สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1.ดานกายภาพ
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง
- ทิศเหนือ
- ทิศใต

ติดเขตตําบลสระสี่มุม
ติดเขตตําบลรางพิกุล ตําบลทุงกระพังโหม เทศบาลตําบล
กําแพงแสน
- ทิศตะวันออก ติดเขตตําบลดอนขอย
- ทิศตําวันตก ติดเขตตําบลทุงบัว
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกําแพงแสน ตั้งอยูเลขที่ 60 หมูที่ 9 บานวันครู ตําบล
กํา แพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ติดถนนสายมาลัยแมน หา งจากอําเภอกํา แพงแสน 4
กิโลเมตร
1.2 เนื้อที่
องคการบริหารสวนตําบลกําแพงแสน มีพื้นที่รับผิดชอบ ประมาณ 6,612.5 ไร เนื้อที่ 10.58
ตารางกิโลเมตร
1.3 ภูมิประเทศ
เปนที่ราบลุม เหมาะแกการทําการเกษตรและเปนที่อยูอาศัย
1.4 จํานวนหมูบาน มี 10 หมูบาน อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลกําแพงแสนทั้งหมด
ไดแก
1. หมูที่ 2 บานรางไมตาย
2. หมูที่ 4 บานทุงอีเทศ
3. หมูที่ 5 บานวังไมแดง
4. หมูที่ 6 บานทุงสมบัติ
5. หมูที่ 7 บานทุงขี้อาย
6. หมูที่ 8 บานทุงกระพังโหม
7. หมูที่ 9 บานวันครู
8. หมูที่ 10 บานหลังโรงน้ําแข็ง
9. หมูที่ 11 บานทุงเจริญทอง
10.หมูที่ 12 บานหนาเกษตร

แผนที่ตําบล

ทําเนียบนายกองคการบริหารสวนตําบลกําแพงแสน
1. นางเง็ก
ชูศิลปกุล
2540 - 2544
2. นายศุภชัย ศรีสุขจร
2544 - 2548
3. นายพิพัฒน ชูศิลปกุล
2549 - 2554
4. นายธงชัย โชคดํารงสุข
2555 - ปจจุบัน
ทําเนียบประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกําแพงแสน
1. นายธงชัย
ศรีสุขจร
2540 - 2540
2. นายกรึก
นฤทุม
2540 - 2548
3. นายจักรพงษ ประพันธวิทยา
2548 - 2556
4. นายณัฐพงศ ทิพวัลย
2556 - ปจจุบัน
ทําเนียบปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําแพงแสน
1. จ.ส.อ.พิศิษฐ ภูทอง
2540 - 2541
2. พ.จ.ต.มานะ บางสวนหลวง
2541 - ปจจุบัน
รางวัลดีเดน
1. รางวัลชมเชยความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจําป 2547
2. รางวัลชมเชยความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจําป 2548
3. รางวัลชนะเลิศ (กลุม A) โครงการประกวดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการติดตั้งบอดักไขมัน
ประจําป 2550
4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการประกวดกิจกรรม “เมืองสวย น้ําใส” ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม ประจําป 2560
บุคคลสําคัญของตําบลกําแพงแสน
1. นายประเสริฐ ศรีสุขจร
2. พระครูวิธาน ธรรมนาถ
3. ร.ศ.ปริทรรศน นฤทุม

กํานันตําบลกําแพงแสน
เจาอาวาสวัดทุงกระพังโหม
ผูทรงคุณวุฒิ

สภาพประชากร
2.1 การปกครอง
แบงเปน 10 หมูบาน
เปนหมูบานปลอดยาเสพติด ทั้งหมด 10 หมูบาน
2.2 ขอมูลประชากรตําบลกําแพงแสน

ตารางแสดงจํานวนประชากรตําบลกําแพงแสน พ.ศ. 2562
(ขอมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2562)
จํานวนประชากรตําบลกําแพงแสน
หมู 2 บานรางไมตาย
หมู 4 บานทุงอีเทศ
หมู 5 บานวังไมแดง
หมู 6 บานทุงสมบัติ
หมู 7 บานทุงขี้อาย
หมู 8 บานทุงกระพังโหม
หมู 9 บานวันครู
หมู 10 บานหลังโรงน้ําแข็ง
หมู 11 บานทุงเจริญทอง
หมู 12 บานหนาเกษตร
รวมทั้งหมด

ชาย
71
136
245
1,795
209
352
164
332
316
289
3,909

หญิง
74
154
298
4,205
206
360
203
358
294
324
6,476

รวม
145
290
543
6,000
415
712
367
690
610
613
10,385

ตารางแสดงจํานวนครัวเรือนตําบลกําแพงแสน พ.ศ. 2562
(ขอมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2562)
ลําดับที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จํานวนประชากรตําบลกําแพงแสน

หมู 2 บานรางไมตาย
หมู 4 บานทุงอีเทศ
หมู 5 บานวังไมแดง
หมู 6 บานทุงสมบัติ
หมู 7 บานทุงขี้อาย
หมู 8 บานทุงกระพังโหม
หมู 9 บานวันครู
หมู 10 บานหลังโรงน้ําแข็ง
หมู 11 บานทุงเจริญทอง
หมู 12 บานหนาเกษตร
รวมทั้งหมด

ครัวเรือน

357
165
311
625
126
288
944
255
203
437
3,711

หมายเหตุ

2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
ราษฎรสวนใหญในพื้นที่ ประกอบอาชีพ ขาราชการ ลูกจางหนวยงานของรัฐ คาขาย กิจกรรมหอพัก เกษตร
กรรม,รับจาง, ทําสวน, ทําไร และอื่นๆ
กลุมอาชีพเศรษฐกิจชุมชน
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อกลุมอาชีพ
กลุมผูเลี้ยงโค
กลุมปลูกกระชาย
กลุมเลี้ยงสุกร
กลุมเลี้ยงปลาดุก
กลุมเลี้ยงสัตวน้ํา
กลุมเพาะเห็ด
กลุมเลี้ยงปลาบู
กลุมเลี้ยงปลานิล
กลุมปลูกออย
กลุมเกษตรกรพัฒนา
กลุมผูปลูกเผือก

จํานวนกลุมที่จัดตั้ง(กลุม)
1
2
5
2
1
2
1
1
1
2
1

สถานที่จัดตั้ง
หมู
หมู
หมู
หมู
หมู
หมู
หมู
หมู
หมู
หมู
หมู

2
4 , 12
4 , 10
5,7
7
7 , 11
8
9
11
12
12

3.2 หนวยธุรกิจในเขต อบต.
-ธนาคาร
1 แหง
-โรงแรม/หอพัก
73 แหง
-ปมน้ํามันและกาซ
4 แหง
-โรงงานอุตสาหกรรม
6 แหง
3. สภาพสังคม
3.1 การศึกษา
-กอนวัยเรียน
1 แหง
-อนุบาล
1 แหง
-โรงเรียนประถมศึกษา
2 แหง
-โรงเรียนมัธยมศึกษา
1 แหง
-มหาวิทยาลัย
1 แหง
-ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน/หองสมุดประชาชน
2 แหง
ฯลฯ

3.2 สถาบันและองคกรทางศาสนา
- วัด
1
แหง
- ศาลเจา
1
แหง
3.3 การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐ 60 เตียง
1
แหง
- รานขายยาแผนปจจุบัน
1
แหง
- โรงพยาบาลสัตว
1
แหง
- อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา รอยละ
100
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ศู น ย อปพร. อบต.กํ า แพงแสน 1 แห ง ตั้ ง อยู ที่ ห น า ม.เกษตรศาสตร หมู ที่ 6
ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
4. การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
มีทางหลวงแผนดิน 4 สาย ผานเขต อบต. เสนทางคมนาคมในทองถิ่นครอบคลุมพื้นที่สวน
ใหญเปนถนนลูกรังมีบางแหงเปนถนนลาดยาง การคมนาคมจะมีปญหาในชวงฤดูฝนเพราะถนนสวนใหญชํารุด
ตองทําการซอมแซมดวน
4.2 การโทรคมนาคม
-ที่ทําการไปรษณียโทรเลข
1
แหง
-สถานีโทรคมนาคม อื่นๆ
แหง
4.3 การสือ่ สาร
-อินเตอรเน็ตตําบล
1
แหง (ที่ทําการอบต.กําแพงแสน)
4.4 การไฟฟา
-ไดรับการบริการไฟฟาจาก การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอกําแพงแสน
-ไฟฟาขยายเขตบริการประชาชน ทุกหมูบาน และประชาชนมีไฟฟาใชแลว รอยละ85
4.5 แหลงน้ําธรรมชาติ
- ลําน้ํา, ลําหวย, ลําราง
14 สาย
4.6 แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- ฝาย
1
แหง
- บอน้ําตื้น
แหง
- บอโยก
แหง
- หอถังประปา
16
แหง

5. ขอมูลอื่นๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ตํ า บลกํ า แพงแสนเป น ที่ ร าบลุ ม มี ดิ น ที่ อุ ด มสมบู ร ณ เ หมาะสํ า หรั บ ทํ า การเกษตรไม มี
ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท สินแร หรือปาไม
5.2 มวลชนจัดตั้ง และการรวมกลุมของประชาชน
- ลูกเสือชาวบาน
1
รุน
200 คน
- อาสาสมัครตํารวจชุมชน
1
รุน
20 คน
- อาสาสมัครปองกันและตอตานยาเสพติด 1
รุน
50 คน
- อาสาสมัครรักษตนไม
1
รุน
20 คน
- อาสาสมัครปองกันภัยฝายผลเรือน(ปปพร.) 2
รุน
84 คน
- กองทุนหมูบาน
จํานวน
10 กลุม
- ประชาคมตําบล
จํานวน
1
กลุม
- ประชาคมหมูบาน
จํานวน
10 หมูบาน
- เอกสารสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
5.3 แรงงาน
แรงงานเกษตรกร
แรงงานกอสราง
5.4 ศาสนาประเพณี วัฒนธรรม
(1) การนับถือศาสนา
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คลิสต อิสลาม
(2) ประเพณีและงานประจําป
ประเพณีที่จัดขึ้นเปนประจําทุกป คืองานประเพณีสงกรานต งานประเพณีแหเทียนจํานํา
พรรษา งานประเพณีวันออกพรรษา งานประเพณีลอยกระทง
5.5 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาทองถิ่น
(1)ภูมิปญญาทองถิ่น
-จักสานเสนพลาสติก หมูที่ 5 นางสาวปรีลดา ฐิติวรนันท
-น้ําเห็ดเพื่อสุขภาพ หมูที่ 5 นางชลวิทย ชินฐิติโรจน
-การบูรหอม
หมูที่ 8 นางสมใจ สระปอมแกว
-สมุนไพรแปรรูป
หมูที่ 12 กลุมเกษตรพัฒนา นายพนม อุณแสง
(2)ภาษาถิ่น
-ภาษาโซง
-ภาษาญวน
-ภาษาลาว
-ภาษามอญ
6. ศักยภาพในตําบล
ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล
(1) จํานวนบุคลากร
60 คน
ตําแหนงในสํานักงานปลัดฯ
19 คน
ตําแหนงในกองคลัง
8
คน
ตําแหนงในกองชาง
12 คน
ตําแหนง ในกองสาธารณสุข
10 คน
ตําแหนง ในกองการศึกษา
11 คน

(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
วัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน
1. รถยนตกระบะ
จํานวน
2. รถจักยานยนต
จํานวน
3. เครื่องคอมพิวเตอร (ใชงานสํานักงาน) จํานวน
4. เครื่องถายเอกสาร
จํานวน
5. รถขยะ
จํานวน
6. รถดับเพลิง
ความจุขนาด 14,000 ลิตร
จํานวน
ความจุขนาด 4,000 ลิตร
จํานวน

2
20
22
9

คน
คน
คน
คน

3 คัน
3 คัน
28 เครื่อง
2 เครื่อง
2 คัน
1 คัน
1 คัน

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
จุดเดนของพื้นที่ ตําบลกําแพงแสน พื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบลุม มีดินและน้ําอุดมสมบูรณเหมาะ
สําหรับการเกษตร เลี้ยงสัตวประกอบธุรกิจการคา กิจการหอพัก และเปนที่อยูอาศัย เพราะมีเสนทางคมนาคม
ผานหลายเสนทาง
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลกําแพงแสน
(1) สํานักงานปลัด
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของตําบล และราชการที่มิไดกําหนดให
เปนหนาที่ของสวนราชการใดในตําบลโดยเฉพาะรวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการในตําบลใหเปนไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของตําบล ซึง่ ประกอบดวย
สวนราชการภายใน ไดแก งานธุรการ งานประชาสัมพันธ งานพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม
งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะหนโยบายและแผน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน
กฎหมายและคดี
(2) กองคลัง
มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและทรัพยสิน งานระเบียบการคลัง งานสถิติการคลัง งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน งานพัฒนารายได งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย และงานอืน่ ๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย
(3) กองชาง
มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานวิศวกรรม งาน
ธุรการ งานสถาปตยกรรม งานจัดสถานที่และไฟฟาถนน งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ
และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

(4) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานดานการศึกษา
งานธุรการ งานดานศาสนา พิธีการ วัฒนธรรมประเพณี และงานอื่น ๆ ที่ไดรบั มอบหมาย
(5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานดานสาธารณสุข
งานธุรการ งานปองกันโรค งานสิ่งแวดลอม และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
7.2 ขอมูลดานการเกษตร
หมูที่ ๒
1) ทําสวน กระชาย ผักชี คะนา จํานวน 8 ครัวเรือน พื้นที่ 17 ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๑,5๐๐
กิโลกรัมตอไร ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 5,000.- บาทตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 10,๐๐๐.- บาทตอไร
หมูท ี่ 4
๑) ทํานา จํานวน 4 ครัวเรือน พื้นที่ 40 ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๘5๐ กิโลกรัมตอไร ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย ๔,8๐๐.- บาทตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 6,๕๐๐.- บาทตอไร
๒) ทําสวน กระชาย กระเพา ขาวโพด จํานวน 24 ครัวเรือน พื้นที่ 60 ไร ผลผลิตเฉลี่ย
๑,5๐๐ กิโลกรัมตอไร ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 7,000.- บาทตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 12,0๐๐.- บาทตอไร
๓) ทําไร ปลูกออย จํานวน 18 ครัวเรือน พื้นที่ 386 ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ตอไร ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ๕,0๐๐.- บาทตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 12,750.- บาทตอไร
หมูที่ 5
1) ทําสวน กระเพา กวางตุง จํานวน 10 ครัวเรือน พื้นที่ 15 ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๑,5๐๐ กิโลกรัม
ตอไร ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 3,000.- บาทตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 2,5๐๐.- บาทตอไร
2) ทําไร ปลูกออย จํานวน 14 ครัวเรือน พื้นที่ 225 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 1,5๐๐ กิโลกรัมตอไร
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ๕,0๐๐.- บาทตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 12,7๕๐.- บาทตอไร
หมูที่ 6
๑) ทํานา พื้นที่ 100 ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๘5๐ กิโลกรัมตอไร ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ๔,8๐๐.- บาท
ตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 6,๕๐๐.- บาทตอไร
๒) ทําสวน กลวยน้ําวา มะมวง ขาวโพด พื้นที่ 10 ไร ผลผลิตเฉลี่ ย ๑,5๐๐ กิ โลกรัมตอไร
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 9,000.- บาทตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย
12,0๐๐.- บาทตอไร
๓) ทําไร ปลูกออย พื้นที่ 500 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 1,5๐๐ กิโลกรัมตอไร ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
๕,0๐๐.- บาทตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 12,7๕๐.- บาทตอไร
หมูที่ 7
๑) ทํานา 10 ครัวเรือน พื้นที่ 55 ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๘5๐ กิโลกรัมตอไร ตนทุน การผลิตเฉลี่ย
๔,8๐๐.- บาทตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 6,๕๐๐.- บาทตอไร
๒) พืชสวนอื่น ๆ กระเพา จํานวน 32 ครัวเรือน พื้นที่ 57 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 1,5๐๐ กิโลกรัมตอ
ไร ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 6,4๐๐.- บาทตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 13,๐๐๐.- บาทตอไร
๓) ทําไร ปลูกออย จํานวน 23 ครัวเรือน พื้นที่ 53 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 1,5๐๐ กิโลกรัมตอไร
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ๕,0๐๐.- บาทตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 12,7๕๐.- บาทตอไร

หมูที่ 8
๑) ทํานา จํานวน 10 ครัวเรือน พื้นที่ 135 ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๘5๐ กิโลกรัมตอไร ตนทุนการ
ผลิตเฉลี่ย ๔,8๐๐.- บาทตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 6,๕๐๐.- บาทตอไร
๒) ทําสวน กลวยน้ําวา จํานวน 2 ครัวเรือน พื้นที่ 3 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 8๐๐ กิ โลกรัมตอไร
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 8,500.- บาทตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 28,0๐๐.- บาทตอไร
๓) ทําไร ปลูกออย จํานวน 15 ครัวเรือน พืน้ ที่ 420 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 1,5๐๐ กิโลกรัมตอไร
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ๕,0๐๐.- บาทตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 12,7๕๐.- บาทตอไร
หมูที่ 9
๑) ทําไร ปลูกออย จํานวน 5 ครัวเรือน พื้นที่ 78 ไร ผลผลิตเฉลี่ ย 1,50๐ กิ โลกรัมตอไร
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 5,0๐๐.- บาทตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 12,7๕๐.- บาทตอไร
๒) พืชสวนอื่น ๆ พืชผัก จํานวน 14 ครัวเรือน พื้นที่ 46 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 1,5๐๐ กิโลกรัมตอ
ไร ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 7,0๐๐.- บาทตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 20,๐๐๐.- บาทตอไร
หมูที่ 10
๑) ทํานา จํานวน 16 ครัวเรือน พื้นที่ 134 ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๘5๐ กิโลกรัมตอไร ตนทุนการ
ผลิตเฉลี่ย ๔,8๐๐.- บาทตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 6,๕๐๐.- บาทตอไร
๒) ทําสวน มะนาว จํานวน 2 ครัวเรือน พื้นที่ 35 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 8๐๐ กิโลกรัมตอไร ตนทุน
การผลิตเฉลี่ย 8,500.- บาทตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 28,0๐๐.- บาทตอไร
3) พืชสวนอื่น ๆ กลวยน้ําวา ตะไคร จํานวน 4 ครัวเรือน พื้นที่ 12 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 1,0๐๐
กิโลกรัมตอไร ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 8,0๐๐.- บาทตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 10,๐๐๐.- บาทตอไร
4) ทําไร ปลูกออย จํานวน 30 ครัวเรือน พื้นที่ 635 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 1,5๐๐ กิโลกรัมตอไร
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ๕,0๐๐.- บาทตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 12,7๕๐.- บาทตอไร
หมูที่ 11
๑) ทํานา จํานวน 12 ครัวเรือน พื้นที่ 50 ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๘5๐ กิ โลกรัมตอไร ตน ทุนการ
ผลิตเฉลี่ย ๔,8๐๐.- บาทตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 6,๕๐๐.- บาทตอไร
๒) ทําสวน พริก กวางตุง มะเขือ จํานวน 13 ครัวเรือน พื้นที่ 160 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 1,500
กิโลกรัมตอไร ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 2,500.- บาทตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 6,0๐๐.- บาทตอไร
๓) ทําไร ปลูกออย จํานวน 16 ครัวเรือน พื้นที่ 300 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 1,5๐๐ กิโลกรัมตอไร
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ๕,0๐๐.- บาทตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 12,7๕๐.- บาทตอไร
หมูที่ 12
1) ทําสวน กระชาย โหระพา กระเพรา มะนาว จํานวน 30 ครัวเรือน พื้นที่ 250 ไร ผลผลิต
เฉลี่ย 1,500 กิโลกรัมตอไรตนทุนการผลิตเฉลี่ย 2,500.- บาทตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 6,0๐๐.- บาทตอไร
2) ทําไร ปลูกออย จํานวน 15 ครัวเรือน พื้นที่ 350 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 1,5๐๐ กิโลกรัมตอไร
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ๕,0๐๐.- บาทตอไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 12,7๕๐.- บาทตอไร
7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร
หมูที่ ๒
ปริมาณน้ําฝนเพียงพอตอการทําการเกษตร
ปริ มาณน้ําจากแหลงที่ มนุษ ย สร างขึ้ นเพี ยงพอ คื อ บ อน้ํ าบาดาล คิ ดเป นร อยละรอ ยของ
ครัวเรือนที่เขาถึง

หมูที่ 4
ปริมาณน้ําฝนเพียงพอตอการทําการเกษตร
ปริมาณน้ําจากแหลงธรรมชาติเพียงพอ คือ แหลงน้ําจากคลองทา สาร คิดเปนรอยละ 80
ของของครัวเรือนที่เขาถึง
หมูที่ 5
ปริมาณน้ําฝนเพียงพอตอการทําการเกษตร
ปริมาณน้ําจากแหลงธรรมชาติเพียงพอ คือ แหลงน้ําจากคลองเจริญสุข คิดเปนรอยละ 80
ของของครัวเรือนที่เขาถึง
หมูที่ 6
ปริมาณน้ําฝนเพียงพอตอการทําการเกษตร
ปริมาณน้ําจากแหลงที่มนุษยสรางขึ้นเพียงพอ คือ แหลงน้ําจากคลองชลประทาน คิดเปนรอยละ
รอยของครัวเรือนที่เขาถึง
หมูที่ 7
ปริมาณน้ําฝนเพียงพอตอการทําการเกษตร
ปริมาณน้ําจากแหลงที่มนุษยสรางขึ้นเพียงพอ คือ แหลงน้ําจากคลองทุงขี้อาย คิดเปนรอยละ
รอยของครัวเรือนที่เขาถึง
หมูที่ 8
ปริมาณน้ําฝนเพียงพอตอการทําการเกษตร
ปริม าณน้ํา จากแหลง ที่ม นุษ ยส รา งขึ ้น เพีย งพอ คือ แหลง น้ํ า จากคลองภายในหมู บา น
คิดเปนรอยละ 40 ของครัวเรือนที่เขาถึง
หมูที่ 9
ปริมาณน้ําฝนเพียงพอตอการทําการเกษตร
ปริมาณน้ําจากแหลงธรรมชาติเพียงพอ คือ แหลงน้ําจากคลองทุงขี้อาย คิดเปนรอยละรอยของ
ครัวเรือนที่เขาถึง
หมูที่ 10
ปริมาณน้ําฝนเพียงพอตอการทําการเกษตร
ปริมาณน้ําจากแหลงธรรมชาติเพียงพอ คือ แหลงน้ําจากคลองทาสาร คิดเปนรอยละรอยของ
ครัวเรือนที่เขาถึง
หมูที่ ๑1
ปริมาณน้ําฝนไมเพียงพอตอการทําการเกษตร
ปริมาณน้ําจากแหลงธรรมชาติเพียงพอ คือ แหลงน้ําจากคลองภายในหมูบาน คิดเปนรอยละ
รอยของครัวเรือนที่เขาถึง
หมูที่ ๑2
ปริมาณน้ําฝนไมเพียงพอตอการทําการเกษตร
ปริมาณน้ําจากแหลงธรรมชาติเพียงพอ คือ แหลงจากคลองเจริญสุข คิดเปนรอยละรอยของ
ครัวเรือนที่เขาถึง

9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้ํา
9.1.1 แหลงน้ําธรรมชาติ
- ลําน้าํ ลําหวย
25 สาย
- บึง หนอง และอื่น ๆ
3
แหง
9.1.2 แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- ประปาหมูบาน
31 แหง
- คลองชลประทานขนาดใหญ
2
สาย
9.2 ปาไม
ในพื้นที่ไมมีปาไม
9.3 ภูเขา
ในพื้นที่ไมมีภูเขา
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพของน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติยังอยูในระดับดี ไมมีน้ําเนาเสีย
10. อื่น ๆ
มวลชนจัดตั้งและการรวมกลุม ของประชาชน
1. ชมรมผูสูงอายุ
2. ประชาคมประจําหมูบาน
3. อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
4. อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
5. กองทุนหมูบาน
11. สภาเด็กและเยาวชนตําบลทุงบัว

จํานวน 1 ชมรม
จํานวน 11 หมูบาน
จํานวน 56 คน
จํานวน 110 คน
จํานวน 11 กองทุน
จํานวน 70 คน

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
วิสัยทัศนการพัฒนา อบต.กําแพงแสน
“บานเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม การเกษตรเลิศล้ํา
กาวนําการศึกษา รวมแรงพัฒนา ชาวประชามีสุข”

พัฒนากิจ การพัฒนา อบต.กําแพงแสน
1. พัฒนาเศรษฐกิจ ฐานราก
แนวทาง

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
เสมอ

3. พัฒนาดานโครงสรางและพื้นฐาน

- พัฒนาสงเสริมความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ ชุมชน โดยยึด
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
- มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ
- สงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมให ประชาชนไดรับสวัสดิการอยาง
ภาค เทาเทียมกัน และคงไวซึ่งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ของทองถิ่น
- เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนจากการพัฒนาปรับปรุ งโครงสราง
พื้นฐาน แหลงน้ํา และเพื่อเปนการรองรับการขยายตัวของชุนชนใน
อนาคต

4. พัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและสาธารณสุข
- เพื่อใหประชาชนไดรับการศึกษาทุกระดับอยางตอเนื่อง
- เพื่อใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขอยางครบถวน
5. พัฒ นาด า นบริหารจั ดการ
- เพื่อ ยกระดับการบริการ เพื่อ ให ต อบสนองความต อ งการแก
ประชาชน
อยางมีศกั ยภาพ
6.พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและอนุรักษฟนฟู
- เพื่อการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติส่งิ แวดลอม
และอนุรักษฟนฟู

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลกําแพงแสน ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อสามารถดําเนินการไปสู
วิสัยทัศนที่กําหนดไว โดยกําหนดยุทธศาสตรหลักไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ํา
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสาธารณสุข
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและอนุรักษฟนฟู

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
แผนงาน
1.สงเสริมเศรษฐกิจของชุมชน
2.สนับสนุนสงเสริมสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
3.ฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกรและกลุมอาชีพ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงาน
1.จัดสวัสดิการใหแกผูดอยโอกาสทางสังคม
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตแกผูดอยโอกาทางสังคม
3.สงเสริมและสนับสนุนงานดานกีฬา และนันทนาการ
4.สนับสนุนและปองกันโรคระบาดและกําจัดพาหะนําโรคตางๆอยางตอเนื่อง
5.สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อแกปญหายาเสพติด
6.สงเสริมความรักความผูกพันในครอบครัว
7.รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ํา
แผนงาน จัดใหมีระบบคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ
แผนงาน
1.ฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
2.เพิ่มชองทางรับรูขอมูลขาวสาร
3.สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข
4.สงเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนในทองถิ่น

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ
แผนงาน
1.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ
2.สงเสริมสนับสนุนกระบวนการประชาสังคม
3.พัฒนาสถานที่ราชการและอุปกรณการใหการบริการใหทันสมัยและไดมาตรฐาน
4.เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันสาธารณภัย

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและอนุรักษฟนฟู
แผนงาน
1.ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาสภาพแวดลอมของชุมชนใหสวยงาม
2.จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะ

เปาประสงค
องคการบริหารสวนตําบลกําแพงแสน มุงหวังเปนอยางยิ่งที่จะพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา ซึ่งจะ
สงผลทําใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดี จึงกําหนดเปาประสงค เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ บรรลุตาม
พันธกิจและวิสัยทัศนที่กําหนดดังนี้
1. เศรษฐกิจมีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการดานสวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬา นันทนาการการและ
สาธารณสุข มีประสิทธิภาพประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.ระบบการคมนาคมขนสง มีประสิทธิภาพไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน
4.การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต. มีประสิทธิภาพสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมและ
ความรวมมือของทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถิ่น
5.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแลรักษาประชาชนมีสวนรวมในการอนุรกั ษฟนฟู

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1.การพัฒนาดานเศรษฐกิจฐานราก

ตัวชี้วัด

1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ
2.จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมเกษตรกรและ
สงเสริมอาชีพ
3.รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
1.รอยละของคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.รอยละของกิจกรรมดานนันทนาการ
3.จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผูดอยโอกาสทางสังคม
4.รอยละของความพึงพอใจของประชาชน
3.ยุทธศาสตรดา นโครงการสรางพื้นฐานและแหลงน้ํา
1.รอยละของระยะทางถนนที่ไดมาตรฐาน
2.รอยละของประชาชนที่เดินทางสะดวกและปลอดภัย
3.รอยละของครัวเรือนที่มีน้ําอุปโภค-บริโภค
4.รอยละของสิ่งปลูกสราง
5.รอยละของอุบัติเหตุลดลง
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม 1.จํ า นวนโครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม พั ฒ นาด า น
และสาธารณสุข
การศึกษา
2.จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงเสริมดานศาสนาและ
วัฒนธรรม
3.จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงเสริมดานสาธารณสุข
4.รอยละของคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ
1.จํานวนบุคลากรที่เขารับการฝกอบรม
2.ร อ ยละของความพึ ง พอใจของประชาชนต อ การ
ดําเนินงานในการพัฒนาทองถิ่น
3.รอยละของความพึงพอใจของบุคลากรและการใหบริการ
4.รอยละของความพึงพอใจตอการบริหารดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
6.ยุทธศาสตรการพัฒนา
1.จํานวนกิจกรรมดานการพัฒนาสภาพแวดลอมของชุมชน
2.จํานวนกิจกรรมดานการบริหารจัดการขยะ

คาเปาหมาย
ยุทธศาสตร

เปาหมาย

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจฐานราก

ส ง เสริ ม การเกษตร สร า งอาชี พ เพื่ อ เพิ่ ม รายได ใ ห กั บ
ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

1.พัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พิการ ผูปวยเอดส
ผูยากไร และผูดอยโอกาส
2.สงเสริมสนับสนุนดานกีฬาและนันทนาการ
3.ดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด และฟนฟูผูติดยาเสพ
ติด

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรา งพื้นฐานและแหลง การพัฒ นาดา นโครงสรา งพื้ น ฐานโดยมุ งเสริม สร า งและ
น้ํา
บูรณะถนนสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ เพื่อความเปนอยู
ที่ดีของประชาชนในตําบลกําแพงแสน
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 1.สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษา
และสาธารณสุข
2.สงเสริมสนับสนุนดานศาสนาและวัฒนธรรม
3.สงเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขแกประชาชน
4.การสงเสริมสุขภาพ และการปองกันโรค
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ

พัฒ นาขี ด ความสามารถการให บ ริ ก าร ประชาชน และ
พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช เละสถานที่ใน
การปฏิบั ติง านเพื่ อ มุง สร า งประสิ ทธิ ภ าพในการบริ หาร
จัดการขององคการบริหารสวนตําบลกําแพงแสน

6.ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ การอนุรัก ษ ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล อ ม ได แก
สิ่งแวดลอมและอนุรกั ษฟนฟู
ปลูกตนไม อนุรักษแหลงน้ํา การบริหารจัดการขยะอยา ง
ถูกสุขลักษณะ

ภารกิจหลัก
1.ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
4.ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
5.ดานการสงเสริมการศึกษา
6.ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ภารกิจรอง
1.การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี
2.การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ
3.การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4.ดานการวางแผน การสงสริมการลงทุน

กลยุทธ
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของตํา บลกําแพงแสน จึงใหความสํา คัญกั บการวางแผนการพัฒนาตํา บล
กํา แพงแสนในอนาคตอยางเหมาะสม สอดคลองกับปญหาความตองการของประชาชนรวมทั้ งสอดคลองกั บ
ศักยภาพและบทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จึงไดกําหนด
กลยุทธ ดังนี้
1.การพัฒนาเศรษฐกิจ สรางรายไดแกประชาชน
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม สรางความเขมแข็งของชุมชน
3.การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ํา ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
4.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสาธารณสุข
5.การบริหารจัดการที่ดีและสงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
6.การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จุดยืนยุทธศาสตร
องคการบริหารสวนตําบลกําแพงแสนใหความสําคัญตอการแกไขปญหาความเดือดรอนและการ
พัฒนาคุณภาพของประชาชนในพื้นที่ในดานตางๆ โดยเฉพาะการพัฒนาดานการศึกษาและสาธารณสุขอันเปน
รากฐานสํา คัญในการพัฒนาคน พัฒ นาประเทศใหมีคุณภาพนํา ไปสูการพั ฒนาอย างยั่งยืน ควรคูไ ปกับการ
พั ฒนาดา นคุณภาพชีวิ ตและสัง คม ดา นเศรษฐกิจ ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ มตา งๆ รวมถึ งการ
พิจารณาวิเคราะหสภาพปญหาความตองการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลกําแพงแสน จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรการพัฒนาไว 6 ประเด็น ดังนี้
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพและสังคม
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ํา
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและสาธารณสุข
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและอนุรักษฟนฟู

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรในภาพรวม
ในภาพรวมยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสว นตํา บลกํา แพงแสนมุงพัฒนา 6 ดา น
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจฐานราก ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ยุทธศาสตรการ
พั ฒนาดา นโครงสร า งพื้นฐานและแหล งน้ํา ยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาดา นการศึกษา ศาสนาวัฒ นธรรมและ
สาธารณสุข ยุท ธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ ยุทธศาสตรการพัฒนาดา นทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและอนุรักษฟนฟู

การวิเคราะห
การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลกําแพงแสนไดจัดใหมีการประชาคมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของ
ประชาชน การสํารวจ/ออกพื้นที่ ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ขอมูล กชช. 2 ค.และขอมูลการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบานมาวิเคราะหและสรุปปญหา ความตองการของประชาชนได ดังนี้
ปญหา
สภาพปญหา/สาเหตุ
1.ดานเศรษฐกิจ

2.ดานสังคม

3.ดานสิ่งแวดลอม

1.ปญหาความยากจน คาครองชีพสูง
2.ตนทุนการผลิตสูง
3.ผลผลิตทางการเกษตร ราคาตกต่ํา
4.เกษตรกรขาดความรูในการพัฒนาดานการเกษตร
5.รายไดไมเพียงพอกับรายจาย
6.ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ น้ําทวม ภัยแลง สงผลใหผลผลิตตกต่ํา
1.ปญหาครอบครัว และสังคมไมเขมแข็ง
2.ปญหาผูดอยโอกาสทางสังคม ผูยากไร
3.ปญหายาเสพติด
4.ปญหาการลักขโมย
1.ปญหาผักตบชวา , วัชพืช
2.ปญหาคลองตื้นเขิน
3.ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น
4.ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติ
5.ปญหาน้ําเสียจากครัวเรือน และหอพัก

ปญหา

สภาพปญหา/สาเหตุ

4.ดานการศึกษา

1.ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา
2.ขาดสื่อ วัสดุ อุปกรณ ในการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

5.ดานการบริหารจัดการที่ดี

1.ประชาชนไมใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
2.ประชาชนไมกลาบอกปญหาที่แทจริง
3.ขาดเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัยในการบริหารงาน

6.ดานการบริหารสาธารณะ

1.ถนนไมไดมาตรฐาน เนื่องจากเปนถนนลูกรัง หินคลุก และแคบไมมีไหลทาง
2.ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟา
3.น้ําสําหรับอุปโภค-บริโภค ไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน
4.ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอสงผลใหประชาชนขาดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
5.ถนนชํารุดเสียหาย เปนหลุมเปนบอ ทําใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง

สรุปผลการทบทวน SWOT Analysis
ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลกําแพงแสน
ปจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength : S)
๑. มีการคมนาคมขนสงสะดวก
๒. เปนศูนยกลางดานการศึกษา
๓. มีอํานาจเปนอิสระในการบริหารจัดการ
๔. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบ
โครงสรางพื้นฐาน
๕. มี โ รงงานอุ ต สาหกรรม สามารถสร า งงานสร า ง
รายไดใหแกคนในทองถิ่น
๖. มี น้ํ า และดิ น ที่ อุ ด มสมบู ร ณ เหมาะแก ก ารทํ า
การเกษตร
๗. เป น แหล ง ท อ งเที่ ย วด า นศาสนา ประเพณี
การเกษตร ธรรมชาติ เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ และการ
กีฬา

จุดออน (Weakness : W)
๑. ขาดการมีสวนรวมของประชาชนการแกปญหาและ
การพัฒนาทองถิ่นไมตรงตามความตองการเทาที่ควร
๒. บุคลากรและงบประมาณมีจํานวนจํากัดทําใหการ
บริหารงานไมคลองตัวและประสิทธิภาพไมเปนไปตาม
เปาหมาย
๓. เครื่องมือ อุปกรณ ยังไมทันสมัยและไมเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน
๔. สินคาเกษตรยังไมไดรับมาตรฐาน GPA

ปจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity : O)
๑. เปนจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพฯ ทําใหเปนพื้นที่
เปาหมายในการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
๒. มีระบบเครือขายการคมนาคมขนสงที่สะดวก
๓ . ก า ร ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ สิ น ค า ท า ง เ ก ษ ต ร
อุตสาหกรรมและการบริการ
๔. แรงงานมีทักษะ และฝมือ
๕. นโยบายเป ด ตลาดสิ น ค า เกษตรในประชาคม
อาเซียน

อุปสรรค (Threats : T)
๑. รัฐ บาลไมส ามารถส ง เสริม การลงทุ น ในพื้ น ที่ ไ ด
เทาที่ควร
๒. ประสบภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม ภัยแลง
๓. สถานการณดา นการเมืองที่วุน วายสง ผลตอการ
พัฒนาทองถิ่น
๔. การเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) ทําใหเกิ ดการ
แขงขันทางการคา การลงทุน และการทองเที่ยว

นโยบายที่อ งค ก ารบริ หารสว นตํา บลกํา แพงแสนวางแผนในการพั ฒนาไว ในภาพรวมคื อ
พัฒนาเสนทางคมนาคมในตํา บลใหครบทุกหมูบา นเพื่อใหราษฎรไดสัญ จรไปมาไดอยา งสะดวกและใช เปน
เสนทางในการลําเลียงพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว พัฒนาไฟฟาสาธารณะ บริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
ตํา บล พัฒนาแหลงน้ํ า คูค ลองทุกสาย สนับ สนุนสงเสริมกลุมอาชีพ ตา ง ๆ เพื่ อพั ฒนาเศรษฐกิ จ ฐานราก
ส ง เสริม การออกกํ า ลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพร า งกายที่ ป ราศจากโรคภั ย ไขเ จ็ บ ของประชาชน ตลอดจนรั กษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นฟนฟูโบราณสถานศาลาตึกและสงเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาคนในทองถิ่น

สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
3.1) แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกําแพงแสน ประกอบดวย
วิสัยทัศน พันธกิจ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) วิสัยทัศน
องคการบริหารสวนตําบลกํา แพงแสน ไดกํา หนดวิสัยทัศนไวว า " บ านเมืองนาอยู เชิด ชู
คุณธรรม การเกษตรเลิศล้ํา กาวนําการศึกษา รวมแรงพัฒนา ชาวประชามีสุข " ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม
ที่แสดงใหเห็นถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเกิด
จากการกําหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลตําบลกําแพงแสน ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
นครปฐม ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม และสอดคลองกับพันธ
กิจ เปา ประสงค และแนวทางการพัฒ นา บงบอกถึงความเชื่อมโยงสถานการณที่จะเกิดขึ้นขางหนาใหเกิด
วัตถุประสงคที่ชัดเจน สนองตอบตอปญหาและความตองการของประชาชน
2) พันธกิจ
ไดกํ า หนดพัน ธกิจ ที่ สอดคลอ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาขององคก ารบริ หารส ว นตํ า บล
กําแพงแสน ประกอบดวย 6 พันธกิจ และนําไปสูเปาประสงคและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ ดังนี้
1. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
- พัฒนาสงเสริมความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
โดยยึดแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
- มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
- สงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมใหประชาชนไดรับสวัสดิการ
อยางเสมอภาค เทาเทียมกัน และคงไวซึ่งศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา ของทองถิ่น
3. พัฒนาดานโครงสรางและพื้นฐาน - เพื่อใหประชาชนไดรบั ประโยชนจากการพัฒนา
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน แหลงน้ํา และเพื่อเปน
การรองรับการ ขยายตัวของชุมชนในอนาคต
4. พัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและสาธารณสุข
- เพื่อใหประชาชนไดรับการศึกษาทุกระดับอยางตอเนื่อง
- เพื่อใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขอยางครบถวน
5. พัฒนาดานบริหารจัดการ
- เพื่อยกระดับการบริการ เพื่อใหตอบสนองความตองการ
แกประชาชนอยางมีศักยภาพ

6. พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและอนุรักษฟน ฟู
- เพื่อการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมและอนุรักษฟนฟู
3) เปาประสงค
มีความสํา คัญเปนอยางยิ่งเพื่อนํา ไปสูจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาตําบลกํ าแพงแสน (goals)
เปนกรอบในการกําหนดตัวชี้วัด (KPLs) และจะนําไปสูเปาหมาย (targets) เพื่อสงผลใหเกิดแนวทางการพัฒนา
ทองถิ่น โดยไดกําหนดเปาประสงคไว 5 เปาประสงค มีความสอดคลองทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ และแนวทางการ
พัฒนาทองถิ่น คือ
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ํา
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสาธารณสุข
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและอนุรักษฟนฟู
4) แนวทางการพัฒนา
เปนเข็ มทิ ศหรื อ เส นทางที่จ ะนํ า ใหเกิด ทิศ ทางที่ ชั ดเจนว า องค ก ารบริ หารส ว นตํ า บล
กําแพงแสน จะมีแนวทางการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค ซึ่งไดกําหนด
แนวทางการพัฒนาที่สอดคลองและเกิดความเชื่อมโยงกัน คือ
1. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
- พัฒนาสงเสริมความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
โดยยึดแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
- มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
- สงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมใหประชาชนไดรับสวัสดิการ
อยางเสมอภาค เทาเทียมกัน และคงไวซึ่งศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา ของทองถิ่น
3. พัฒนาดานโครงสรางและพื้นฐาน - เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนจากการพัฒนา
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน แหลงน้ํา และเพื่อเปน
การรองรับการ ขยายตัวของชุมชนในอนาคต
4. พัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและสาธารณสุข
- เพื่อใหประชาชนไดรับการศึกษาทุกระดับอยางตอเนื่อง
- เพื่อใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขอยางครบถวน
5. พัฒนาดานบริหารจัดการ
- เพื่อยกระดับการบริการ เพื่อใหตอบสนองความตองการ
แกประชาชนอยางมีศกั ยภาพ
6. พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและอนุรักษฟน ฟู
- เพื่อการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมและอนุรักษฟนฟู

