ่พอเพียง           
และมีความเป็นไทย 

 ๒.๒ ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง     
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 

๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการ  
จากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่  ๆ ที่เป็นมิตร     
กับสิ ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั ้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู ่ภ ูม ิภาคเพื ่อลดความเหลื ่อมล้า              
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบ           
โลจิสติกส์ พลังงาน  และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓     
เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
เพ่ิมข้ึน  และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม    
ความเชื ่อมั ่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อม
ที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดบรรทัดฐาน
ระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค  
ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียน
สูงขึ้น 
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๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้
ระบบดิจิตัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
มากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชันดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๕  :  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๖  :  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ          

         ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๗  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๘  :  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๙  :  การพัฒนาภาค  เมือง  และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๑๐  :  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
      ๑.๓.๑ แผนพัฒนาภาคตะวันออก ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบับที ่ ๑๒      

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
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      แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
ภาคตะวันออกมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมหลัก (Industrial Heartland) และเป็นที่ตั ้งของท่าเรือน้ำลึกและท่าอากาศยานนานาชาติ เชื ่อมโยง
กับเศรษกิจโลก นอกจากนี้ ยังเป็นพื ้นที ่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่ มน้ำโขง (Southern 
Economic Corridor และ Southern Coastal Economic Corridor) ที่เชื ่อมโยงเมียนมาไทย-กัมพูชา-เวียดนาม    
ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก นอกจากนี้ 
ภาคตะวันออกยังเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของประเทศ ได้แก่ สุกร กุ้ง ไก่ ข้าว และผลไม้ รวมถึงเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 

ดังนั้น การพัฒนาภาคตะวันออกระยะต่อไป จะต้องพัฒนาต่อยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยู่ของพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์และการค้าบริการ ควบคู่ไป
กับการใช้ศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำและความพร้อมของสถาบันการศึกษาวิจัย ยกระดับสินค้า
การเกษตรและบริการให้มีมูลค่าสูง เพื่อให้ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้
หลุดพ้นกับดัก “ประเทศรายได้ปานกลาง” 

      เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน้าของอาเซียน โดยรักษา

ฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ แข่งขันและ
สนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ พื้นที่ฐานการผลิตและ
บริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค และพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน  

      วัตถุประสงค์   
๑. เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น  
๒. เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ การพัฒนา

ในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน   
      ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขต เศรษฐกิจพิเศษที่มี
ความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้ มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ ประเทศเพื่อน

บ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการ มลพิษให้มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
      1.3.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง  พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (ฉะเชิงเทรา 

นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว) 
     วิสัยทัศน์  "ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้า

ระดับประเทศ แหล่งผลิตสินค้า เกษตรมาตรฐานสากล เส้นทาง ท่องเที ่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์" 
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     เป้าประสงค์ 
     1. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
     2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีความ พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ

สากล 
     ประเด็นยุทธศาสตร ์
     1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการ

ลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
     2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานเพ่ือ

สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
     3. พัฒนาปัจจัยการผลิต ระบบการตลาด และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้สอดคล้องกับ

สภาพพ้ืนที่ (Zoning) เพ่ือให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 
     4. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรรมด้านการผลิตและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสร้าง

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการลงทุนเพ่ือรองรับการเติมโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ

ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
     ตำแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
     Gateway to the World “ประตูสู่การค้าโลก” 
     1. เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน การคมนาคม และการค้าภาคตะวันออก ของไทยสู่อินโดจีน 
     2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
     3. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร มาตรฐานสากล 

1.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
      วิสัยทัศน์ “ยกระดับคุณภาพชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาทุนสังคม ส่งเสริมแหล่งเศรษฐกิจชุมชน 

พัฒนาคนสู่พลเมืองให้เข้มแข็ง” 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      ยุทธศาสตร์ที่  1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

        1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตส านึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
        2. สนับสนุนเครือข่ายและส่งเสริมกิจกรรมเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
        3. ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพในภาคการเกษตร 
        4. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงค์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์      

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        5. รณรงค์เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักการบังคับใช้กฎหมาย

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
        6. ประสานและพัฒนาการจัดท าระบบชลประทานขนาดเล็กเพื ่อแก้ ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อม 
        7. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว และกิจกรรมร่วมระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับ

ชุมชน 
 
 
 



 
ห น้ า  | ๑๗ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม 
 

      ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
        1. พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
        2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
        3. รณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        4. พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมสังคมแห่ง

การเรียนรู้ 
        5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

      ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน 
        1. ส่งเสริมกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
        2. ส่งเสริมการกระตุ ้นเศรษฐกิจและพัฒนากลไกการตลาดสำหรับสินค้าทาง

การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
        3. ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
        ๑. ส่งเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน ทุกระดับ 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม 

      จากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนจากแบบสอบถาม นโยบายของผู้บริหารส่วน
ท้องถิ่น และกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดซึ่งก ำหนด                 
โดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ ่น ทำให้สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของตำบล ดังนี้      
“ยึดมั ่นธรรมาภิบาล การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” ฉะนั ้นกรอบ             
แนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างตำบลให้น่าอยู่แบ่งยุทธศาสตร์เป็น 6 ด้าน 
 2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม 
       ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีแนวทางการพัฒนา ๓ แนวทาง คือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

๑.๑  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ระบบจราจร ท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำ 
๑.๒  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ขุดลอก คู คลอง ฝาย และระบบประปา 

                 ๑.๓  แนวทางการพัฒนา ติดตั้ง บำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าให้เพียงพอ 
       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต มีแนวทางการพัฒนา ๓ แนวทาง คือ 

๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม ให้กับประชาชน             
๒.๒ แนวทางการพัฒนาการให้การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู ้สูงอายุ          

คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส             
                 ๒.๓  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน 
       ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น           
มีแนวทางการพัฒนา ๓ แนวทาง คือ 
  ๒.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู ้ตลอดชีว ิต และจัดการศึกษาอย่างมี                       
คุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ  
  ๒.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา จารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมสืบสาน         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
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  ๒.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา 
      ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทาง       

การพัฒนา ๒ แนวทาง คือ 
๔.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการดูแล บำรุงรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
๔.๒ แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบล 

      ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนา ๒ แนวทาง คือ 
๕.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจ

พอเพียง            
๕.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนจากการประกอบอาชีพ      

       ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพองค์กร มีแนวทางการพัฒนา 
๔ แนวทาง คือ 

๖.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนความรู ้ทางด้ านการเมืองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
                 ๖.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรขององค์กร 
                 ๖.๓ แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้เพียงพอเพื่อให้การ
บริการประชาชน 

๖.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ 
 2.3 เป้าประสงค์ 

      ๑. เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในการคมนาคม 
      ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง 
      ๓. เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงรวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
      ๔. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน 
      ๕. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ปลูกฝังค่านิยมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชน 
      6. เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
      ๗. เพ่ือส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
      ๘. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขและการดูแลรักษาสุขภาพอย่างทั่วถึง 
      ๙. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       ๑๐. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๑๑. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา และแก้ไขปัญหา 
      ๑๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ  
      ๑๓. เพื่อส่งเสริม พัฒนาการกีฬาให้กับประชาชน  
2.4 ตัวชี้วัด 
      ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-  ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในการคมนาคมเพ่ิมข้ึน 
-  ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพิ่มขึ้น 
-  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงรวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
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      ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  -  มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสเพ่ิมข้ึน 
  -  ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขและการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
              ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น    
  -  ส่งเสริมการศึกษาและเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเพ่ิมข้ึน  
  -  มีการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ปลูกฝังค่านิยมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับ ประชาชน
เพ่ิมข้ึน 

-  มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน  

       ตัวชี ้วัดตามยุทธศาสตร์ที ่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดกาทรัพยากรธรรมชาติ       
และสิ่งแวดล้อม   
  -  กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

      ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  -  กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึน           

      ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพองค์กร 
  -  มีการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาเพิ่มขึ้น 

-  บุคลากรมีศักยภาพและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
      ค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-  ก่อสร้างถนนเพิ่มข้ึน ปีละ 7 สาย 
-  ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบประปาและแหล่งน้ำ ปีละ 3 โครงการ 
-  ร้อยละของครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพ่ิมขึ้น 

      ค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
             -  ร้อยละของกิจกรรมการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม 
              -  ร้อยละของการให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและ 
ผู้ด้อยโอกาส 
              -  ร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

      ค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น    

-  ร้อยละของการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั้งใน
ระบบและนอกระบบให้กับประชาชน 

-  ร้อยละของการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา จารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

-  ร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพ่ิมข้ึน  
       ค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดกาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   

- ร้อยละของกิจกรรมการดูแล บำรุงรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  ร้อยละของกิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลประจันตคาม 
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       ค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
-  ร้อยละของกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-  ร้อยละของกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนจากการประกอบอาชีพ 

      ค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพองค์กร 
-  ร้อยละของประชาชนมีความรู้ด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
-  พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรขององค์กร 
-  ร้อยละของประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
-  ร้อยละของขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 

2.6 กลยุทธ์  
      กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

-  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ระบบจราจร ท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำ 
-  ก่อสร้าง ปรับปรุง ขุดลอก คู คลอง ฝาย และระบบประปา 
-  ติดตั้ง บำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าให้เพียงพอ 

      กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต   
             -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมให้กับประชาชน       

-  การให้การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส             
             -  การพัฒนาด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน 

      กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              - ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพท้ังในระบบและนอกระบบ  
             -  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา จารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น   
            -  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา 
       กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการดูแล บำรุงรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบล 

      กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
-  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            
-  ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนจากการประกอบอาชีพ      

      กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพองค์กร 
-  ส่งเสริมสนับสนุนความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน 
-  พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรขององค์กร 
-  สนับสนุนการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้เพียงพอเพ่ือให้การบริการประชาชน 
-  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได ้

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม (Positioning) 
      ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง  ๆ ขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบลประจันตคาม ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำทางบก      
การพัฒนาระบบจราจรให้ได้มาตรฐาน การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค
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และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง การดำเนินการเพื่อขยายเขตไฟฟ้าโดยการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
การติดตั้ง บำรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอ 

      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง  ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลประจันตคามที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมให้กับประชาชน การจัดให้มี
สวัสดิการ สังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่มเด็ก เยาวชนและสตรี และการส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 

      3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นการพัฒนาที่
ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคามที่เกี ่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาทั้งในและนอกระบบให้กับประชาชน ส่งเสริมกิจกรรมทางนันทนาการและงานกีฬา การสนับสนุนกิจกรรม
วันสำคัญทางศาสนา การปลูกฝังค่านิยมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม และการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประเพณี 
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมวันสำคัญ     

      ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นการพัฒนาที่ครอบคลุม
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบล 

      ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประจันตคาม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพทางการเกษตร 

      ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพองค์กร 
  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลประจันตคาม ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านการเมือง การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย โดยเน้นการมีส่วนร่วม การพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรขององค์กรการดำเนินการ
จัดหาเครื ่องมือเครื ่องใช ้สำนักงานให้เพียงพอเพื ่อการให้การบริการประชาชน และการดำเนินการพัฒนา                  
ขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      ปัจจัยภายใน (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน) ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ต้องนำมาพิจารณา 
  ๑. ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอำนาจ      
การกำกับดูแล เป็นต้น 
  ๒. ระเบียบ กฎหมาย 
  ๓. บุคลากร ได้แก่ อัตรากำลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้น 
  ๔.  งบประมาณ รวมถึงความช่วยเหลือต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 256๑ – 25๘๐) 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี 
พ.ศ.25๖๑ - 256๕  

(ฉบับทบทวนปี 256๓) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนกลาง 
พ.ศ.25๖๑-256๔ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ระยอง พ.ศ.256๑-256๔ 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม 
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๕. ระบบฐานข้อมูล 
  ๖. การประสานงาน การดำเนินการ ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  ๗. ทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำงาน 

      ปัจจัยภายนอก (การวิเคราะห์โอกาส ปัญหาอุปสรรค หรือข้อขัดแย้ง) 
1. ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้ง และกลุ่มผลประโยชน์ 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
3. ด้านสังคม 
4. นโยบายรัฐบาล กฎหมาย 
5. เทคโนโลย ี

      ในการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ขอบเขตในการวิเคราะห์ พิจารณาจากเขตการปกครองสามารถสรุป     
ได้ดังนี ้

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. บุคลกรมีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตรงสายงาน ๑. เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการดำเนินงานมีไม่เพียงพอ 
๒. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันเป็นทีม 

๒. งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการปัจจัยพ้ืนฐานได้อย่างเพียงพอ 

๓. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนดอำนาจหน้าที่
เป็นกรอบการทำงานของ อปท. ไว้อย่างชัดเจน 

๓. แหล่งน้ำอุปโภค บริโภคทางการเกษตรมีไม่เพียงพอ 

๔. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณแก้ไข
ปัญหาของประชาชนได้โดยตรง 

๔. ประชาชนบางส่วนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย 

๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

๕. เกิดเหตุภัยพิบัติและภัยธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง 

๖. ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข็ง ๖. ประชาชนบางส่วนไม่สนใจในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

๗. มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร ๗. กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องขาดความยืดหยุ่น
ในทางปฏิบัติ 

 ๘. การแพร่ระบาดของยาเสพติดทำให้เกิดปัญหาสังคม 
เช่น การลักขโมย ปัญหาอาชญากรรม 

 
โอกาส อุปสรรค 

๑. รัฐบาลมีนโยบาย ในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ  

๑. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
ไม่เพียงพอ  

๒. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน พร้อมในการเข้ามา
ประสานงานร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมของประชาชน  

๒. ประชากรแฝงส่งผลกระทบต่อการพัฒนา  

๓. มีสถาบันทางศาสนา ในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อ
ประชากร เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของเยาวชนและประชาชน 

๓. การเมืองระดับประเทศยังไม่เสถียรภาพ ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงทำให้นโยบายการพัฒนาไม่ชัดเจน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม 
 

โอกาส อุปสรรค 
๔. เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ิมโอกาสและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้กับประชาชน  

๔. ขาดขั้นตอนการปฏิบัติที่ขัดเจนในการกระจาย
อำนาจสู่ท้องถิ่น 

๕. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทำให้เกิดโอกาสในการ 
  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

๕. พื้นที่อยู่ใกล้เขตมลภาวะ แหล่งอุตสาหกรรมทำให้
เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน 

 
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
      องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ได้วิเคราะห์ปญหาและความตองการของประชาชน โดยสรุป

ประเด็นหลักในการพัฒนา ดังนี้ 
 

ชื่อปัญหา/ความต้องการ ขอบข่ายและปริมาณปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

ด้านการคมนาคม เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกในการ
สัญจร 

ทุกหมู่บ้าน การคมนาคมมีความสะดวก มีการ
พัฒนาเส้นทางในการสัญจรของ
ประชาชน 

ระบบจราจร การติดตั้งปา้ย
สัญญาณการจราจรต่าง ๆ ยังจดุ
ที่จำเป็นต้องติดตั้ง 

ทุกหมู่บ้าน ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน การ
ติดตั้งปา้ยจราจรตา่ง ๆ จะสามารถ
ลดปัญหาได้ในระดบัหนึ่ง 

ด้านแหล่งน้ำ ขาดแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอโดยเฉพาะฤดู
แล้ง 

ทุกหมู่บ้าน น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคเปน็
ปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวติ ที่
ท้องถิ่นต้องดูแลจัดหาให้เพียงพอ 

ด้านการไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ายงัไม่ทัว่ถึงโดยเฉพาะ
ครัวเรือนที่ตั้งอยู่ห่างไกลหมู่บ้าน
การติดตั้งไฟฟา้ส่องสว่างตาม
แหล่งชุมชนต่าง ๆ 

ทุกหมู่บ้าน การขยายระบบไฟฟา้ให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอและทั่วถึง  เพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวติ  และทรัพยส์ิน 

ด้านการศึกษา ประชาชนไมไ่ด้รับการศึกษาใน
ด้านการศึกษาตามอัธยาศัยอยา่ง
ทั่วถึง 

ทุกหมู่บ้าน ประชาชนจะได้รับการศึกษา ตาม
อัธยาศัยอย่างทั่วถึง 

การรับรู้ข่าวสารยังไม่ทั่วถึงการ
ประชาสัมพนัธ์ยังไม่เข้าถึง
ประชาชน 

เจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหาร

ส่วนตำบล 

การรับรู้ข่าวสารเปน็สิ่งสำคัญ    
การให้บริการด้านเสียงตามสาย 
ต้องใช้การได้ดีตลอดเวลา 

ด้านสงัคม ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ปัญหาจากภัยธรรมชาติที่สรา้ง
ความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สิน การเตรียมความพร้อม
อยู่เสมอ จะลดความสูญเสียได้ใน
ระดับหนึ่ง 

ทุกหมู่บ้าน สามารถเตรียมการป้องกันภัยจาก
ธรรมชาติไดท้ันท่วงที ลดการ
สูญเสียชีวิตและทรัพยส์ิน 

การแพร่ระบาดของยาเสพตดิ 
ยังคงมีอยู่ในชุมชน เนื่องจากขาด
ความต่อเนื่องในการปราบปราม
และป้องกัน 

ทุกหมู่บ้าน ยาเสพติดจะต้องมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม 
 

ชื่อปัญหา/ความ
ต้องการ 

ขอบข่ายและปริมาณปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 

ด้านสังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ต่อ) 

การส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการเพ่ือลดปัญหา
เยาวชนติดยาเสพติดและ เน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ทุกหมู่บ้าน เยาวชนไม่มัวเมากับสิ่งเสพติด 
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
สร้างภูมิคุ้มกันโดยสถาบัน
ครอบครัว 

การส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนา 

ทุกหมู่บ้าน ประชาชน 
 
 

การส่งเสริมกิจกรรมประเพณี
และวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความ
สามัคคีร่วมกันทำกิจกรรม
ภายในตำบล 

ทุกหมู่บ้าน ปัจจุบันความสามัคคีในหมู่บ้าน
เป็นเรื่องสำคัญการร่วมกิจกรรม
งานประเพณีต่าง ๆจะช่วยได้ 
พร้อมทั้งได้อนุรักษ์ให้คงอยู่
ตลอดไป 

ด้านสาธารณสุขและด้าน
สุขภาพ 

การป้องกันและระงับโรค ทุกหมู่บ้าน ประชาชนรู้แนวทางในการ
ป้องกันตัวจากโรคต่าง ๆ 

การส่งเสริมสุขอนามัย ทุกหมู่บ้าน ส่งเสริมเกี่ยวกับสุขอนามัย      
ในด้านต่าง ๆ 

ด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ ทุกหมู่บ้าน ประชาชนเห็นความสำคัญ     
ของทรัพยากรธรรมชาติ        
และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการเกษตร ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูกาล ทำ
การเกษตร ทำให้ขาดโอกาสที่
จะพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือน  

ทุกหมู่บ้าน สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลก
เปลี่ยนแปลงไป พึ่งพาการเกษตร
ตามฤดูกาลอย่างเดียว  

ด้านเศรษฐกิจ การขาดการรวมกลุ่มเพ่ือ
ประกอบอาชีพ ซึ่งนับว่าเป็น
พลังสำคัญในระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน 
ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ดำเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ทุกหมู่บ้าน ระบบการผลิตแบบรวมกลุ่ม    
จะช่วยให้สามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งได้ดีกว่าทั้งด้านต้นทุน 
แรงงาน และผลผลิต 
ปัจจุบันค่าครองชีพสูงส่งผลให้
การดำรงชีวิตล้มเหลวการ
ดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงจะสามารถช่วยได้ 
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ชื่อปัญหา/ความ

ต้องการ 
ขอบข่ายและปริมาณปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 

ด้านการเมืองการบริหาร 
 
 

ประชาชนยังขาดกระบวนการ
เรียนรู้ด้านการเมืองการ
ปกครอง ทำให้กระบวนการ
ตรวจสอบทางการเมืองยัง
อ่อนแอ 

ทุกหมู่บ้าน การปกครองระบบประชาธิปไตย
เป็นการปกครองโดยประชาชน
เพ่ือประชาชน ดังนั้นการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการเมืองการ
ปกครองต้องมีความสมดุล 

ระบบบริหารจัดการของภาครัฐ
ยังมีกฎระเบียบที่มาก ทำให้การ
บริการประชาชนยังขาดความ
คล่องตัวและมีข้ันตอนมาก 

เจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหาร

ส่วนตำบล 

การอธิบายและการ
ประชาสัมพันธ์การทำความเข้าใจ
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้ทราบ
ถึงบทบาทและวิธีการบริหารงาน 
วิธีการทำงาน 
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ส่วนที่ ๓ 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีสู่การปฏิบัต ิ

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และการโยธา กองช่าง - 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน 

๒ การพัฒนาทางด้าน
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองการศึกษา สำนักปลัด 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองการศึกษา สำนักปลัด 

รักษาความสงบ
ภายใน 

สำนักปลัด กองช่าง 

งบกลาง สำนักปลัด - 

เคหะและชุมชม กองช่าง - 

๓ การพัฒนาด้านการศึกษา  
กีฬา ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา 

สำนักปลัด ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลัด - 

สังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด - 

๔ การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ 
การเกษตร สำนักปลัด กองช่าง 

5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลัด กองช่าง 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๖ การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

บริการชุมชนและสังคม 
 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลัด - 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด - 

การศึกษา กองการศึกษา สำนักปลัด 

เคหะและชุมชน กองช่าง - 

สาธารณสุข สำนักปลัด - 

รักษาความสงบ
ภายใน สำนักปลัด - 


