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ค าน า 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ  
อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ซึ่งได้
ก าหนดตามขั้นตอนของระเบียบฯ  โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ  ได้จัด
ประชุมประชาคมระดับต าบลในระยะเริ่มแรกของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพ่ือให้ประชาชนได้เสนอ
ปัญหา ความต้องการเพ่ือประกอบการพิจารณาบรรจุลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)      
โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ  ได้รวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูล  โดยยึดความสอดคล้องของนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น นโยบายรัฐบาล  นโยบายจังหวัด  
นโยบายอ าเภอ  และนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  เพ่ือน าแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีความเป็นไปได้ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดท าแผนฯ  ซึ่งแผนพัฒนาสามปีนี้จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ในการพัฒนาตามแผนฯ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหม้อ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่  จึงมีภารกิจที่
จะต้องด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ให้เกิดผลในทางที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนและสังคมที่ดียิ่งข้ึนไป ตามศักยภาพและความสามารถของบุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร   

  ดังนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตาม
เป้าหมาย อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
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ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ ประกอบด้วย 
  หมู่ที่ 1 บ้านไร ่
  หมู่ที่ 2 บ้านไร่พะเนียด 
  หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองทะโมน 
  หมู่ที่ 4 บ้านหลุมดนิ 
  หมู่ที่ 5 บ้านโคกมะกรูด 
  หมู่ที่ 6 บ้านร่วมพัฒนา 
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 
  ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551) 
  ตั้งอยู่เลขที่ 27/1  หมู่ที่ 3  ต าบลบ้านหม้อ  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
  โทรศัพท์  032-419735 
  โทรสาร   032-419735 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศของต าบลบ้านหม้อ  มีลักษณะสภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเกษตร 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศของต าบลบ้านหม้อ  มีสภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่วไปอยู่ในเขตร้อนชื้น แบ่ง
ฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
   ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม 
   ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม 
   ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ 
 1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินในพื้นที่ต าบลบ้านหม้อ ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวและดินเหนียวปนทราย เหมาะ
ส าหรับการปลูกข้าว 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  ต าบลบ้านหม้ออาศัยน้ าจากคลองชลประทาน 1 สายใหญ่ ฝั่งซ้าย ซึ่งไหลผ่านพ้ืนที่หมู่ที่ 1, 
2, 3, 5, และหมู่ที่ 6  และแม่น้ าเพชรบุรีซึ่งไหลผ่านพ้ืนที่หมู่ที่ 1, 2, และหมู่ที่ 3  เพ่ือใช้ในการอุปโภค-
อุปโภค และใช้ในการเกษตรกรรม  ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าที่ใช้ส าหรับอุปโภค -บริโภค  บ้านเรือนส่วนใหญ่ใช้
น้ าประปา เนื่องจากส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีอยู่ในพื้นท่ีต าบลบ้านหม้อ 
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อไม่มีป่าไม้  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยและ
พ้ืนที่เกษตรกรรม 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดี  โดยหน่วยงานให้ความส าคัญในเรื่องรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อ
กฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหม้อได้มีการแก้ไขปัญหาโดยรับฟังความคิดเห็นและการเสนอปัญหาของประชาชนผ่านการ
ประชุมประชาคมระดับต าบล และการประชุมคณะกรรมการสภาพลเมือง  จากผลการประชุมทุกครั้งประชาชน
ให้ความสนในเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ
ด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล  โดยแบ่ง
เขตการปกครอง ดังนี้ 
 2.1 เขตการปกครอง 
  ต าบลบ้านหม้อ ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อ พ.ศ. 2539  มีพ้ืนที่ 6.9 
ตารางกิโลเมตร หรือ 4,324 ไร่  ระยะห่างจากตัวจังหวัดเพชรบุรีประมาณ  4  กิโลเมตร 
  อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 

ทิศเหนือ    ติดต่อกับต าบลไร่ส้ม   อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลต้นมะม่วง  อ าเภอเมืองเพชรบุรี   

    เทศบาลต าบลบ้านลาด    อ าเภอบ้านลาด 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลเมืองเพชรบุรี   

   ต าบลต้นมะม่วง   อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
   ต าบลคลองกระแชง    อ าเภอเมืองเพชรบุรี 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต าบลไร่ส้ม     อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
    ต าบลบ้านหาด     อ าเภอบ้านลาด 
  ต าบลบ้านหม้อแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้ 
  หมู่ที่ 1 บ้านไร ่
  หมู่ที่ 2 บ้านไร่พะเนียด 
  หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองทะโมน 
  หมู่ที่ 4 บ้านหลุมดิน 
  หมู่ที่ 5 บ้านโคกมะกรูด 
  หมู่ที่ 6 บ้านร่วมพัฒนา 
 2.2 การเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านหม้อ เป็น 1 เขตเลือกตั้ง  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ เป็น 6 เขตเลือกตั้ง 
  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2556) 
  - จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  5,728  คน 
  - จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  5,711  คน 
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3. ประชากร   3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง ชาย 
1 บ้านไร่ 273 345 296 
2 บ้านไร่พะเนียด 227 239 259 
3 บ้านเหมืองทะโมน 1,053 1,131 1,021 
4 บ้านหลุมดิน 823 1,050 853 
5 บ้านโคกมะกรูด 1,123 1,108 943 
6 บ้านร่วมพัฒนา 559 584 441 

ข้อมูลจาก : ฝ่ายทะเบียนและบตัร อ าเภอเมืองเพชรบุรี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 
 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษาไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอยู่ในเขตพ้ืนที่  เนื่องจากอยู่ใกล้เขต
เมือง ประชาชนจึงน าบุตรหลานเข้าไปเรียนโรงเรียนประจ าจังหวัดซึ่งมีความทันสมัยในเรื่องของเทคโนโลยีด้าน
การศึกษามากกว่า  ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ เด็กบางส่วนที่มีพัฒนาการทางด้านการศึกษาช้าและทางโรงเรียน
มีการจัดให้เรียนพิเศษนอกชั้นเรียนซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อจึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาทักษะทางการศึกษา 
 4.2 สาธารณสุข 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชาชนในชุมชน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง  
ไข้เลือดออก มือ-เท้า-ปากในเด็ก และโรคอ่ืน ๆ 
 หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
  - ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนต าบลบ้านหม้อ (Primary Care Center) สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  จ านวน  1  แห่ง 
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  - โรงพยาบาลเอกชน    จ านวน  1  แห่ง 
  - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จ านวน  2  แห่ง 
  - คลินิกเฉพาะทาง  จ านวน  2  แห่ง 

 4.3 อาชญากรรม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งเทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการ
ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน   

 4.4 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลบ้านหม้อ พบว่ามีผู้ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อ่ืนถือว่าน้อย  และ
ยังไม่พบผู้ค้าในพ้ืนที่ เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากผู้น า  ประชาชน  กลุ่มองค์กรในพื้นที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่
เป็นประจ า  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  
การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ก็เป็น
เรื่องของทางอ าเภอหรือส านักงานต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อได้ให้ความร่วมมือ
ในเรื่องนี้มาโดยตลอด   

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
  1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 
  2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
  3. ประสานการท าบัตรผู้พิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4. ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
  5. ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส โดยร่วมกับ
กองทุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลบ้านหม้อ 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 เส้นทางการคมนาคมที่ส าคัญ ได้แก่ 
   ถนนสายเลียบคลองชลประทาน 1 ขวา สายใหญ่ ฝั่งซ้าย เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ผ่านพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านลาด  ต าบลบ้านหม้อ  เข้าสู่อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
   ถนนสมานประชากิจ  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผ่านพ้ืนที่เทศบาลต าบล
บ้านลาด  ต าบลบ้านหม้อ เข้าสู่อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
   ถนนบันไดอิฐ  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่
ต าบลบ้านหม้อ เข้าสู่ตัวเมืองเพชรบุรี 
   ถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนลูกรังและหินคลุก 
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 5.2 การไฟฟ้า 
 การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งหมด  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้และได้รับการจัดสรรจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

 5.3 การประปา 
 เนื่องจากส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลบ้านหม้อ จึงเป็นผลให้
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อทุกหลังคาเรือนมีน้ าประปาใช้ตลอดทั้งปี 

 5.4 โทรศัพท์ 
  1. จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านหม้อ  จ านวน 5 ตู้ 
  2. จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล ครอบคลุมร้อยละ 100 ของพ้ืนที่ เนื่องจากมีศูนย์บริการลูกค้า
สาขาเพชรบุรี ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ต าบลบ้านหม้อ 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 ต าบลบ้านหม้อเป็นต าบลที่อยู่ในเขตอ าเภอเมืองเพชรบุรี ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวก ท าให้
การใช้ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งวัสดุ และครุภัณฑ์ได้รับความสะดวกสบาย 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ ร้อยละ 40 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิต
ทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด พืชผักสวนครัว ฯลฯ  เนื่องจากต าบลบ้านหม้อมีพ้ืนที่เป็นกึ่งเมือง
กึ่งชนบท  การขยายตัวของเมืองค่อนข้างสูงจะเห็นได้ว่ามีบ้านจัดสรรเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก จึงท าให้พ้ืนที่
เกษตรกรรมลดน้อยลง 

 6.2 การประมง 
 ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ มีการท าประมงจ านวน 2 ครัวเรือน โดยอยู่ใน
พ้ืนที่หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองทะโมน   

 6.3 การปศุสัตว์ 
 เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม  เช่น การเลี้ยงโค  
สุกร  ไก่  เป็ด  ตามล าดับ   

 6.4 การบริการ 
โรงแรม รีสอร์ท  6 แห่ง 
ร้านอาหาร  8 แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง (ท่ารถ ๑  แห่ง) 
ร้านเกมส์  1     แห่ง 
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 6.5 การท่องเที่ยว 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ด าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้เกิดขึ้น เช่น การจัดงานประเพณีต่าง ๆ  การอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางภายในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อเป็นทางผ่านในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างอ าเภอ 
   6.6 อุตสาหกรรม 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อมีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน  1  แห่ง 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร   4 แห่ง สถานีบริการน้ ามัน 1     แห่ง 
บริษัท   2 แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  1 แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  2 แห่ง ตลาดนัด  ๑ แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  36 แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  ๑      แห่ง 

กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  1  กลุ่ม  คือ กลุ่มเกษตรท าสวน 
 

๖.๘ แรงงาน 
  ในพ้ืนที่ต าบลบ้านหม้อไม่ได้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย จึงไม่มี
การจ้างแรงงาน 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
 (๑)  บ้านไร่ หมู่ที่ 1   

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  660 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน    6  ครัวเรือน 

   56     ไร ่    850   กก./ไร ่    5,000   บาท/ไร ่    7,000   บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

             ไร่             กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่             กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
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 (2)  บ้านไร่พะเนียด หมู่ที่ 2 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  712 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน    3  ครัวเรือน 

   18     ไร ่    850   กก./ไร ่    5,000   บาท/ไร ่    7,000   บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน ผัก          .    1  ครัวเรือน 

     17    ไร่   1,000 กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน ไมด้อกไม้ประดับ  .   2  ครัวเรือน 

    1       ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่
สวน  ไม้ผล ไม้ยืนต้น    .    1  ครัวเรือน 

   9     ไร่   100  กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

             ไร่             กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่             กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
(จัดท ำโดย ส ำนักปลดั อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้า ๙ 

 

(3)  บ้านเหมืองทะโมน หมู่ที่ 3 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,118 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน  24  ครัวเรือน 

   267     ไร ่    850   กก./ไร ่    5,000   บาท/ไร ่    7,000   บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน  ไม้ผล ไม้ยืนต้น   .    1  ครัวเรือน 

     9    ไร่    100   กก./ไร ่   2,500   บาท/ไร ่   4,000   บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่
สวน                 .       ครัวเรือน 

         ไร่           กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

             ไร่             กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่             กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
(จัดท ำโดย ส ำนักปลดั อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้า ๑๐ 

 

(4)  บ้านหลุมดิน หมู่ที่ 4 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  660 ไร่  ไม่มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตร   

 
(5)  บ้านโคกมะกรูด หมู่ที่ 5 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  595  ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน   5   ครัวเรือน 

   60     ไร ่    850   กก./ไร ่    5,000   บาท/ไร ่    7,000   บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

             ไร่             กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่             กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
(จัดท ำโดย ส ำนักปลดั อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้า ๑๑ 

 

(6)  บ้านร่วมพัฒนา หมู่ที่ 6 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  580  ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน  15  ครัวเรือน 

   109    ไร ่    850   กก./ไร ่    5,000   บาท/ไร ่    7,000   บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน ผัก          .    4  ครัวเรือน 

    14    ไร ่   1,000 กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน  ไม้ผล ไม้ยืนต้น   .    3  ครัวเรือน 

   11    ไร ่    100   กก./ไร ่   2,500   บาท/ไร ่   4,000   บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

             ไร่             กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่             กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

  3   ครัวเรือน 
   12       ไร่   100    กก./ไร ่     800   บาท/ไร ่   1,000   บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
(จัดท ำโดย ส ำนักปลดั อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้า ๑๒ 

 

 
๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

(๑)  บ้านไร่ หมู่ที่ ๑   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  660 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า 1     100% 
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       

 5. คลองชลประทาน 1     50% 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่ของต าบลบ้านหม้อ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดและส านักสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่ 

จ านวน  3  แห่ง ดังนี ้
8.1.1 วัดประดิษฐวนาราม  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2  ต าบลบ้านหม้อ  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
8.1.2 วัดเสาธงเรียง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1  ต าบลบ้านหม้อ  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
8.1.3 ส านักสงฆ์ถ้ าหว้า  ตั้งอยู่เลขท่ี 469/1  หมู่ที่ 5  ต าบลบ้านหม้อ  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 



 

 
(จัดท ำโดย ส ำนักปลดั อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้า ๑๓ 

 

 
๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา    ประมาณเดือน   กรกฎาคม   
-  ประเพณีวันออกพรรษา   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 

๘.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ในพ้ืนที่ต าบลบ้านหม้อ มีหมู่บ้านที่จัดท าเห่เรือบกซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน ได้แก่      

หมู่ที่ 2 บ้านไร่พะเนียด   

๘.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ต าบลบ้านหม้อมีสินค้าพ้ืนเมือง คือ กล้วยกวน  โรงกวนตั้งอยู่หมู่ที่  1  ต าบลบ้านหม้อ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี    

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า    

น้ าที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากเข่ือนแก่งกระจานโดยไหล
ผ่านแม่น้ าเพชรบุรี  และคลองชลประทาน 1 ขวา สายใหญ่ ฝั่งซ้าย  ซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบ
ประปา  โดยส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลบ้านหม้อ ประชาชนในต าบล
บ้านหม้อจึงมีน้ าประปาใช้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 9.2 ป่าไม้   ในพ้ืนที่ต าบลบ้านหม้อไม่มีป่าไม้ 
 ๙.๓ ภูเขา  ในพ้ืนที่ต าบลบ้านหม้อไม่มีภูเขา 

๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า 

สถานประกอบการตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  
ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ  
  
 



 

 
(จัดท ำโดย ส ำนักปลดั อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้า ๑๔ 

 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 

 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557-2560 
 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

สถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ       
 รายรับจริง ย้อนหลัง 4 ปี 

รายการ 
รายรับจริง 
(ปี 2556) 

รายรับจริง 
(ปี 2557) 

รายรับจริง 
(ปี 2558) 

รายรับจริง 
(ปี 2559) 

ภาษีอากร 4,519,279.62 4,577,258.00 5,265,187.00 5,746,845.16 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

882,166.40 805,706.25 1,178,242.50 1,329,518.20 

รายได้จากทรัพยส์ิน 231,862.80 523,659.93 469,000.63 466,903.64 
รายได้เบ็ดเตล็ด 140,950.00 118,466.00 170,340.00 181,048.00 
ภาษีจัดสรร 22,401,653.22 27,728,916.31 25,389,407.02 25,097,095.38 
เงินอุดหนุน 4,575,148.00 4,486,108.00 4,164,227.00 3,502,037.00 

รวมรายรับทั้งสิ้น 32,751,060.04 38,240,114.49 36,636,404.15 36,323,447.38 
 
 รายจ่ายจริง ย้อนหลัง 4 ปี 

รายการ 
รายจ่ายจริง 
(ปี 2556) 

รายจ่ายจริง 
 (ปี 2557) 

รายจ่ายจริง 
 (ปี 2558) 

รายจ่ายจริง 
 (ปี 2559) 

งบกลาง 749,789.44 1,347,091.94 852,126.44 879,011.44 
เงินเดือน 5,274,656.00 9,118,575.00 6,844,641.13 6,861,011.08 
ค่าจ้างช่ัวคราว 2,160,000.00 - 3,866,272.78 3,805,610.00 
ค่าตอบแทน 1,641,086.00 1,246,885.00 501,572.00 866,303.00 
ค่าใช้สอย 6,718,082.08 7,417,452.50 7,679,838.98 6,931,827.72 
ค่าวัสด ุ 1,683,813.60 1,706,858.20 1,859,708.40 1,762,186.12 
ค่าสาธารณูปโภค 634,669.39 697,554.40 770,291.17 727,493.16 
เงินอุดหนุน 204,248.09 506,396.66 54,045.00 345,093.04 
ค่าครุภณัฑ ์ 1,079,275.74 3,484,900.00 1,126,533.99 2,825,777.99 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,555,000.00 2,689,450.00 3,936,600.00 3,304,150.00 
รายจ่ายอื่น - - 984,973.00 - 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 22,700,620.34 28,214,865.14 27,476,602.89 28,317,463.55 
 
 
 
 
 



 

 
(จัดท ำโดย ส ำนักปลดั อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้า ๑๕ 

 

 1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา 

(พ.ศ. ๒๕๕4 – ๒๕58)  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖3) ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๕9) (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖1) (พ.ศ.
๒๕60 – ๒๕๖2) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมี
การทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมา
ด าเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุป ระสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี  

 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว 
ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้       

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕4 – ๒๕58) และ (พ.ศ. 2559-2563)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี2557 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ า 

38 17 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 1 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 23 12 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 19 11 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 39 22 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

11 9 

รวมทั้งสิ้น 131 72 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  42.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
(จัดท ำโดย ส ำนักปลดั อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้า ๑๖ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี2558 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ า 

48 22 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 1 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 29 18 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 16 9 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 41 32 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

9 9 

รวมทั้งสิ้น 147 91 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  61.91 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี2559 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ า 

56 36 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 1 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 29 16 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 25 18 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 28 19 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

12 9 

รวมทั้งสิ้น 152 99 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  65.13 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
(จัดท ำโดย ส ำนักปลดั อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้า ๑๗ 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี2560 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ า 

18 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 19 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 22 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 50 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

10 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

รวมทั้งสิ้น 121 - 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  - 

 
  ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพได้ดังนี้ 

(1) เชิงปริมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 
 โครงการที่บรรจุในแผน จ านวน  131  โครงการ 
 ด าเนินการได ้  จ านวน    72  โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ   42.11   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 
 โครงการที่บรรจุในแผน จ านวน  147  โครงการ 
 ด าเนินการได ้  จ านวน    91  โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ   61.91   และสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
 โครงการที่บรรจุในแผน จ านวน  152  โครงการ 
 ด าเนินการได ้  จ านวน    99  โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ   65.13   และสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 
 
 



 

 
(จัดท ำโดย ส ำนักปลดั อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้า ๑๘ 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
 โครงการที่บรรจุในแผน จ านวน  121  โครงการ  ซึ่งอยู่ระหว่างปีงบประมาณหรือ
อยู่ระหว่างด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้ านหม้อจะด าเนินการให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

(2) เชิงปริมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมิน
ความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหม้อในภาพรวม สรุปได้ดังนี้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 ประชาชนมีความพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ  25.75  พอใจ คิดเป็นร้อยละ  69.5 
ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ  1.75 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ประชาชนมีความพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ  25.75  พอใจ คิดเป็นร้อยละ  69.5 
ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ  4.75 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 ประชาชนมีความพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ  25.5  พอใจ คิดเป็นร้อยละ  69 ไม่
พอใจ คิดเป็นร้อยละ  3.25 

 
2. ผลที่ได้รับจาการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลท่ีส าคัญ 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อได้ด าเนินงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้าง 
หรือโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และ
พัฒนาองค์กรให้เกิดความม่ันคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  โดยผลจากการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อนั้นมีผลที่ได้รับดังนี้ 
  1. ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
  2. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
  3. ถนนที่ช ารุดได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
  4. ไม่มีการเกิดอาชญากรรมท่ีร้ายแรงในพื้นที่ 
  5. เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีได้รับการศึกษาและเพ่ิมทักษะทางการศึกษา 
  6. ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
  7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
  8. ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพในเบื้องต้นและได้รับความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข 
  9. ประชาชนเริ่มตระหนักถึงการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
  10. ปัญหาขยะในพ้ืนที่ลดน้อยลง 
  11. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
  12. ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 



 

 
(จัดท ำโดย ส ำนักปลดั อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้า ๑๙ 

 

  13. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 
 2.2 ผลกระทบ 

 ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  
สามารถด าเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการเฉลี่ย ๓ ปี  ร้อยละ 80  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผล
ผลกระทบต่อชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ  ดังนี้ 

 ๑. การก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ า
ท่วมขังในบางจุด ท าให้ต้องเร่งก่อสร้างระบบระบายน้ าเพ่ิมข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดโครงการ
บ้านจัดสรรขึ้นเป็นจ านวนมาก  ก่อให้เกิดปัญหาขยะ และน้ าเสียเพิ่มข้ึน 

 ๓. เมื่อประชาชนเพ่ิมมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 

 ๔. การระบายน้ าในชุมชนเป็นไปด้วยความล่าช้าเนื่องจากปัญหาหลาย ๆ ด้าน เช่น มีเศษวัสดุ
หรือขยะจากครัวเรือนไปปิด  ทางระบายน้ าบางจุดที่ต้องเชื่อมต่อกับเขตเทศบาลซึ่งมีบ้านเรือนจ านวนมากท า
ให้น้ าระบายล่าช้า 

    

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2560 
 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ผ่านมา 
  1. บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าท่ีควร 
  2. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอ 
  3. จ านวนคนงานมีไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาน 
  4. ประชาชนมีปัญหาและความต้องการจ านวนมากเมื่อเทียบกับงบประมาณที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามารถด าเนินการได้ 
  5. ปัญหาและความต้องการของประชาชนบางส่วนจะเกนิอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จึงท าให้เกิดความล่าช้า ประชาชนเกิดความไม่พอใจ เนื่องจากต้องประสานไปยัง
หน่วยงานมีอ านาจหน้าที่และรอคอยการแก้ไขปัญหา 
  6. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1. จัดฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมความรู้ในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
  2. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
  3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งข้อส าคัญในการแก้ไขปัญหาไม่ควรบรรจุโครงการ/
กิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงหรือมิใช่อ านาจหน้าที่ในแผนพัฒนาท้องถิน่   
  4. ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ พ.ศ.๒๕61-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ยุทธศาสตร ์
ชาติ  ๒๐  ปี 

 

 
ความมั่นคง 

 
การสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

 
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ
คน 

 

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันใน

สังคม 

 
การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

 
การปรบัสมดุลพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฉบับท่ี ๑๒ 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ความเป็นมนุษย์ 

 
การสร้างความเป็น

ธรรมลดความ
เหลื่อมล  าในสังคม 

 

การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกจิ
และแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความ

มั่นคงและยั่งยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน

และระบบโลจสิติกส ์

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพื นที่เศรษฐกจิ 

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือ

การพัฒนา 

ยท.01 
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ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 
เพชรบุร ี

การเสริมสร้างความ
มั่นคงสันติสุข และ
สังคมคุณภาพที่ย่ังยืน
ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

และยั่งยืน 
 

การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร และให้เติบโต
จากฐานการเกษตรกรรม

แบบครบวงจร 
 

การพัฒนาเมืองการค้า 
การบรกิาร และ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ที่มีคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด การพฒันาดา้น

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
การพฒันาดา้นการ

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

การพฒันาดา้นการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน พาณิช
กรรม เศรษฐกิจพอเพียง และ

การท่องเท่ียว 

การพฒันาดา้นการบริหาร
จดัการและการอนุรักษ์

ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

การพฒันาดา้นศิลปะ        
วฒัธรรม จารีตประเพณี   
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

อปท. 

การพัฒนาด้านการคมนาคม
และระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และแหล่งน ้า 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดลอ้ม 

 

การพัฒนาด้าน
สังคม 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

 

การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

การสร้างต้นทุนทาง
ทรัพยากรภาค
เกษตรกรรม 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานและพัฒนา

ศักยภาพสินค้าและบรกิาร
เพ่ือการท่องเที่ยว การค้า
และพื นที่ทางเศรษฐกิจ 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมด้าน
นวัตกรรม (Innovation) และ
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(Creative economy)    
อย่างย่ังยืน 

การพฒันากระบวนการ
บริหารจดัการท่ีดีใน

องคก์รและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

การพฒันาดา้นการจดั
ระเบียบชุมชน สงัคม 

และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 
(มี ๖ ยุทธ) 

 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
ด้านการคมนาคมและระบบ

สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และแหล่งน  า 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ด้านเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ด้านสังคม 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
มีระบบสาธารณูปโภค

ที่ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมทั งต าบล 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ประชาชนมีอาชีพท่ี

มั่นคง มีรายได้
เพียงพอต่อการด ารง
ชีพ ด ารงชีวิตโดยยึด

หลักเศรษฐกจิ
พอเพียง 

 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๕ 
 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๖ 
 
 

 

กลยุทธท่ี๑๑ 
 

กลยุทธท่ี ๑๒ 
 

กลยุทธท่ี๑๐  

แผนงานท่ี ๘ 

 

แผนงานท่ี ๙ 
จ านวน ๕
โครงการ 

 

จ านวน ๑๓ 
โครงการ 

 

จ านวน ๒๒ 
โครงการ 

 

 

แผนงานท่ี ๙ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ด้านการบริหารจัดการ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
มีระบบงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณ
ภัย/ความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ

ประชาชน และ
ประชาชนตระหนึกถึง
คุณค่าการด าเนินชีวิต

แบบวิถีไทย 
 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
มีกลไกลในการ

ขับเคลื่อน 
การบริหารจัดการ

ขยะที่มีประสิทธิภาพ
ภายใต้การมีส่วนร่วม
จากภาคประชาชน
อย่างต่อเน่ือง และ
ประชาชนได้รับ

บริการด้านสขุภาพ
และสขุภาวะที่มี

มาตรฐาน 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
การบริหารองค์กรให้
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ น 
ตามหลักการบริการ

บ้านเมืองที่ดี 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ประชาชนตระหนักถึง
คุณค่าการด าเนินชีวิต

แบบวีถีไทย ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาครอบคลุม

ทุกระดับและเกิดการ
เรียนรู้อย่างเท่าเทียม 
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เคหะและชุมชน 

 
การเกษตร 

จ านวน 
30 

โครงการ 

จ านวน 
1 

โครงการ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

 

 
 

แผนงาน 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 

 
 

แผนงาน 



 

(จัดท ำโดย ส ำนักปลดั อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 59 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
การเกษตร 

 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

จ านวน 
1 

โครงการ 

จ านวน 
1 

โครงการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 

 

 
 

แผนงาน 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 
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สังคมสงเคราะห์ 

 
งบกลาง 

 
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

 
การรักษาความสงบ

ภายใน 

 
เคหะและชุมชน 

จ านวน 
3 

โครงการ 

จ านวน 
4 

โครงการ 

จ านวน 
5 

โครงการ 

จ านวน 
3 

โครงการ 

จ านวน 
1 

โครงการ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านสังคม  

 
 

แผนงาน 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 
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งบกลาง 

 
สาธารณสุข 

 
การเกษตร 

 
เคหะและชุมชน 

 
การศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 

จ านวน 
1 

โครงการ 

จ านวน 
9 

โครงการ 

จ านวน 
1 

โครงการ 

จ านวน 
8 

โครงการ 

จ านวน 
3 

โครงการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

 
 

แผนงาน 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 
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บริหารงานทั่วไป 

 
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

 
เคหะและชุมชน 

 
งบกลาง 

จ านวน 
12 

โครงการ 

จ านวน 
2 

โครงการ 

จ านวน 
7 

โครงการ 

จ านวน 
2 

โครงการ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

 
 

แผนงาน 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 
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การศึกษา 

 
การศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

จ านวน 
4 

โครงการ 

จ านวน 
4 

โครงการ 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
 

แผนงาน 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy  Map 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 
Strategy  Map 

“ชุมชนสะอาดสิ่งแวดล้อมดี   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เข้าถึงระบบสุขภาพชุมชน    พัฒนาทักษะทางการศึกษา 
ครัวเรือนอยู่แบบวิถีไทย   ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 

การพัฒนาด้านคมนาคมและ
ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้าน
สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

 

การพัฒนาด้าน
สังคม 

การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 
 

การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ยท.02 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
มีระบบสาธารณูปโภค

ที่ได้มาตรฐานและ
ครอบคลมุทั งต้าบล 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ประชาชนมีอาชีพท่ี

มั่นคง มีรายได้
เพียงพอต่อการด้ารง
ชีพ ด้ารงชีวิตโดยยดึ

หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๕ 
 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๖ 
 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ 
มีระบบงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/

ความมั่งคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน และ
ประชาชนตระหนักถึง
คุณค่าการด้าเนินชีวิต

แบบวีถีไทย 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ 
มีกลไกในการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการขยะท่ี
มีประสิทธิภาพภายใต้
การมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

และประชาชนได้รับ
บริการด้านสุขภาพและ
สุขภาวะที่มีมาตรฐาน 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
การบริหารองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ น 
ตามหลักการบริการ

บ้านเมืองที่ด ี

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ประชาชนตระหนักถึง
คุณค่าการด้าเนินชีวิต

แบบวีถีไทย ไดร้ับโอกาส
ทางการศึกษาครอบคลุม
ทุกระดับและเกดิการ
เรียนรู้อย่างเท่าเทียม 

 
 

เป้าประสงค์ 
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ก่อสร้าง ปรับปรุง บา้รุงรักษา
ถนน สะพาน ทางเท้า ทอ่
ระบายน า้ บันไดลงท่าน ้า 
พนังกั นน ้า ศาลาทีพ่ักริมทาง 

 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 
 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

 
 

แผนงานการศึกษา 

 
 

กลยุทธ์ 

ขยายเขตไฟฟ้าและ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุง 
รักษาแหล่งน ้า ขยายเขต
ประปา 

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
อาชีพใหเ้ข้มแข็ง 

ส่งเสริมการด้าเนินชีวิตตาม
แบบอยา่งวิถีไทย 

สังคมสงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 

พัฒนาระบบบริการด้าน
สุขภาพและสุขภาวะระดับ
ต้าบล 

สร้างจิตส้านึกและความ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การบริหารงานตามอ้านาจ
หน้าที่ อบต. 

ส่งเสริมให้ทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างเสมอภาคโดย

มุ่งเน้นลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

พัฒนาทักษะดา้นการศึกษา
และปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส้าหรับเด็กและ

เยาวชนในต้าบล 

จัดการศึกษาเพือ่พัฒนา
คุณภาพและศักยภาพของ

คนในท้องถิ่น 

แผนงาน แผนงาน
สาธารณสุข 

 
 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

 
 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 
 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

แผนงานการเกษตร 

 
 

แผนงานงบกลาง 

 
 

สนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ชุมชน โดยชุมชนมีส่วนรว่ม
บริหารจัดการ 

พัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

พัฒนาเครือข่ายองค์กร
ภายในชุมชนให้เข้มแข็ง 

จัดระบบการจัดการขยะ
และระบบน ้าเสีย 

ส่งเสริมให้มีสถานที่พักผ่อน 
สถานที่ออกก้าลังกาย การ
เล่นกีฬา 

ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี 
ศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรม 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 
ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี วัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื นฐาน 

การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคมและ
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
และแหล่งน ้า 

มีระบบ
สาธารณูปโภค
ที่ได้มาตรฐาน 

 

จ้านวนระบบ
สาธารณูปโภค
ที่เพิ่มขึ นและ
ได้มาตรฐาน 

3 3 3 3 เพิ่มขึ นทุกปี ๆ 
ละอย่างน้อย 
3 โครงการ 

ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
บ้ารุงรักษาถนน 
สะพาน ทางเท้า 
ท่อระบายน า้ 
บันไดลงท่าน ้า 
พนังกั นน ้า ศาลา
ที่พักริมทาง 

12 
โครงการ 

กองช่าง ทุกส่วน
ราชการของ 

อบต. 

     1 1 1 1 ต่อเนื่องทุกปี ขยายเขตไฟฟ้า
และซ่อมแซม

ไฟฟ้าสาธารณะ 

4 
โครงการ 

กองช่าง ทุกส่วน
ราชการของ 

อบต. 
     1 1 1 1 ต่อเนื่องทุกปี ก่อสร้าง 

ปรับปรุง บ้ารุง 
รักษาแหล่งน ้า 

ขยายเขตประปา 

4 
โครงการ 

กองช่าง ทุกส่วน
ราชการของ 

อบต. 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1, 3 4.การพัฒนา
ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม 
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
การท่องเท่ียว 

การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

ประชาชนมี
อาชีพที่มั่นคง 
มีรายได้
เพียงพอต่อ
การด้ารงชีพ 
ด้ารงชีวิตโดย
ยึดหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ประชาชนมี
อาชีพและ
รายได้เพิ่มขึ น 
 

1 1 1 1 ต่อเนื่องทุกปี พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน
ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4 โครงการ กองการ 
ศึกษาฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ทุกส่วน
ราชการของ 

อบต. 

ยท.03 
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี วัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

     1 1 1 1 ต่อเนื่องทุกปี ส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชพี
ให้เข้มแข็ง 

4 โครงการ กองการ 
ศึกษาฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ทุกส่วน
ราชการของ 

อบต. 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 2.การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 
 

การพัฒนา
ด้านสงัคม 

มีระบบงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย/
ความมั่งคง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
และประชาชน
ตระหนักถึง
คุณค่าการ
ด้าเนินชีวิต
แบบวีถีไทย 

ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
และตระหนัก
ถึงการด้าเนิน
ชีวิตแบบวิถี
ไทย 

1 1 1 1 ต่อเนื่องทุกปี ส่งเสริมการ
ด้าเนินชีวิต
แบบอยา่งวิถีไทย 

4 โครงการ กองสวัสดิการ
สังคม 

ทุกส่วน
ราชการของ 

อบต. 

     2 2 2 2 ต่อเนื่องทุกปี สังคมสงเคราะห์
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส 

8  โครงการ กองสวัสดิการ
สังคม 

ทุกส่วน
ราชการของ 

อบต. 

     1 1 1 1 ต่อเนื่องทุกปี สนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน
โดยชุมชนมีส่วน
ร่วมบริหาร
จัดการ 

4 โครงการ กองสวัสดิการ
สังคม 

ทุกส่วน
ราชการของ 

อบต. 

ยท.03 
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี วัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

 3.การพัฒนา
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

   5 5 5 5 ต่อเนื่องทุกปี พัฒนาระบบ
รักษาความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้
ชุมชน 

20 
โครงการ 

งานป้องกันฯ 
ส้านักปลัด 

ทุกส่วน
ราชการของ 

อบต. 

     1 1 1 1 ต่อเนื่องทุกปี ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

4 โครงการ งานป้องกันฯ 
ส้านักปลัด 

ทุกส่วน
ราชการของ 

อบต. 
 2.การพัฒนา

ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

   1 1 1 1 ต่อเนื่องทุกปี พัฒนาเครือข่าย
องค์กรภายใน
ชุมชนให้เข้มแข็ง 

4 โครงการ กองสวัสดิการ
สังคม 

ทุกส่วน
ราชการของ 

อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยท.03 
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี วัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1, 2 2.การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

การพัฒนา
ด้านสุขภาพ
และ
สิ่งแวดล้อม 

มีกลไกในการ
ขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการ
ขยะที่มี
ประสิทธิภาพ
ภายใต้การมี
ส่วนร่วมจาก
ภาคประชาชน
อย่างต่อเนื่อง 
และประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านสุขภาพ
และสุขภาวะที่
มีมาตรฐาน 

จ้านวน
ปริมาณขยะที่
มีการลดลง 
และได้รับ
บริการด้าน
สุขภาพและสุข
ภาวะที่ดีขึ น 

7 7 7 7 ต่อเนื่องทุกปี พัฒนาระบบ
บริการด้าน
สุขภาพและสุข
ภาวะระดับ
ต้าบล 

28 
โครงการ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

ทุกส่วน
ราชการของ 

อบต. 

 5. การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   2 2 2 2 ต่อเนื่องทุกปี สร้างจิตส้านึก
และความ
ตระหนักในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 โครงการ กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

ทุกส่วน
ราชการของ 

อบต. 

     3 3 3 3 ต่อเนื่องทุกปี จัดระบบการ
จัดการขยะและ
ระบบน ้าเสีย 

12 
โครงการ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

ทุกส่วน
ราชการของ 

อบต. 
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(จัดท ำโดย ส ำนักปลดั อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 70 
 

 
ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี วัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

 2.การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

   1 1 1 1 ต่อเนื่องทุกปี ส่งเสริมให้มี
สถานที่พักผ่อน 
สถานที่ออก
ก้าลังกาย การ
เล่นกีฬา 

4 โครงการ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ทุกส่วน
ราชการของ 

อบต. 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1, 2 7.การพัฒนา
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ 

การบริหาร
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธ ิ
ผลเพิ่มขึ น 
ตามหลักการ
บริการ
บ้านเมืองที่ดี 

การบริหาร 
งานองค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธ ิ
ผลเพิ่มขึ น 

5 5 5 5 ต่อเนื่องทุกปี การบริหารงาน
ตามอ้านาจ
หน้าที่ อบต. 

20 
โครงการ 

ส้านักปลัด, 
กองคลัง 

ทุกส่วน
ราชการของ 

อบต. 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 2.การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ประชาชน
ตระหนักถึง
คุณค่าการ
ด้าเนินชีวิต
แบบวีถีไทย 
ได้รับโอกาส
ทางการศึกษา
ครอบคลุมทุก
ระดับและเกิด
การเรียนรู้
อย่างเท่าเทียม 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่
ดี ได้รับโอกาส
ทางการศึกษา
ครอบคลุมทุก
ระดับและเกิด
การเรียนรู้
อย่าง เท่า
เทียม โดยการ
ด้าเนินชีวิต
แบบวีถีไทย 

1 1 1 1 ต่อเนื่องทุกปี ส่งเสริมให้ทุกคน
ได้รับการศึกษา
อย่างเสมอภาค
โดยมุ่งเน้นลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือน 

4 โครงการ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ทุกส่วน
ราชการของ 

อบต. 
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี วดั/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

     2 2 2 2 ต่อเนื่องทุกปี พัฒนาทักษะ
ด้านการศึกษา
และปลูกฝัง
คุณธรรมและ
จริยธรรมส้าหรับ
เด็กและเยาวชน 

8 โครงการ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ทุกส่วน
ราชการของ 

อบต. 

     2 2 2 2 ต่อเนื่องทุกปี จัดการศึกษาเพือ่
พัฒนาคุณภาพ
และศักยภาพ
ของคนใน
ท้องถิ่น 

8 โครงการ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ทุกส่วน
ราชการของ 

อบต. 

 6.การพัฒนา
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

   4 4 4 4 ต่อเนื่องทุกปี ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี 
ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

16 
โครงการ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ทุกส่วน
ราชการของ 

อบต. 
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