
 

  

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ.๒๔๖๑-๒๕๖๕) 
 

ประกาศใช้เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลบางขนัแตก 



ค ำน ำ 
 

 

  เน่ืองด้วยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม      
ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนำท้องถิ่นน้ัน หมำยถึงแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น ส่วนรำชกำร และรัฐวิสำหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้ง
แนวทำงพัฒนำท้องถิ่นรับทรำบปัญหำ  ควำมต้องกำรประเด็นกำรพัฒนำและประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนควำม
ช่วยเหลือทำงวิชำกำร  และแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่เพ่ือน ำมำก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น โดยให้น ำข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และข้อมูลในแผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือแผนชุมชนมำ
พิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยดังกล่ำว  จึงต้องจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่ น (พ.ศ. 
๒๕๖๑–๒๕๖5) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และพร้อมที่จะน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติและสำมำรถใช้ในกำรประสำนแผนกำรพัฒนำท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  ตำมนโยบำยที่
คณะผู้บริหำรหวังที่จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำในท้องถิ่น 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก  จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖5)  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก  ฉบับน้ี  จะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ที่มีประสิทธิภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริงต่อไป 

 

 

 

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก 

          มิถุนำยน 2562 
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~ ๑ ~ 

ส่วนที ่1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

๑. ดา้นกายภาพ 
๑.๑ ทีต่ั้งของหมูบ่า้นหรอืชุมชน หรือต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ถนนสมุทรสงคราม– ปากท่อ  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้ยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม  
๒๕๓๘  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดสมุทรสงคราม  ประมาณ  ๑๒ กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขต  ดังน้ี 
   ทิศเหนือ ตดิต าบลท้ายหาด      อ าเภอเมอืงสมุทรสงคราม  จังหวดัสมทุรสงคราม 

   ทิศใต ้  ตดิต าบลคลองโคน     อ าเภอเมอืงสมุทรสงคราม  จังหวดัสมทุรสงคราม 

   ทิศตะวนัออก ตดิต าบลแหลมใหญ่    อ าเภอเมอืงสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

   ทิศตะวนัตก ตดิต าบลปลายโพงพาง อ าเภออัมพวา   จงัหวดัสมทุรสงคราม 

องค์การบริหารสว่นต าบลบางขันแตก มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ ๑๕.๔๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๙,๖๘1 ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



~ ๒ ~ 
 

๑.๒ ลกัษณะภมูิประเทศ 
ต าบลบางขันแตก  เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าล าคลองกระจายทั่วพ้ืนที่และมีสภาพ  เป็นร่องสวนท าให้เหมาะแก่การท า

สวนผลไม้และปลูกไม้ผลต่างๆ   ราษฎรในพ้ืนที่จึงมีอาชีพปลูกพืชสวนประเภทไม้ผล  ได้แก่  มะพร้าว  ส้มโอ  ลิ้นจี่  
กล้วย และจาก เป็นต้น 

 
๑.๓   ลักษณะภูมิอากาศ 

ต าบลบางขันแตกได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้  ส่งผลให้สภาพ
อากาศของต าบลบางขันแตกเย็นสบาย  เมื่อถึงฤดูหนาวก็ไม่หนาวจัดเมื่อถึงฤดูร้อนก็ไม่ร้อนจนเกินไป  เมื่อถึงฤดูฝน  
ฝนจะตกชุกท าให้สภาพอากาศชุ่มช่ืนตลอดปี  

ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม  และฝนจะตกหนักในเดือนกันยายน 
ฤดูหนาวเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนมกราคม เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลอากาศไม่หนาวจัด 

  ฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือนเมษายน อากาศไม่ร้อนจัด   
 
๑.๔ ลกัษณะของดนิ 

ดินในพ้ืนที่ต าบลบางขันแตก  ได้รับอิทธิพลของน้ าทะเลทั้งในอดีตและปัจจุบันสภาพของดินจึงมีต้นก าเนิด   มา
จากทับถมของตะกอนน้ าทะเลและตะกอนน้ ากร่อย    ซึ่งดินในพ้ืนที่ต าบลเมื่อจ าแนกตามผังเมืองรวมสมุทรสงครามแล้ว  
ดินในเขตพ้ืนที่ต าบลบางขันแตกจัดอยู่ใน “ชุดสมุทรสงคราม”ลักษณะดินเป็นดินลึก การระบายน้ าเลว  ความสามารถใน
การอุ้มน้ าสูงแต่ยังมีความสามารถให้น้ าซึมผ่านได้ค่อนข้างรวดเร็ว    
 
๑.๕   ลกัษณะของแหลง่น้ า 

ต าบลบางขันแตกมีแม่น้ าแม่กลองสายส าคัญไหลผ่าน  ส่งผลให้พื้นที่มีคลองน้อยใหญ่หลายสายที่เป็นแหล่ง
น้ าให้ประชาชนต าบลบางขันแตกได้เพาะปลูกพืชผลไม้  เช่นคลองบางขันแตก คลองโพงพาง  คลองประชาชื่น      
คลองบ่อ   คลองโพงพางล่าง  คลองเก่า  คลองประชาชมชื่น   คลองสะพานหัน   คลองมอบลัด  คลองตะเคียน  
คลองตรง   คลองบางตีนเป็ด  คลองบางช้างตาย คลองยายมณฑา  คลองบางเรือหัก  คลองดอนจั่น  เป็นต้น  ซึ่งบาง
คลองที่อยู่ใกล้พื้นที่น้ าเค็มอาจจะมีน้ ากร่อยผสมบางในช่วงน้ าขึ้น–น้ าลง   
 
๑.๖   ลักษณะของไม้และปา่ไม้ 

เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ต าบลบางขันแตก เป็นดินที่ระบายน้ าไม่ดี ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้ที่ปลูกเจริญเติบโตช้า  
และไม่โตในบางชนิด ดังน้ันพื้นที่ป่าในต าบลบางขันแตกจึงไม่มี  คงมีเพียงต้นไม้ยืนต้นประเภทพืชสวน  เช่น  มะพร้าว  
ส้มโอ  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 



 

 

~ ๓ ~ 

๒. ดา้นการเมอืง/การปกครอง 
๒.๑  เขตการปกครอง  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  มีหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน  ได้แก่ 

หมูบ่า้น ผูน้ าฝ่ายปกครอง ต าแหนง่ หมายเลขโทรศัพท ์

หมู่ที่ 1  บ้านบางนางจีน นายสมชาย    เสรีสมนึก ผู้ใหญ่บ้าน 081 - 2789341 

หมู่ที่ 2  บ้านโพงพาง นายชัยวัฒน์     พึ่งอ่ิม ผู้ใหญ่บ้าน 081 - 2066776 

หมู่ที่ 3  บ้านนางพิมพ์ นายสุบิน         พวงมณี ผู้ใหญ่บ้าน 080 - 1124363 

หมู่ที ่๔ บ้านคลองบ่อ นายศิริวัฒน์     ศรเดช ก านันต าบลบางขันแตก 081 - 8578460 

หมู่ที ่๕ บ้านคลองจั่น นางสาวกองแก้ว นวลจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 080 - 1124692 

หมู่ที ่๖ บ้านมอบลัด นายพิษณุ         ยังมาก ผู้ใหญ่บ้าน 081 - 4034167 

หมู่ที ่๗ บ้านบางช้างตาย นางภาณี           พ่วงศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 084 - 5698310 

หมู่ที ่๘   บ้านศาลาพักร้อน นางทัศนา         น้อยสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 081 - 4034167 

หมู่ที ่๙ บ้านศาลาพักร้อน นางนุชจรินทร์   ล าดวน ผู้ใหญ่บ้าน 089 - 8835248 

หมู่ที ่๑๐ บ้านบางตีนเป็ด นายสมบูรณ์      เสียงอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 081 - 9814730 

หมู่ที ่๑๑ บ้านคลองเก่า นางสาวสุวิภา    พงษ์เชียงซา ผู้ใหญ่บ้าน 085 - 1266039 

หมู่ที ่๑๒ บ้านนัดตาว่าย นางดุษฎี          ยมรัตน ์ ผู้ใหญ่บ้าน 081 - 8534644 

   
๒.๒  การเลอืกตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก   มีจ านวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งหมด 7,266  คน   
มีวิธีการเลือกตั้งเป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๑. เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ใช้เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมี
สิทธิ เลือกนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้  ๑  คน     

๒. เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ใช้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งได้เท่าจ านวนสมาชิกที่พึงจะมีในเขตเลือกตั้งน้ัน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีมากกว่า ๒ หมู่บ้าน 
เลือกผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ ๒ คน ดังน้ันองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกจึงสามารถ
ลงคะแนนให้ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้  หมู่บ้านละ ๒ คน 

 
๓. ประชากร 

๓.๑ ข้อมลูเกีย่วกบัจ านวนประชากร 
(ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี) 

ข้อมลูย้อนหลงั จ านวนประชากรชาย จ านวนประชากรหญงิ รวม ครวัเรอืน 

ป ี2558 4,246 4,555 8,801 2,582 

ป ี2559 4,227 4,549 8,776 2,613 

ป ี2560 4,203 4,533 8,736 2,650 

ป ี2561 4,209 4,543 8,752 2,695 

หมายเหตุ ข้อมูลรายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้านประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่  27  พฤษภาคม  2562 

 
 
 



~ ๔ ~ 
 

(ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรแยกรายหมู่บ้าน) 
หมูท่ี ่ ชื่อบา้น ประชากรชาย ประชากรหญงิ รวม จ านวนครวัเรือน (หลัง) 
หมู่ที ่๑ บ้านบางนางจีน 439 402 841 248 

หมู่ที ่๒ บ้านโพงพาง 301 305 606 183 

หมู่ที ่๓ บ้านนางพิมพ์ 455 440 895 280 

หมู่ที ่๔ บ้านคลองบ่อ 492 550 1,042 299 

หมู่ที ่๕ บ้านคลองจั่น 328 369 697 197 

หมู่ที ่๖ บ้านมอบลัด 338 367 705 229 

หมู่ที ่๗ บ้านบางช้างตาย 482 524 1,006 314 

หมู่ที ่๘ บ้านศาลาพักร้อน 250 348 598 215 

หมู่ที ่๙ บ้านศาลาพักร้อน 217 248 465 125 

หมู่ที ่๑๐ บ้านบางตีนเป็ด 341 366 707 208 

หมู่ที ่๑๑ บ้านคลองเก่า 147 180 327 97 

หมู่ที ่๑๒ บ้านนัดตาว่าย 419 444 863 300 

รวม 4,209  4,543 8,752 2,695 

หมายเหตุ ข้อมูลรายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้านประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่  27  พฤษภาคม  2562 

  
3.2 ชว่งอายแุละจ านวนประชากร   
(เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

แยกตามชว่งอายปุ ี จ านวนทัง้หมด 

    น้อยกว่า 1 ปี - อายุ 20 ปี 1,720 คน 

    อายุ 21 - อายุ 40 ป ี 2,464 คน 

    อายุ 41 – อายุ 60 ป ี 2,701 คน 

    อายุ 61 ปีขึ้นไป 1,968 คน 

หมายเหตุ ข้อมูลรายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้านประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่  27  พฤษภาคม  2562 

 
๔. สภาพทางสงัคม 
๔.๑  การศึกษาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางขนัแตก มโีรงเรยีนประถมศกึษาในสงักดั สพฐ. จ านวน 4 แหง่ ไดแ้ก ่

1. โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม   
 - ผู้อ านวยการ     นายชาลี ดวงแย้ม  

 - จ านวนครู/อาจารย์   จ านวน  8  คน 
 - จ านวนนักเรียน   จ านวน 95 คน 
 - ระดับ   อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 
 - ที่ตั้ง   หมู่ที่ 6 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 
 - เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์  034-771314 
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2. โรงเรียนวัดบางขันแตก  
- ผู้อ านวยการ    นางสาวเพชรา ทรัพย์ถึก 
- จ านวนครู/อาจารย์   จ านวน  7 คน 
- จ านวนนักเรียน   จ านวน 78 คน 
- ระดับ    อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 
- ที่ตั้ง   หมู่ที่ 1  ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 
- เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์  034-762314 

3. โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม 
- ผู้อ านวยการ     นายอุดม  อรุณราช 

- จ านวนครู/อาจารย์   จ านวน  20  คน 

- จ านวนนักเรียน   จ านวน 331 คน 

- ระดับ    อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 
- ที่ตั้ง   หมู่ที่ 4  ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 
- เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์  034-765767 

4. โรงเรียนวัดนางพิมพ์  
- รักษาการผู้อ านวยการ  นายอุดม  อรุณราช 
- จ านวนครู/อาจารย์   จ านวน    4 คน 
- จ านวนนักเรียน   จ านวน  27  คน  
- ระดับ    อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 
- ที่ตั้ง   หมู่ที่ 3  ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 
- เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์  034-751424   

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบรหิารสว่นต าบลบางขนัแตก ม ี๓ แห่ง 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ  

- ครู   จ านวน   ๒  คน 
- ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก จ านวน   ๒  คน 
- จ านวนเด็กเล็ก   จ านวน  5๒  คน 
-  ที่ตั้ง   อบต.บางขันแตก หมู่ที่ 4  ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 
-  เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ 080-0215254 

2. ศนูย์พฒันาเด็กเล็กโรงเรยีนวดับางขนัแตก 

 - ครู    จ านวน   ๑  คน 
 - ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก จ านวน   ๑  คน 
 - จ านวนเด็กเล็ก   จ านวน  28  คน 
-  ที่ตั้ง   วัดบางขันแตก หมู่ที่ 1  ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 
-  เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ 085- 3764988 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาคงคาราม  
                 -ครู    จ านวน   ๑  คน 

- ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก จ านวน   ๑  คน 
- จ านวนเด็กเล็ก    จ านวน  1๕  คน  
- ที่ตั้ง   วัดศรีสุวรรณคงคาราม หมู่ที่ 6 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมทุรสงคราม 
- เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์  089-9943221 
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๔.๒  สาธารณสุข 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก   มีสถานที่ให้บริการด้านสาธารณสุข จ านวน  ๒  แห่ง  ได้แก่ 
1. สถานอีนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิ 60 พรรษา นวมนิทราชนิ 

 - ผู้อ านวยการ  นายปิยวัฒน์   อร่ามเมือง   
 - พ้ืนที่รับผิดชอบ  หมู่ที่ 3 , 4, 5 ,7 , 10, 11 ต าบลบางขันแตก  
 - ที่ตั้ง     หมู่ที่ 4  ต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 
 - เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 765717 / 086 – 7918799 

2. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลวดับางขนัแตก 
 - ผู้อ านวยการ    นายสมชาย  พันธ์เจริญ   
 - พ้ืนที่รับผิดชอบ  หมู่ที่ 1 , 2, 6 ,8 , 9, 12 ต าบลบางขันแตก  
 - ที่ตั้ง     หมู่ที่ 1  ต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จ.สมุทรสงคราม   
 - เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 713341 / 085-2457255 

   
๔.๓  อาชญากรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  เป็นชุมชนชนบท ความเจริญเก่ียวกับสถานบริการในยามค่ าคืนที่จะเป็น
จุดเสี่ยงให้มีเหตุอาชญากรรมไม่มี ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่มีไม่บ่อยคร้ัง และเป็นปัญหา
อาชญากรรมในประเภท ชกชิงวิ่งราวในตลาดนัด  ปัญหาลักขโมย  ปัญหาหลอกลวงประชาชน  วิธีการแก้ปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณท่ีมีอยู่  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มี
วันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน    
 
๔.๔  ยาเสพติด 

ต าบลบางขันแตกมีจุดเสี่ยงและตรวจจับได้บ่อยคร้ัง คือยาเสพติดประเภทยาบ้า กัญชา ยาไอซ์  เน่ืองจาก
สภาพพ้ืนที่ การคมนาคมของต าบล มีเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อกับพ้ืนที่ต าบล อ าเภอ จังหวัดอ่ืนๆ ได้สะดวก มีถนน
ซอยเล็กซอยน้อยที่ผู้ค้ายาเสพติดหรือผู้ร้ายสามารถหลบหนีได้ง่าย 
 
๔.๕.  การสังคมสงเคราะห์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ได้ด าเนินการให้การสังคมสงเคราะห์ประชาชน  ด้วยการด าเนิ น
กิจกรรมโครงการ ดังน้ี 

- การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
- รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
- การช่วยเหลือผู้ยากจน  ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับคนยากจน 
- ประสานการจัดท าบัตรให้กับผู้พิการ 
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๕. ระบบบรกิารพื้นฐาน 
๕.๑  การคมนาคมขนสง่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกมีถนนสายหลัก คือปากท่อ – สมุทรสงคราม(สายเก่า)  และถนน
พระราม ๒  ที ่เป็นเส้นทางเชื่อมสัญจรไป–มา ระหว่างตัวเมืองสมุทรสงครามกับต าบลบางขันแตก โดยมีถนน
ภายในต าบลที่ใช้สัญจรไป–มา ดังน้ี 
    ถนนแอสฟัลท์ติก   10 สาย 
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.) 17 สาย 
 ถนนผิวจราจรหินคลุก / ลูกรัง 41 สาย 
  ทางเดินเท้า คสล.   2 สาย 
 
๕.๒  การไฟฟา้ 
 มีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 95   
 หมายเหตุ  ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ คือครัวเรือนที่ปลูกสร้างบ้านเรือนลึกเข้าในไปสวนหรือปลูกสร้าง
บ้านเรือนในบริเวณท่ีไม่มีถนนสาธารณะเข้าถึง  
 
๕.๓  การประปา 
   ระบบประปาบาดาล  9 แห่ง   
   ถังน้ า คสล.    1 แห่ง 

ระบบประปาภูมิภาค   ครัวเรือน  
 
๕.๔  โทรศัพท ์
  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  ๔   ตู้ 
  สัญญาณโทรศัพท์     ๓   ระบบ ได้แก่  AIS  DTAC  TURE    
  เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์  8 แห่ง 
 
๕.๕  ไปรษณยีห์รือการสือ่สารหรือการขนสง่และวสัด ุ ครภุณัฑ์ 
  มีตู้ไปรษณีย์   ๔ ตู้ 
  หอกระจายข่าว   ๑ แห่ง 
 
๖. ระบบเศรษฐกจิ 
๖.๑  การเกษตร 

มีการประกอบอาชีพท าสวนส้มโอ  มะพร้าว  ลิ้นจี่ เป็นต้น 
 
๖.๒  การประมง 
 มีประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน  จับปลา  ปู  กุ้ง  
 
๖.๓  การปศสุตัว ์
 ไม่มี 
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๖.๔  การบรกิาร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  มีบริการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายข่าวสารต่างๆ  ให้ประชาชนรับรู้
ข่าวสารได้ทันท่วงที หน่วยธุรกิจในต าบลบางขันแตก ร้านค้า  สถานที่ให้บริการต่างๆ ดังน้ี 

สถานบริการน้ ามัน  5 แห่ง 
ปั๊มแก๊ส    ๒   แห่ง 
ร้านอาหาร   7 แห่ง 
 ร้านค้าทั่วไป   32 แห่ง 
ผลิตน้ าดื่ม    ๒   แห่ง 
ร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง   ๓  แห่ง 
อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์   3 แห่ง 
อู่ซ่อมรถยนต์    6 แห่ง 
ร้านตัดผม/เสริมสวย   3 แห่ง 

 
๖.๕  การท่องเทีย่ว 

ต าบลบางขันแตก  มีสถานที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว  ดังน้ี 

  โรงแรม      ๑   แห่ง 
 รีสอร์ท    ๑4 แห่ง 
 ห้องเช่า      9 แห่ง 
  ร้านอาหาร     7 แห่ง 
  มีรถประจ าทาง       ๑    สาย (ปากท่อ – สมุทรสงคราม) 
 
๖.๖   อุตสาหกรรม 

ต าบลบางขันแตกมีโรงงาน  13 แห่ง 
   
๖.๗  การพาณชิย ์และกลุม่อาชีพ 
 ส่วนใหญ่ประชาชนจะประกอบอาชีพ  ท าการเกษตร ค้าขาย รับจ้าง และรับราชการ ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพ  
จะมีกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ได้แก่ อาชีพท าน้ าตาลมะพร้าว อาชีพท าผลิตภัณฑ์ของฝากจากกะลามะพร้าว อาชีพท าแชมพู
สมุนไพร อาชีพปลูกส้มโอปลอดสารพิษ อาชีพถักพรมเช็ดเท้า เป็นต้น 

 
๖.๘  แรงงาน   

ลักษณะข้อมลู ชาย หญิง รวม 

แยกตามเพศ  4,209  4,543  8,752 

แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล   

- ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน  4,192  4,525  8,717 

-ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน  16  16  32 

-ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า)  1  2  3 

หมายเหตุ ข้อมูลรายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้านประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่  27  พฤษภาคม  2562 
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7. ศาสนา  ประเพณี  วฒันธรรม 
7.๑  การนบัถือศาสนา  

ต าบลบางขันแตก  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ  ศาสนาพุทธ   อิสลามและคริสต์  ซึ่งต าบลบางขันแตก  มีวัด  
ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ ๗ วัด  ได้แก่ 

 1.วัดบางขันแตก 
- เจ้าอาวาส  พระครูสมุทรวรคุณ 
- ที่ตั้ง   หมู่ที่ 1  ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 
- เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ 085 – 7042817 

2.วดัแมน่้ า 
- เจ้าอาวาส  พระครูสมุทรคุณากร   
- ที่ตั้ง      หมู่ที่ 1  ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 
- เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ 085 – 1938033 

3.วดันางพิมพ์ 
- เจ้าอาวาส  พระครูเกษมสมุทรคุณ 

 - ที่ตั้ง   หมู่ที่ 3  ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 
 - เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ 086-1659868 
4.วดัโพงพาง 

 - เจ้าอาวาส  พระสมุห์สมาน  จนทวโส   
 - ที่ตั้ง     หมู่ที่ 2 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 
- เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ 098 - 3490523 

 
5.วดัศรสีวุรรณาคงคาราม 

- เจ้าอาวาส  พระครูสังฆรักษ์โอภาส  โอภาโส   
- ที่ตั้ง   หมู่ที่ 6 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม  
- เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 771008 / 081 - 2961589 

6.วดัธรรมสถติิว์ราราม 
- เจ้าอาวาส  พระครูสิริสมุทรคุณ 

- ที่ตั้ง   หมู่ที่ 4  ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 
- เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ 083 - 3193818 

7.วดับางนางจีนกลาง 
- เจ้าอาวาส  พระปลัดประธาน  ญาณสีโร 

- ที่ตั้ง   หมู่ที่  1  ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 
- เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์  089 – 9924119 

 
7.๒  ประเพณีและงานประจ าปี 

ต าบลบางขันแตกมีงานประเพณีทางศาสนาประจ าปี  คือ  ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าสามัคค ี หมู่ที ่ ๗  
ต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 



~ ๑๐ ~ 
 

 
7.๓  ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
  - จั่น ที่ก าจัดกระรอกสวน 

- ว่าวจุฬา  การประดิษฐ์ว่าว และการแข่งขันว่าวจุฬา 
- ดนตรีไทย การละเล่นดนตรีไทย  เช่น  วงปี่พาทย์    
- กะลามะพร้าวรูปไก่   สิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
7.๔  สนิคา้พืน้เมือง และของที่ระลึก 
  - พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า 
  - น้ าตาลมะพร้าว  
  - แชมพูสมุนไพร 
  - ส้มโอปลอดสารพิษ 

 
8. ทรพัยากรธรรมชาต ิ
8.๑   น้ า    

ที่ใช้ในการอุปโภค  เป็นน้ าฝน และน้ าในล าคลอง  และน้ าบาดาล  ประปาหมู่บ้าน   
 
8.๒   ปา่ไม้     

พ้ืนที่ต าบลบางขันแตกไม่มีป่าไม้ 
 
8.๓   ภเูขา    

 พ้ืนที่ต าบลบางขันแตกไม่มภีูเขา 
 
8.๔  ทรัพยากรธรรมชาติทีส่ าคญั 

   พ้ืนที่ต าบลบางขันแตก เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร  ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า และสถานประกอบการ  มีพ้ืนที่เพียง
เล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่  ล าคลอง  ล าประโดงสาธารณะ  ด้วยสภาพการประกอบ
อาชีพ ประเภทการปลูกไม้ผลยืนต้นท าให้พ้ืนที่บางขันแตกมีไม้ยืนต้นจ านวนมาก ส่งผลให้อากาศบริสุทธิ์ปราศจาก 
มลพิษ  ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติที่พบ   คือปัญหาน้ าเค็มขึ้นสูง ไหลเข้าสู่พ้ืนที่เกษตร ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตร
ได้รับความเสียหาย  และส่งผลให้แหล่งไม่สามารถน ามาใช้ในการอุปโภคได้    



  

~ ๑๑ ~ 
 

ส่วนที ่2 
ยทุธศาสตร์องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 

 
 

 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโนม้ วสิยัทัศน ์และเปา้หมายในการพฒันาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ 
เป็นต้นมาไดส่้งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังในด้านเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านส่ิงแวดล้อมท่ีประเทศไทยมี
ข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนเิวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายตอ่การพัฒนาท่ีส าคัญ 
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ท่ีร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เม่ือ
เทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษท่ีผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ียังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มท่ีโครงสร้างเศรษฐกิจไทยท่ียังไม่
สามารถขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน

๑.  ความสมัพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดบัมหภาค 



  

~ ๑๒ ~ 
 

ระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะท่ีไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคล่ือนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้า
ทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคง
มีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการท่ีมีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนท่ี ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีท าให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหล่ือมล้ าในหลายมิติ ขณะท่ีปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้า
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหล่ือมล้ าอย่างยั่งยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศท่ีผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างส้ินเปลืองและเส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ท้ังนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการ
และปัญหาของประชาชน ขณะท่ีความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นท่ีต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ท่ีมีรากฐานมาจากความเหล่ือมล้ า ความไม่เสมอภาค 
การขาดความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีมีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเส่ียงส าคัญท่ีจะท าให้
การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากข้ึน ท้ังในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปจัจยัและแนวโนม้ที่คาดวา่จะสง่ผลต่อการพฒันาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากน้ี ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากน้ี การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ 
องค์การระหว่างประเทศ  และบรรษัทข้ามชาติ  จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการ
เปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 
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ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้ รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวั ตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่าน้ี คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น 
แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 
๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุท่ีจะมีสัดส่วน
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลาย
มากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุท่ีแตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและ
การน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะ
ต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยท่ีลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหนา้ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคล่ือนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้เกิดการเคล่ือนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรท่ีมีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคล่ือนย้ายไปเรียนหรือท างานในท่ัวทุกมุม
โลกสูงขึ้น ท้ังนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไป
ได้ท่ีประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะท่ีประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถ่ินไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาท่ีดีกว่า อาจท าให้
การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากข้ึน ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเส่ียงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปล่ียนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นท้ังในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตท่ีกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรท่ีสัมพันธ์ต่อเนื่องกับ
ความม่ันคงด้านอาหารและน้ า ขณะท่ีระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรบัความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
ก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกและความเส่ือมโทรมของ
ระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวท่ีแต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ท าให้การเป็นสังคมสีเขียว
การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมท้ังประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึง
การสร้างสมดุลความม่ันคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มท่ีจะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและ
ข้อตกลงด้านส่ิงแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดข้ึน โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ ท่ีส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
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   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ท้ังใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความม่ันคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเส่ียงด้านอื่นๆ ท่ีซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามท่ีใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคล่ือนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ท่ีจะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหล่ือมล้ าท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันท่ีจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อท้ังการ
จ้างงานและอาชีพท่ีจะมีรูปแบบและลักษณะงานท่ีเปล่ียนไป มีความต้องการแรงงานท่ีมีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพท่ีต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนท่ีปรับตวัไม่ทันหรอืขาดความรู้และทักษะท่ีทันกับยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีจะ
ท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว รวมท้ังการเปล่ียนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยท้ังหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและ
ความเหล่ือมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ
พัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนตา่งๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาท่ี
เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศ
ไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ท่ี มีคุณภาพ  มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะท่ีสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพท่ีม่ันคง 
สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะในโลก
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ท่ีเกี่ยวข้องไป
พร้อมกัน ท้ังในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือท่ีสอดคล้องกันกับการพัฒนา
ของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมท้ังการให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทัน
โลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจในท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหล่ือมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความม่ันคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และ
การพัฒนาและขยายความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  พร้อมกับการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนท่ีท่ีชัดเจน  ขณะท่ีการพัฒนา



  

~ ๑๕ ~ 
 

โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาท่ีสามารถอ านวยความ
สะดวกและส่งเสริมใหป้ระเทศมศีักยภาพการแข่งขันท่ีสูงข้ึน และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมท้ังให้ความส าคัญของการ
รวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความม่ันคงของ
ประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการท่ีจะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการท่ีดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดม่ัน
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยท่ี
นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรท่ีอาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศส่ิงแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาท่ีรอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องท่ีต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวท่ีต้อง
บรรลุ พร้อมท้ังแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง 
ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาตจิะเปน็เปา้หมายใหญใ่นการขับเคล่ือนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผน
ในระดับอื่น ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติท้ังในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนท่ี ซึ่งรวมถึงพ้ืนท่ีพิเศษต่างๆ 
อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถ
ด าเนินการได้อย่างม่ันคง ม่ังคั่ง และ ยั่งยืน 

 
๓. วสิยัทัศนป์ระเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง



  

~ ๑๖ ~ 
 

และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากน้ียังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเน่ืองไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมัน่คง ประชาชนมคีวามสขุ
เศรษฐกจิพฒันาอยา่งต่อเนื่อง สงัคมเปน็ธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยัง่ยนื” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิต ิพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเดน็ยุทธศาสตรช์าติ 
๔.๑ ยทุธศาสตรช์าตดิา้นความมัน่คง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
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(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
๔.๒ ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

 
๔.๖ ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
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(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 

 ๑.๒  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น 
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเน่ืองจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ คร้ังน้ี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากน้ัน ได้
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ  ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพฒันาในชว่งแผนพฒันาฯ ฉบับที ่๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมนิสภาพแวดลอ้มการพฒันาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วตัถปุระสงค์และเปา้หมายการพฒันาในชว่งแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
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๔. ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์

ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังน้ี  
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขบัเคลื่อนแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๒ สู่การปฏบิัต ิ 
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
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Model Thailand 4.0 
ประเทศไทย  4.0  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  หรือ โมเดลพัฒนา

เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาต ิ(คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดา้นต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได ้ 
 
พัฒนาการประเทศไทยแลนด์ 4.0 
                หลายประเทศก าหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่  เพ่ือสร้างความมั่งคั่งในศตวรรษที่   21  
อาทิ สหรัฐอเมริกาพูดถึง A nation of Makers อังกฤษก าลังผลักดันประเทศสู่ Design of Innovation จีน
ประกาศโมเดล Made in China 2025 สว่นอินเดียก าลังขับเคลื่อน Made in India หรือเกาหลีใต้วางโมเดล
เศรษฐกิจเป็น Creative Economy และมองมาประเทศใกล้อย่างลาวยังประกาศโมเดลเศรษฐกิจเป็น Power of 
ASEAN  
                  ประเทศไทย 1.0 ยุคทองของเกษตรกรรม เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน หมู หมา กา ไก่ เป็น
ตน้  
ประเทศไทย 2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า  เคร่ืองหนัง เคร่ืองดื่ม  เคร่ืองประดับ เคร่ือง
เขียน กระเป๋า เคร่ืองนุ่งห่ม เป็นต้น  และยุคปัจจุบัน คือ ประเทศไทย 3.0 เป็นอุตสาหกรรมหนัก เช่น การผลิต
และขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น  
                   นับตั้งแต่ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนโยบายต่าง ๆ   พบว่า มีการอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง 7 % ต่อปี แต่มาถึงหลังปี 2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น 
3-4% ต่อปี 
เหตุผลส าคัญเพราะ 
                         1. ไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน  
                         2. ไม่เคยมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง  
                         3. แรงงานยังมีทักษะไม่ดีพอจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส  
                   ด้วยเหตุน้ี รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของ
ประเทศ แนวด้วยความคิดประเทศไทย 4.0 เพ่ือผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 กับดักท่ีก าลังเผชิญ คือ 
                         1.  กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 
                         2.  กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap)  
                         3.  กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)  
  
ไทยแลนด ์4.0 ยคุเศรษฐกจิที่ขบัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม 
                   ประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากที่กล่าวมาข้างต้นไปสู่ ยุคเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือ Value–Based Economy” โดยมีฐานคิดหลัก คือ  
                         1.  เปลีย่นจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
                         2.  เปลีย่นจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

    3.  เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
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ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะต้องเปลีย่นผา่นทัง้ระบบใน 4 องคป์ระกอบส าคญั คอื 
  1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน  (Traditional Farming)   ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่
เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  
  2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การ
เป็น Smart Enterprises และ Start ups ทีมี่ศักยภาพสูง  

 3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่  High Value Services  
  4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

 
กลุม่เทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมเปา้หมายสู่ไทยแลนด ์4.0  
           ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการพัฒนา เคร่ืองยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 
Engines of Growth)  ด้วยการเปลี่ยนแปลง  ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ 2 ดา้น คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุม่เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 
 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 
 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาท ิ
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 
 3. กลุ่มเคร่ืองมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 
 4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาท ิเทคโนโลยี
การเงิน (Fintech)  อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 
 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) อาท ิเทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech)  ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business)   เทคโนโลยีการ
ท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
                     
3 กลไกขบัเคลื่อนประเทศไทย 4.0  
กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ ประกอบด้วย  

1) Productive Growth Engine เป้าหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  
(High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ กลไกดังกล่าว  
ประกอบไปด้วย  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัส
เตอร์ทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 
ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ที่ไทยก าลังเผชิญ 
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 2)  Inclusive Growth Engine  เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ โอกาส และ
ความม่ังคั่งที่เกิดขึ้นโดยกลไกน้ี   ประกอบด้วย   การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด  การพัฒนา
เศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน  การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทาย
ทางสังคมในมิติต่างๆ  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ   การส่งเสริมและสนับสนุนให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก  การสร้างงานใหม่ๆ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของ
ประชาชนให้ทันกับพลวัตการ เปลี่ยนแปลงจากภายนอก  และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดแบบมีเง่ือนไข (Negative Income Tax) เพ่ือแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

3) Green Growth Engine   การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึงการพัฒนาและใช้
เทคโนโลยีทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนาระหว่างคน
กับสภาพแวดล้อม โดยกลไกน้ีประกอบด้วยการมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทนการปรับแนวคิดจากเดิมที่ค านึงถึง
ความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู ่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกันทั้ง  3 กลไก
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือให้หลุดพ้น
จากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพ่ึงพาการลงทุนต่างประเทศ  มี
การลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน  สร้างการวิจัยและพัฒนา  
โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21  ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับดักจากการดึงเงิน
ลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมาและต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 

 
โดยสรุป ประเทศไทย 4.0 คือ กระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด ประเทศไทย 4.0 เป็นอีก

นโยบายหน่ึงที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว ที่เป็นจุดเร่ิมต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็น
ประเทศที่มั่งคง มั่นคั่ง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ 
การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วน
ภายใต้แนวคิดประชารัฐที่ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจการวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในประเทศและ
ระดับโลก  
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๑.๓  แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั 
 

 
 

๑. ปญัหาและประเดน็ทา้ทาย 
๘.๑ ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ได้แก่ ปัญหาจราจร ขยะ น้ าเสีย น้ าท่วม มลพิษ

ทางอากาศ ฯลฯ 
๘.๒ ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพ่ิมจ้านวนขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
๘.๓ ทักษะก าลังแรงงานอยู่ในเกณฑ์ต่ าไม่สอดรับกับระดับการพัฒนาของภาค 
๘.๔ พ้ืนที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ลดลงจากการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม และ

เป็นการท าเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ใช้สารเคมีจ านวนมาก 
๘.๕ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังขาดการน้านวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิม ใช้แรงงานเข้มข้น 

และส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม 
๘.๖ การท่องเที่ยวกระจุกตัวในกรุงเทพมหานคร และบางจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวรอบ

นอกไม่เป็นทีรู้่จักและขาดความพร้อมจึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักค้างในพ้ืนที่ 
๘.๗ มีสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน าทุกระดับแต่ยังขาดการน าผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการที่ชัดเจน 
 

2. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เป็นภูมิภาคท่ีมี
บทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาค ภายในประเทศ เน่ืองจากเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และ
เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการระดับ กระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นน าทุก
ระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ ดีที่สุด รวมทั้งสถาบันธุรกิจ และสถาบันการเงินชั้นน าของประเทศ 
ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่ม แม่น้ าขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็น “อู่ข้าว อู่น้ า” ของประเทศ 
และเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Southern Economic Corridor) ที่
เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัด โลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน
กับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก  ดังน้ัน การพัฒนาภาคกลางสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ้าเป็นต้องรักษา
ความมีชื่อเสียงของ กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองช้ันน้าระดับโลกตลอดไป ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพพ้ืนฐานด้าน
ความอุดม สมบูรณ์ของดินและน้ า และความพร้อมของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในการยกระดับภาค
การเกษตรสู่ เกษตรอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งการ
พัฒนาเส้นทางลัด   โลจิสติกส์เชื่อมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือให้
ภาคกลางเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออก
ในระยะยาว 

3. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  ภาคกลางมีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาค
ภายในประเทศ เน่ืองจากเป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน้าทุกระดับ สถาบันการ
รักษาพยาบาลที่ดีที่สุด นอกจากน้ีภาคกลางยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สภาพพ้ืนที่และระบบชลประทานที่
อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ และเป็นพ้ืนที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็น
เส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมี
เป้าหมายที่จะ “พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง” 

  

แผนพฒันาภาคภาคกลางและพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 
 



  

~ ๒๔ ~ 
 

4. เป้าหมาย 
1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคกลาง

ลดลง 
5. ตวัชีว้ดัและค่าเปา้หมาย  

ตวัชีว้ดั ค่าฐาน 
ค่าเปา้หมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 

อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
กลาง 

2,๓99,091 
ล้านบาท 
(มูลค่า CMV 
ปี 2559) 

เพ่ิมข้ึนไม่
ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

เพ่ิมข้ึนไม่
ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

เพ่ิมข้ึนไม่
ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

เพ่ิมข้ึน  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
3.5ต่อปี  

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้  

๐.๔๐๖ (ปี 
๒๕๖๐) 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า  
0.446 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
แนวทางการพัฒนา  
๑) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ อาทิรถไฟฟูา รถเมล์ ฯลฯ  

เพ่ือบรรเทาปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัยใน การ
เดินทาง 

 ๒) ก่อสร้างถนนวงแหวน โครงข่ายเส้นทางถนนที่ขาดความเชื่อมโยง (Missing Link) 
สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา ฯลฯ เพื่อลดปัญหาความแออัดและคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตเมืองลดปัญหา
คอขวด เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงและลดเวลาการ เดินทาง 
รวมทั้งสร้างความเช่ือมโยงระหว่างเมือง  

๓) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พ้ืนที่รวมทั้ง  
คุ้มครองแหล่งอนุรักษ์และทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพ้ืนที่ สีเขียวและ
สวนสาธารณะ  

๔) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ให้
สอดคล้องต่อความต้องการและเอ้ือต่อการใช้ชีวิต รวมทั้งพัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการสาธารณสุข ระดับ
ปฐมภูมิและบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่าง ๆ ให้สามารถ
รองรับคนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design) เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้คน
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่าง ๆ อย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมกัน  

๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย น้ าท่วม และมลพิษทางอากาศ ในเขตพ้ืนที่ที่มี 
ปัญหาความรุนแรงและความเสียหายเป็นมูลค่าสูง โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  



  

~ ๒๕ ~ 
 

๖) วางระบบป้องกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพมหานคร และ
พ้ืนที่ต่อเน่ือง รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร และปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยการใช้ 
เทคโนโลยี การบังคับใช้กฎหมาย การปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ตลอดจนสร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวัง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

๗) พัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยการจัดท าผังภูมินิเวศเพ่ือการ 
จัดการพ้ืนที่และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ อัจฉริยะ และสามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่
อยู่อาศัยลดความเหลื่อมล้ า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ทุกกลุ่ม โดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ของ
พ้ืนที่ ซึ่งระยะแรกด าเนินการที่บางซื่อเพ่ือเป็นต้นแบบพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีระบบขนส่ง มวลชน และเมือง
อัจฉริยะแห่งแรก (Smart City) ในไทยและภูมิภาคอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและ สร้างความ
เชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 

แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ชายหาด

ชะอ า-หัวหิน สนามกอล์ฟระดับโลกที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นฐานการกระจายรายได้
และการสร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับ นานาชาติและเป็น
ที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่ง  ทะเลตะวันตกของภาค
กลาง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เชื่อมกับจังหวัดชุมพร และระนอง ของภาคใต ้

๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน โดยฟ้ืนฟู บูรณะโบราณสถาน 
และเตรียมความพร้อมของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓) อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เพ่ือรักษาอัตลักษณ์ของเมืองให้ เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติตลอดไป อาทิ พ้ืนที่  เกาะ
รัตนโกสินทร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองเก่าเพชรบุรีเมืองเก่ากาญจนบุ รี เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่า สุพรรณบุรี 
และเมืองเก่าลพบุรี  

๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา กาญจนบุรี - 
สุพรรณบุรี-พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-ลพบุรี-สระบุรี-นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี กลุ่มดูแล 
สุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย อาทิ นนทบุรี-สมุทรสาคร-นครปฐม-เพชรบุรี และกลุ่มท่องเที่ยวทางน้ า อาทิ 
พระนครศรีอยุธยา-นนทบุรี-ปทุมธานี-อ่างทอง-สิงห์บุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการ 
ท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่ างจังหวัดอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งบริหารการท่องเที่ยวโดยค้านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ  

๕) เพ่ิมมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ตลาด สามชุก ตลาด
น้ าอัมพวา ตลาดน้ าด าเนินสะดวก เกาะเกร็ด ท่องเที่ยวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน ฯลฯ โดย
ปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการ ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล  

๖) พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่ง ท่องเที่ยวเชิง
เกษตร เพ่ือให้มีเส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้ อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย เป็นการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี 
และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา  
๑) น าผลการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์ เช่น น าผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาการผลิตข้าวใน
พ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าวซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ ส าคัญของประเทศให้มี
คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด เป็นต้น  

๒) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากสินค้าเกษตร หลักของ
ภาค ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเน้ือ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่ง  ผลิตส าคัญ 
ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม และ
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะ
และตลาดระดับบน  

๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู่ Smart Farmer และ Smart Farming 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ ที่เหมาะสม รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ  

๔) ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการจัดการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ เช่น 
การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งการส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจการประมง 
เป็นต้น ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่ง รอบอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ  

๕) เพ่ิมความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรม  ก่อสร้าง 
(สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ) สู่การใช้
เทคโนโลยีที่สูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๖) พัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้ขั้นสูง เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะแรงงาน ให้ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  

๗) พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแหล่งผลิต  ในเมียนมา โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า รวมทั้งยกระดับคุณภาพ สินค้าอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
ให้มีความทันสมัยและให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน  

๘) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยให้ความส าคัญกับ การเสริมสร้างองค์
ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ อาทิ การน้างานวิจัยนวัตกรรมและ เทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพ่ือให้สามารถเร่ิมต้น  ธุรกิจและเติบโตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 



  

~ ๒๗ ~ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง และ
คงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาแหล่งน้ า และระบบกระจายน้ า ในพ้ืนที่แล้งซ้ าซาก อาทิ จังหวัดกาญจนบุ รี 

ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และลพบุรี เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ า โดยปรับปรุงและบ ารุงรักษา แหล่ง
น้ าเดิม วางแผนจัดสรรน้ าเพ่ือรองรับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและ
ชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งจัดท้าแหล่งเก็บกักน้ าขนาดเล็กกระจาย ในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือ
บรรเทาและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง  

๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และ
พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก อาทิ จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ โดยเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ าที่เป็นแก้มลิง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ในพ้ืนที่เสี่ยงจัดตั้งกลุ่มเฝ้า
ระวังภัยน้ าท่วม  

๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน รวมทั้งปัญหาการรุกล้ าของน้ าเค็ม ในเฉพาะ
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

๔) หยุดยั้งการบุกรุกท้าลายพ้ืนที่ป่ าและส่งเสริมการฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม ในพ้ืนที่ จังหวัด
กาญจนบุรี เพชรบุรี และราชบุรี โดยการปลูกป่าเพ่ิมเติม และเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า 
สนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง  

๕) ขุดลอกล าน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ าและใช้ในการขนส่ง อาทิ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่
น้ าท่าจีน ฯลฯ และเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเรือ และปรับปรุงท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ า และล าคลอง
สาขาที่ส าคัญ อาทิ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก และล าคลองสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้ง
ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ า แม่น้ าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างในพ้ืนที่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ 
นครปฐม และสมุทรสาคร 

๖) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่เสื่อมโทรม อาทิ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่งทะเลใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดยการ จัดท าแนวป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ปลูกป่าชายเลน และการท าแนวไม้ไผ่กันคลื่น แก้ไขปัญหามลพิษ
ทางทะเล และชายฝั่ง โดยการบริหารจัดการขยะที่ลงสู่ทะเล และคราบน้ ามันในพ้ืนที่อ่าวไทย ตอนใน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยง  เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ – กาญจนบุรี เพ่ือเชื่อมโยง 

พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศให้สามารถเก้ือหนุนและ ติดต่อทางการพัฒนา
ระหว่างพื้นที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  

๒) เร่งพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านน้ าพุร้อน อ าเภอเมือง กาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือ แหลมฉบัง-ท่าเรือ
สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา-ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ  สิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านการเดินทางและขนส่งเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

๓) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านน้ าพุร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และ ด่านสิงขร 
เพ่ือเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ให้สอดคล้อง



  

~ ๒๘ ~ 
 

กับการพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ จุด
บริการและสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  

๔) พัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยง  เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายกับ EEC โดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง  เสถียรภาพ
และลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 

แนวทางการพัฒนา  
๑) เร่งด าเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลาง  กับภาค

อ่ืน ๆ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศ  และ
รองรับการเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือกระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความเจริญหลัก ของ
ประเทศให้เชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่ภาคอ่ืนๆ ซึ่งจะท้าให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ า ระหว่างภาค 
อาท ิ 

-  เชื่อมโยงภาคเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และรถไฟทางคู่ ลพบุรี-ปากน้้าโพ 
-  เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯนครราชสีมา และทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา 
 - เชื่อมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวง พิเศษ พัทยา-มาบตาพุด 
และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย  
- เชื่อมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็วสู งกรุงเทพฯ–หัวหิน และรถไฟทางคู่
ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร  

๒) พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้  พ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองน้ าพุร้อน โดยสนับสนุนให้มีการจัดท้าโครงการน้าร่องที่ใช้ แนวทางการจัดรูป
ที่ดนิการผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน    

 
 
 



  

~ ๒๙ ~ 
 

 
     

 

 

 

 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรและอาหารปลอดภัย อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แหล่ง

ท่องเที่ยวชั้นน าเชิงธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า  
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
1. โครงสร้างพื้นฐานที่เช่ือมโยงสนับสนุนการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว อย่างครอบคลุม และเป็นระบบ 

(ร้อยละ ๕)  
2. สินค้าเกษตร อาหารมีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน (ร้อยละ ๕)  
3. รายได้จากการท่องเที่ยว สินค้าและบริการเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ ๑o)  
4. การกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่งที่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ (ร้อยละ ๒)  
5. สินค้าอุตสาหกรรมสามารถแข่งขันได้และมีมาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ ๕)  
6. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร (ร้อยละ ๕)  
7. พ้ืนที่ป่าไม้ ป่าชายเลน มีความอุดมสมบูรณ์ และด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ (ร้อยละ ๒)  
8. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ าและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ ๗๕)  
 
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด  

1. เสริมสร้างและพัฒนาต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร  
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสินค้าและบริการ เพื่อการท่องเที่ยว การค้า และพ้ืนที่ ทาง

เศรษฐกิจ  
3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4. เพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม (Innovation) และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 

Economy) อย่างยั่งยืน  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 2 พ.ศ. 2561 2565 (ระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบบัทบทวน) รอบป ีพ.ศ.2563 

 



  

~ ๓๐ ~ 
 

 
 

 
วสิยัทัศน ์จงัหวัดสมทุรสงคราม (Vision)   
 
 

 
 
 
 
พันธกจิ  
 1. บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      2. ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐใน
จังหวัดสมุทรสงครามสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 3. ก ากับ ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสมุทรสงครามตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑.  เพ่ือสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการท่องเที่ยว 
ภาคเกษตรและประมง 
 ๒.  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน   และสร้างความม่ันคงที่ครอบคลุมทุกมิติในสังคม 
ให้ทั่วถึงและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 
ตวัชีว้ดัเป้าประสงค์รวม  (4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564)  

1.  อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรและประมงของจังหวัดเพ่ิมขึ้น  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 
ต่อปี) 

2.  รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี) 
3.  อัตราการขยายตัวของ GPP per capita จังหวัด เพิม่ขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี) 
4.  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคง 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ต่อปี) 
 
ประเด็นยทุธศาสตร์การพฒันาจังหวดั 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 
  ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  สร้างเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :   สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง 

   เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :   สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

   สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  :     สร้างเสริมประสิทธภิาพการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

    ของสังคมไทยและสังคมโลก 

 

““เมอืงแหง่วิถชีวีติ 3 น้ าอยา่งยั่งยนื   
แหล่งอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภยั    

การท่องเทีย่วเชงิอนรุักษ ์และพร้อมรบัตอ่การเปลีย่นแปลง”” 

แผนพฒันาจงัหวดัสมทรุสงคราม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 



  

~ ๓๑ ~ 
 

 
แผนพฒันาจงัหวดัสมทรุสงคราม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 

 



  

~ ๓๒ ~ 
 

๑.๔  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวดัสมทุรสงคราม 
วิสัยทัศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
 
 
 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การพัฒนาด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา  ศิลปะ  การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การพัฒนาและการส่งเสริม
เกษตรกรรม  การลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และการพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา โครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

     2. พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ า 
     3. จัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม 
     4. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพ่ือการเกษตร 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2   
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬาวัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

(1) ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ยกระดับการบริการทาง 
     การแพทย์  เสริมสร้างสุขภาพอนามัย  ป้องกัน แก้ไข  ความคุม

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
(2) ส่งเสริมสนับสนุนการมสี่วนร่วมทางการศึกษา  ปลูกฝังค่านิยมหลัก 

12  ประการ  การกีฬา  นันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนประชาชน  
คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส 

3.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก  สตรี ผู้สูงอายุ 
     ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์ 
4.  พัฒนาสถาบนัครอบครัว  ชุมชนและสังคม  ให้มีความเข้มแข็งตามหลัก 
     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชน 
6.  สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบ ารุงรักษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
     ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน ในการเป็นประชาคม

อาเซียน 

 
 

“เมืองแหง่การท่องเที่ยวเชงิอนรุักษ ์ ประชาชนรักถิ่นก าเนดิ  สรา้งคุณภาพชวีติแบบเศรษฐกจิพอเพียง  สง่เสริม
ภมูปิัญญาท้องถิ่น    รกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   พฒันาการศกึษาพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน” 
 



  

~ ๓๓ ~ 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/
สังคม  การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1. การบริหารจัดการ  การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความ 
สงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน  แก้ไข  ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการ 
ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหาสังคม  รวมถึงการท้องก่อนวัยอันควร 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
การพัฒนาและการส่งเสริม
เกษตรกรรม  การลงทุน   
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้ าล าคลอง การท่องเที่ยว 
 เชิงอนุรักษ์  และปลูกจิตส านึกให้รักถิ่นก าเนิด 

2. ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ  เอกชน  องค์กรชุมชน เครือข่ายในการพัฒนา 
อาชีพเกษตรกรรมการประมงและการลงทุน  พาณิชยกรรม   
การบริการ เพ่ือการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน 
และส่งเสริมทักษะความรู้อย่างประชาคมอาเซียน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต  และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า 
เกษตร รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ  สามารถขยายเครือข่ายทางการตลาด  สร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร 

4. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา  และบริหาร 
การเกษตรและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ  โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่5   
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 1.  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 2.  บริหารจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
 3.  เสริมสร้างการป้องกัน การกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ าล าคลอง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6   
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 

 1.  เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2.  ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวกับ 
      การเมืองการ ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
      ทรงเป็นประมุข 
 4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  รวมถึงพัฒนา 
      หน่วยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ 
  6. การก่อสร้าง / ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน, การจัดหาวัสดุและการ 
      บ ารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้, การพัฒนาระบบการท างานโดยใช้ 
      เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  7. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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(3)  

 

2.1 วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดม

คติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังน้ี 

 
          
 

 พนัธกจิ 
(1)  มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นให้คล้องกับยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการบริการ

สาธารณูปโภคสาธารณูปการรวมถึงการคมนาคมขนส่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่าง
ครอบคลุมและท่ัวถึง 

(2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญหาท้องถิ่น 
และอาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(3)  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการ บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่าสอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

(4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่าง ๆทีเ่ก่ียวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 6 ด้าน ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2   การพฒันาด้านการสง่เสริมคุณภาพชวีติ  การศึกษา ศลิปะ   การกฬีา วฒันธรรม  
  ประเพณ ีภูมปิญัญาท้องถิน่ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3   การพฒันาด้านจดัระเบยีบชมุชน/สงัคม  การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4   การพฒันาและการสง่เสริมเกษตรกรรม  การลงทนุพาณชิยกรรมและการท่องเทีย่ว 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5   การพฒันาด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยนื 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6   การพฒันาด้านการบรหิารกจิการบา้นเมืองและสงัคมทีด่ี 

  
 
 
 
 
 
 
 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

 

“โครงสรา้งพื้นฐานและการศกึษาดพีร้อม  สิง่แวดล้อมยัง่ยนื พลกิฟืน้อาชีพ  เรง่รีบเรื่องสขุภาพ” 
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2.3  เป้าประสงค์ 

  (1) การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามีความสะดวกและรวดเร็ว 

  (2)  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง 
  (3)  ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
  (4)  เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลทั่วถึง 
  (5)  ประชาชนมีความรู้และได้รับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
  (6)  ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (7)  ประชาชนมีอาชีพและมรีายได้เพ่ิมข้ึนและพอเพียง 
  (8)  ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
  (9)  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน 

  (10) การบริหารจัดการองค์กรและชุมชนมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  (11) ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น 

 2.3  ตัวชี้วัด 
(1) ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ   
(2) ระบบสาธารณูปโภคในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีเพียงพอและทั่วถึงร้อยละ 80 
(3) เยาวชนมีการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
(4) ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามยังคงอยู่ 
(5) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

(6) ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและด ารงชีวิตอย่างสงบสุข  
2.4  ค่าเป้าหมาย 

(1) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
(2) ประชาชนสุขภาพดี มีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม   

(3) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
(4) ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข    

(5) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
(6) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

2.6  กลยุทธ ์
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(3) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
(4) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

(5) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(6) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

(7) รักษาความสะอาด ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(8) บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(9) เพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก 
 ธรรมาภิบาล 
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2.7  จดุยนืทางยุทธศาสตร์ 
การด าเนินการภายใต้สถานการณและความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัด และ

ภายในประเทศ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ 
พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เปนไปอยางรวดเร็ว และสงผลกระทบอยางชัดเจน     
ตอองคการบริหารสวนต าบลบางขันแตก  ดังน้ัน  ทิศทางการบริหารจัดการต าบล จึงมุ่งเนนภายใตหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจึงเปนการใชจุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่
ใหเปนประโยชนตอการพัฒนาต าบล เพ่ือสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน โดยมีจุดยืนทางยุทธ์ศาสตร์ดังน้ี 

1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  
2. การพัฒนาการพัฒนาดานการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจภายใน

ต าบล เพ่ือเป็นฐานรากในการพัฒนาเสริมสร้างความเขมแข็งของกลุมอาชีพ โดยเฉพาะภาคการเกษตร  
3. การเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาค และ

ระดับประเทศ  เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคม     
ขนสง การเสริมสร้างองคความรู การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของต าบลบางขันแตก 

4. การบริหารจัดการองคกร เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมใหความส าคัญกับการพัฒนาการ
บริหารราชการ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
รวมทั้งการสงเสริมการมีสวนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงานขององคกร สงเสริมให
ประชาชนเขาถึงทรัพยากรอย่างมีสวนร่วมควบคกัูบการปลูกจิตส านึกคานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
แกประชาชนทุกกลุ่ม 

 

 2.8 แผนงาน 
  (1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 
  (๑๑)  แผนงานงบกลาง 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีความสอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒  และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี  ดังน้ี 
 
วิสัยทัศน์ : “โครงสร้างพื้นฐานและการศึกษาดีพร้อม  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน พลิกฟ้ืนอาชีพ  เร่งรีบเร่ืองสุขภาพ” 

เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั ยุทธศาสตร ์
(1)ด้านการได้รบับริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มี
ความสะดวกและรวดเร็ว 

(1)ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  
80 
(2)ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
(3)ระบบสาธารณูปโภคในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีเพียงพอและทั่วถึงร้อยละ 
80 
 

1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

(2)ประชาชนสุขภาพดี มีความรู้และบ ารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  

(4)ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามยังคงอยู่ 
(5)เยาวชนมีการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
(6)ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

2) การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ   
การกีฬา วัฒนธรรม  ประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

(4)ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข 

  
(6)ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและด ารงชีวิตอย่างสงบสุข 
 

3) การพัฒนาด้านจดัระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

(3)ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถ
พ่ึงตนเองได ้

(7)ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 4) การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม  การลงทุนพาณิชยก
รรมและการท่องเที่ยว 

(5)มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เปน็พิษท าให้ชุมชน
น่าอยู่อย่างสงบสุข 

(8)ร้อยละความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
(9)พ้ืนที่สีเขียวท่ีที่เป็นปอดของชุมชน 

5) การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

6)การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 

(10)ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในบริการของรัฐ 6) การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี
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ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านการสง่เสริมคุณภาพชีวิต   

         การศึกษา ศิลปะ   การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาและการสง่เสริมเกษตรกรรม  การลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านการสง่เสริมคุณภาพชีวิต   

         การศึกษา ศิลปะ   การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาและการสง่เสริมเกษตรกรรม  การลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
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 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกได้ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 

จดุแข็ง  (S : Strength-s)   
- ประชาชนมีความพร้อม  จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 

- มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
  ประชาชน 

 - มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการต่าง ๆ  
 - ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

จดุอ่อน  (W : Weakness)  
 - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้ 
             เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 

 - องคก์ารบริหารส่วนต าบล  มีงบประมาณจ ากัด  ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ 
 - การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 
โอกาส  (O : Opportunity)   
 - จังหวัดนครราชสีมา  หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
ด าเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 - มีเส้นทางคมนาคมเช่ือมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ   

- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น  โดยการสร้างดุลยภาพระหว่าง
การก ากับดแูล  และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น 
อุปสรรค  (T : Threat)   
 - ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
 - นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ท าให้การพัฒนาท้องถิ่น
บางเร่ืองต้องชะงัก 

- กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น  หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาใน
การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 

 - การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้ น  ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น 
ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เน่ืองจากจ ากัดด้วย
อ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณทีมี่จ ากัด 
 

 

3. การวิเคราะหเ์พื่อพฒันาทอ้งถิ่น 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขัน
แตกน้ัน  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี   
 

ดาน 
สถานการณภ์าพแวดลอ้ม 

ภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอบขา่ยและปรมิาณของ
ปญัหา/ 

ความตอ้งการ  

พืน้ทีเ่ปาหมาย/ 
กลุม่เปา้หมาย 

ความคาดหวงัและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสรา้ง
พืน้ฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากข้ึน 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและทีส่าธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

๓) หมู่บ้ายขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พ้ืนที่ใน อบต. - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหมน็ก่อความ
ร าคาญ 

๔)  ถนนในต าบล ยงัเป็น
ถนนดิน ถนนลูกรัง และเป็น
หลุมเป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- มีถนนให้ประชาชน
ได้สญัจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพ่ิมมากข้ึนและ อบต.ไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณมไีม่
เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

๒. ดา้นงานสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพ้ืนที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  ดรคระบาด  
โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพ่ิมขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 
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ดาน 
สถานการณภ์าพแวดลอ้ม 

ภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญัหา/ 

ความตอ้งการ 

พืน้ทีเ่ปาหมาย/ 
กลุม่เปา้หมาย 

ความคาดหวงัและ แนว
โนมอนาคต 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ าเสียเพ่ิม
มากขึ้น 

 - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจดัให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีทีอ่ยูอ่าศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด   

- ประชากร - พ้ืนที่ในเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพ่ือไม่เกดิปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาทีสู่งขึ้น 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการดูแล
เดก็ 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  

- ผู้สูงอายุและเด็กไดรั้บ
การดูแลทีด่ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

~ ๔๒ ~ 
 

ดาน 
สถานการณภ์าพแวดลอ้ม 

ภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญัหา/ 

ความตอ้งการ 

พืน้ทีเ่ปาหมาย/ 
กลุม่เปา้หมาย 

ความคาดหวงัและ แนว
โนมอนาคต 

 ๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พิการไดรั้บความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุ่นตดิเกมส์ 
สิ่งลามก บุหร่ี เหล้า สาเสพตดิ 
และท้องก่อนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

๕) ประชาชนกรอายตุั้งแต่ ๓๕ 
ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี จ านวน  ๒๙๑ คน 

  

- ประชาชนในเขต 
อบต. ที่อายุ ๓๕  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดรั้บการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรทีสู่บบุหร่ี 
จ านวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา 
จ านวน ๑๗๑ คน 

- ประชาชนท่ีสูบบุหร่ี
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบบหุรี่
และเลิกดื่มสุรา 

๓. ดา้นการวางแผน 
การสง่เสรมิการลงทนุ 
พาณชิยกรรมและการ
ท่องเทีย่ว 

๑) ประชาชนไมม่ีการวางแผน
ในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้
เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึน้เหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลีย่ต่อปี 
ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท  
จ านวน ๙ ครัวเรือน    

- ประชาชนท่ีมีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้

๗) ในเขต อบต. ไมม่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต. และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพ่ิมมากข้ึน 

 
 
 
 
 

 



  

~ ๔๓ ~ 
 

ดาน 
สถานการณภ์าพแวดลอ้ม 

ภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอบขายและปรมิาณของ
ปญัหา/ 

ความตอ้งการ 

พืน้ทีเ่ปาหมาย/ 
กลุม่เปา้หมาย 

ความคาดหวงัและ 
แนวโนมอนาคต 

๔. ดา้นการจดัระเบยีบ
ชมุชนและการรกัษา
ความสงบเรยีบรอ้ย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพ่ิม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพ่ือเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคมุและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

๕. ดา้นการบรหิาร
จดัการและการ
อนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 
 

๓) เป็นพ้ืนท่ีที่มดีินเคม็และ
น้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็มหรือมีรส
กร่อย ไมส่ามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-

บริโภคได ้

- ดินและน้ าใตด้ิน - พ้ืนที่ในเขต อบต. - ปัญหาเร่ืองดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอ่ืนเพ่ิมมาก
ขึ้น   

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและสัตว์
เลี้ยงเพ่ิมมากขึ้นส่งกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต. 

- ปัญหาขยะและสตัว์
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถก าจัดขยะ
และมลูสตัว์ได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อชุมชน  

๖. ดา้นศลิปะ  
วฒันธรรม จารตี
ประเพณแีละภมูิ
ปญัญาทอ้งถิน่ 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพรีและ๓มิปญัหา
ท้องถิ่นถูกลมืเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพ่ือ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประ
เพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 

 
 

************************************ 
 



      3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง อบจ./จังหวัดฯ

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์

2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด อบจ./จังหวัดฯ
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองสาธารณสุข
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานสาธารณสุข กองการศึกษา

งบกลาง แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานงบกลาง

3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบภายใน ส านักงานปลัด อบจ./จังหวัดฯ
รักษาความสงบ เรียบร้อย ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองช่าง

4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด อบจ./จังหวัดฯ
การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองสาธารณสุข

ส่วนท่ี 3  

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ
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      3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน

ส่วนท่ี 3  

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการธรรมชาติ ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด อบจ./จังหวัดฯ
และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด อบจ./จังหวัดฯ
และสังคมท่ีดี ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองสาธารณสุข

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานสาธารณสุข กองการศึกษา
งบกลาง แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการเกษตร
แผนงานงบกลาง
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ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 9 4,250,000 9 4,250,000 9 4,250,000 9 4,250,000 9 4,250,000 45 21,250,000
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 5,630,000 8 5,950,000 26 21,310,000 27 28,017,500 20 14,562,000 86 75,469,500

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ผ.02/1) 1 2,680,000 3 8,612,000 5 9,425,000 2 4,063,600 0 0 11 24,780,600
1.3 แผนงานการเกษตร 1 5,630,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 6,830,000
1.4 แผนงานการพาณิชย์ 3 1,150,000 3 1,150,000 3 1,150,000 3 1,150,000 3 1,150,000 15 5,750,000

19 19,340,000 24 20,262,000 44 36,435,000 42 37,781,100 33 20,262,000 162 134,080,100

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 210,000 5 210,000 5 210,000 5 210,000 5 210,000 25 1,050,000
2.2 แผนงานการศึกษา 12 6,850,000 12 6,850,000 12 6,850,000 12 6,850,000 12 6,850,000 60 34,250,000
2.3 แผนงานสาธารณสุข 50 1,421,016 50 1,421,016 50 1,421,016 50 1,421,016 50 1,421,016 250 7,105,080
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2 1,300,000 2 1,300,000 2 1,300,000 2 1,300,000 2 1,300,000 10 6,500,000
2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 320,000 8 320,000 8 320,000 8 320,000 8 320,000 40 1,600,000
2.6 แผนงานงบกลาง 4 15,868,000 4 15,939,000 4 16,010,000 4 16,081,000 4 16,152,000 20 80,050,000

81 25,969,016 81 26,040,016 81 26,111,016 81 26,182,016 81 26,253,016 405 130,555,080

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 9 1,150,000 9 1,150,000 9 1,150,000 9 1,150,000 9 1,150,000 45 5,750,000
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 425,000 6 425,000 6 425,000 6 425,000 6 425,000 30 2,125,000

15 1,575,000 15 1,575,000 15 1,575,000 15 1,575,000 15 1,575,000 75 7,875,000

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 430,000 5 430,000 5 430,000 5 430,000 5 430,000 25 2,150,000
4.2 แผนงานการเกษตร 4 230,000 4 230,000 4 230,000 4 230,000 4 230,000 20 1,150,000

9 660,000 9 660,000 9 660,000 9 660,000 9 660,000 45 3,300,000

ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม
รักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน/สังคม

รวม

รวม

รวม

รวม

ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม 
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
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ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 10 750,000
5.2 แผนงานสาธารณสุข 5 1,800,000 5 1,800,000 5 1,800,000 5 1,800,000 5 1,800,000 25 9,000,000
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 700,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000 5 3,500,000
5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 5,000,000 2 5,200,000 3 6,120,000 3 9,750,000 0 5,000,000 9 31,070,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ผ.02/1) 0 0 0 0 1 17,500,000 2 11,000,000 0 0 3 28,500,000
9 7,650,000 10 7,850,000 12 26,270,000 13 23,400,000 8 7,650,000 52 72,820,000

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 18 5,030,000 20 5,380,000 18 5,030,000 18 5,030,000 18 5,030,000 92 25,500,000
6.2 แผนงานการศึกษา 4 200,000 4 200,000 4 200,000 4 200,000 4 200,000 20 1,000,000
6.3 แผนงานสาธารณสุข 3 700,000 3 700,000 3 700,000 3 700,000 3 700,000 15 3,500,000
6.4 แผนงานเคหะและชุมชน 14 7,000,000 14 7,000,000 14 7,000,000 14 7,000,000 14 7,000,000 70 35,000,000
6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 470,000 6 470,000 6 470,000 6 470,000 6 470,000 30 2,350,000
6.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 320,000 3 320,000 3 320,000 3 320,000 3 320,000 15 1,600,000

6.7 แผนงานการเกษตร 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000
6.8 แผนงานงบกลาง 3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 15 3,000,000

52 14,520,000 54 14,870,000 52 14,520,000 52 14,520,000 52 14,520,000 262 72,950,000
185 69,714,016 193 71,257,016 213 105,571,016 212 104,118,116 198 70,920,016 1,001 421,580,180

รวม

รวม
รวมท้ังส้ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 หินคลุกเสริมทางเท้า,ไหล่
ทาง ภายในต าบลบางขัน
แตก หมู่ท่ี 1-12

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก 
ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

เสริมหินคลุก 
ทางเดินเท้าภายใน
ต าบลบางขันแตก

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจในการ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

2 วางแผ่นพ้ืน คสล.ทางเดิน
เท้าภายในพ้ืนท่ีต าบลบาง
ขันแตก หมู่ท่ี 1-12

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก 
ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

วางแผ่นพ้ืน คสล. 
ทางเดินเท้าไม่น้อย
กว่า 1 แห่ง

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจในการ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท)
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   I   หน้าท่ี  51



     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

3 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน/
ซ่อมแซมทางเดินเท้า
ภายในต าบลบางขันแตก 
หมู่ท่ี 1-12

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก 
ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

ซ่อมแซมถนน/
ทางเดินเท้าท่ีช ารุด

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจในการ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

4 ปรับปรุง/ซ่อมแซมสะพาน
ภายในต าบลบางขันแตก 
หมู่ท่ี 1-12

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก 
ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

ซ่อมแซมสะพานท่ี
ช ารุด

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000 จ านวนสะพานท่ีช ารุด
ในพ้ืนท่ีต าบลบางขัน
แตกลดลง

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

5 ขยายเขตไฟฟ้า/ติดต้ัง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง/
ซ่อมแซมไฟฟ้าภายใน
ต าบลบางขันแตก หมู่ท่ี 
1-12

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้า/
ซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000 จ านวนครัวเรือนท่ีได้รับ
การขยายเขตไฟฟ้าและ
ซ่อมแซมมีอัตราเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี จากการมี
ไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียง

กองช่าง

6 วางท่อ,รางระบายน้ า/
ซ่อมแซมท่อ,รางระบายน้ า
ภายในต าบลบางขันแตก 
หมู่ท่ี 1-12

เพ่ือให้น ้ำไม่ท่วมขังผิว
จรำจร และกำรระบำย
น ้ำสะดวกขึ น

วางท่อระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐาน

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 จ้ำนวนระบบระบำยน ้ำ
ท่ีมีประสิทธิภำพ ใน
พื นท่ีเพ่ิมมำกขึ น

ระบบระบำยน ้ำท่ีได้
มำตรฐำนท้ำให้กำร
คมนำคมเป็นไปอย่ำง
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   I   หน้าท่ี  52



     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

7 จัดท าผังเมืองและผังเมือง
รวม

เพ่ือแก้ไขปัญหาของการ
ใช้ท่ีดินในตัวเมืองให้มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงามมีความ
เป็นอยู่ท่ีถูกสุขลักษณะมี
การใช้ท่ีดินประเภทท่ีอยู่
อาศัยประกอบการ
อุตสาหกรรมพาณิชยก
รรมและสาธารณสถานอยู่
ในบริเวณหรือผ่านท่ี
เหมาะสมไม่ปะปนกันจน
ก่อให้เกิดผลเสียซ่ึงกัน
และกัน

จัดท าผังเมืองรวม
ในพ้ืนท่ีต าบลบาง
ขันแตกจ านวน 12
 หมู่บ้าน

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000 ต าบลบางขันแตกมีผัง
เมือง

การวางผังเมืองมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงามมีความ
เป็นอยู่ท่ีถูกสุขลักษณะ

กองช่าง

8 อุดหนุนโครงการขนายเขต
ไฟฟ้า

เพ่ืออุดหนุนส านักงาน 
การไฟฟ้าจังหวัด เพ่ือ
ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับประชาชนใน
พ้ืนท่ี

ขยายเขตไฟฟ้าใน
พ้ืนท่ีต าบล บางขัน
แตก

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000 จ านวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการ
ขยายเขตไฟฟ้าและ
ซ่อมแซมมีอัตราเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี จากการมี
ไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียง

กองช่าง
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

9 อุดหนุนการจัดท าผังเมือง
และผังเมืองรวม

เพ่ืออุดหนุนส านักงาน 
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม 
เพ่ือด าเนินโครงการ
ติดตามและประเมินผลผัง
เมืองรวมเมือง
สมุทรสงครามหรือเพ่ือ
การด าเนินการอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการผัง
เมือง

จัดท าผังเมืองรวม
ในพ้ืนท่ีต าบล บาง
ขันแตก

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ต าบลบางขันแตก มีผัง
เมืองท่ีมีความ ชัดเจน
และเป็นระบบ

การวางผังเมืองมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม มีความ
เป็นอยู่ท่ีถูกสุขลักษณะ

กองช่าง

รวม 9 โครงการ 4,250,000    4,250,000    4,250,000    4,250,000    4,250,000    
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนและผู้สูงอำยุให้มีควำมม่ันคง เข้มแข็ง สำมำรถด้ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน

     ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน
          1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน
(ผลผลิตของโครงกำร ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

   1.ก่อสร้ำงอำคำรคลุม
ลำน คสล. หน้ำวิหำร
หลวงพ่อพูล ฐิตสีโร กว้ำง
 16 เมตร ยำว 27 เมตร
 จ้ำนวน 1 หลัง

    2.ก่อสร้ำงอำคำรคลุม
ลำนตัวหนอน หน้ำปรก
พระอำจำรย์กรรม 
(กัมมัฏฐำน) กว้ำง 15 
เมตร ยำว 30 เมตร 
จ้ำนวน 1 หลัง

2 ก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์
พร้อมห้องน ้ำ บริเวณ รพ.สต.วัด
บำงขันแตก หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้มีสถำนท่ีจัด
กิจกรรมกลุ่มของ
ประชำชน

ก่อสร้ำงอำคำร
เอนกประสงค์ กว้ำง 7 
เมตร ยำว 18 เมตร

 -             650,000  -  -  - จ านวนสถานท่ีเพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรม
กลุ่มของชุมชน
เพ่ิมข้ึนตามแผน

ประชำชนมีสถำนท่ีท้ำ
กิจกรรมร่วมกันท่ีมีควำม
สะดวก ปลอดภัยและ
เหมำะสม

กองช่ำง

3 ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บริเวณวัดแม่น ้ำ หมู่ท่ี 1

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต กว้ำง 5 เมตร
 ระยะทำง 150 เมตร

              450,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบำงขันแตก  อ้ำเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงครำม

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ประชำชนมีสถำนท่ีท้ำ
กิจกรรมร่วมกันท่ีมีควำม
สะดวก ปลอดภัยและ
เหมำะสม

กองช่ำง1 ก่อสร้ำงอำคำรคลุมลำน
อเนกประสงค์ บริเวณวัดบำงนำง
จีนกลำง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้มีสถำนท่ีจัด
กิจกรรมกลุ่มของ
ประชำชน

 -  -  - 2,225,000           2,200,000           จ านวนสถานท่ีเพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรม
กลุ่มของชุมชน
เพ่ิมข้ึนตามแผน
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     ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน
          1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน
(ผลผลิตของโครงกำร ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอยเกษตรพัฒนำ 
หมู่ท่ี 1

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่
 1 จ้ำนวน 1 เส้นทำง

        1,200,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

5 ซ่อมแซมปรับปรุงศำลำประชำคม
 หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้สถำนท่ี
สำธำรณประโยชน์
สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงสะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุง/ต่อเติม ศำลำ
ประชำคม หมู่ท่ี 1 ขนำด
กว้ำง 6 เมตร ยำว 18 
เมตร

            320,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจ

ประชำชนมีสถำนท่ีท้ำ
กิจกรรมร่วมกันท่ีมีควำม
สะดวก ปลอดภัยและ
เหมำะสม

กองช่ำง

6 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ซอยรำชพฤกษ์ หมู่ท่ี 2

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนลำดยำง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้ำง 5 เมตร ระยะทำง 
200 เมตร

              550,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

7 ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ซอยผู้ใหญ่บ้ำนชัยวัฒน์ พ่ึงอ่ิม
 หมู่ท่ี 2

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต กว้ำง 4 เมตร
 ระยะทำงไม่น้อยกว่ำ 
150 เมตร

              350,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

8 ก่อสร้ำงสะพำนไม้ 2 หัว บริเวณ
ล้ำประโดงนำยสมประสงค์ นำโค
 หมู่ท่ี 2

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงสะพำนไม้ 2 หัว  -  -  -               75,000 จ านวนสะพานท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง
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     ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน
          1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน
(ผลผลิตของโครงกำร ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

9 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ศำลำ
ประชำคม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้สถำนท่ี
สำธำรณประโยชน์
สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงสะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ศำลำ
ประชำคม ขนำด 4.80 
เมตร ยำว 12.80 เมตร

 -  -               200,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจ

ประชำชนมีสถำนท่ีท้ำ
กิจกรรมร่วมกันท่ีมีควำม
สะดวก ปลอดภัยและ
เหมำะสม

กองช่ำง

10 ก่อสร้ำงลำนคอนกรีตบริเวณวัด
นำงพิมพ์  หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้มีสถำนท่ีจัด
กิจกรรมกลุ่มของ
ประชำชน

ก่อสร้ำงลำนคอนกรีต 
กว้ำง 30 เมตร ยำว 45 
เมตร

            700,000 จ านวนสถานท่ีเพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรม
กลุ่มของชุมข้ึน
เพ่ิมข้ึนตามแผน

ประชำชนมีสถำนท่ีท้ำ
กิจกรรมร่วมกันท่ีมีควำม
สะดวก ปลอดภัยและ
เหมำะสม

กองช่ำง

11 ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจร ลูกรังหิน
คลุก บริเวณ หลังวัดนำงพิมพ์ 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจร 
ลูกรังหินคลุก กว้ำง 4 
เมตร ระยะทำง 250 
เมตร

 -  - 625,000               - จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

12 ก่อสร้ำงถนนลำดยำง ซอยบ้ำน
นำงอำจ สิงหกุล หมู่ท่ี 3

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนลำดยำง 
กว้ำง 4 เมตร ระยะทำง 
450 เมตร

              900,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

13 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงซอยสะพำน
แค หมู่ท่ี 3

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนลำดยำง 
กว้ำง 4 เมตร ระยะทำง 
720 เมตร

1,440,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง
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     ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน
          1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน
(ผลผลิตของโครงกำร ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

14 ปรับปรุง/ซ่อมแซม และต่อเติม
ศำลำประชำคม หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้สถำนท่ี
สำธำรณประโยชน์
สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงสะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ศำลำ
ประชำคม
-ซ่อมเพดำน
-เทปูนรอบอำคำร
-ติดรั วสแตนเลส

 -  -               200,000  -  - ร้อยละ 80 ของ
ประชาในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจ

ประชำชนมีสถำนท่ีท้ำ
กิจกรรมร่วมกันท่ีมีควำม
สะดวก ปลอดภัยและ
เหมำะสม

กองช่ำง

15 ก่อสร้ำงลำนกีฬำเพ่ือชุมชน 
บริเวณหน้ำท่ีท้ำกำรอบต.ฯ หมู่ท่ี
 4

เพ่ือให้มีสถำนท่ี
ส่งเสริมกำร
รวมกลุ่มกิจกรรม
ประเภทกำรกีฬำ
ของชุมชน

ก่อสร้ำงลำนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต พื นท่ีไม่น้อย
กว่ำ 200 ตำรำงเมตร

 -  -               600,000  - จ านวนสถานท่ีเพ่ือ
ส่งเสริมการกีฬา
ของชุมข้ึนเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีสถำนท่ีท้ำ
กิจกรรมร่วมกันท่ีมีควำม
สะดวก ปลอดภัยและ
เหมำะสม

กองช่ำง

16 ก่อสร้ำง/ปรับปรุงผิวถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรำง/ท่อ
ระบำยน ้ำซอยร่วมพัฒนำ หมู่ท่ี 4

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำง/ปรับปรุง ถนน
ผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ระยะทำง 180 
เมตร

         1,200,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

17 ก่อสร้ำง/ปรับปรุงผิวถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรำง
ระบำยน ้ำซอยหลังโรงเรียนวัด
ธรรมสถิต์ิวรำรำม หมู่ท่ี 4

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำง/ปรับปรุง ถนน
ผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ม.4 จ้ำนวน 1 
เส้นทำง

         1,200,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

18 ขยำยท่อระบำยน ้ำถนนหลังวัดคู้ 
(คลองเก่ำ) จำกบ้ำนนำยฉัน ถึง 
บ้ำนอำจำรย์หนู (หลังวัดคู้) หมู่ท่ี
 4

เพ่ือให้น ้ำไม่ท่วมขัง
ผิวจรำจร และกำร
ระบำยน ้ำสะดวกขึ น

วำงท่อระบำยน ้ำ คสล.
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 
1.50 เมตร ระยะทำง
รวม 7.00 เมตร

              150,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึนตามแผน

ระบบระบำยน ้ำท่ีได้
มำตรฐำนท้ำให้กำร
คมนำคมเป็นไปอย่ำง
สะดวกและปลอดภัย

กองช่ำง
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     ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน
          1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน
(ผลผลิตของโครงกำร ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

19 ก่อสร้ำงผิวจรำจรหินคลุกซอยข้ำง
 อบต.บำงขันแตก ฝ่ัง สอ.เฉลิม
พระเกียรติฯ หมู่ท่ี 4

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจร
หินคลุก ม.4 จ้ำนวน 1 
เส้นทำง

        1,400,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

20 ก่อสร้ำงท่อเหล่ียมบริเวณคลอง
ตำฉัน หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้น ้ำไม่ท่วมขัง
ผิวจรำจร และกำร
ระบำยน ้ำสะดวกขึ น

ก่อสร้ำงท่อกว้ำง 1.80 
เมตร ยำว 8.00 เมตร 
(จ้ำนวน 1 แห่ง)

 -  -  -               150,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึนตามแผน

ระบบระบำยน ้ำท่ีได้
มำตรฐำนท้ำให้กำร
คมนำคมเป็นไปอย่ำง
สะดวกและปลอดภัย

กองช่ำง

21 ก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตพร้อม
ถนนหินคลุก (หลังบ้ำนครูนิพำพร
 วงศ์วีระ) หมู่ท่ี 4

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีต
 พร้อมถนนหินคลุก กว้ำง
 4.00 เมตร ระยะทำง 
120 เมตร

            450,000 จ านวนสะพานท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

22 ก่อสร้ำงถนนหินคลุก ซอยศรีปำก
วน (บ้ำนนำงปรำณี ศรเดช) หมู่ท่ี
 4

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนหินคลุก 
กว้ำง 4 เมตร ระยะทำง 
250 เมตร

            650,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

23 ก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำซอยหลัง
ศำลโกมินทร์ หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้น ้ำไม่ท่วมขัง
ผิวจรำจร และกำร
ระบำยน ้ำสะดวกขึ น

ก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำ 
กว้ำง 0.50 เมตร 
ระยะทำง 290 เมตร

290,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึนตามแผน

ระบบระบำยน ้ำท่ีได้
มำตรฐำนท้ำให้กำร
คมนำคมเป็นไปอย่ำง
สะดวกและปลอดภัย

กองช่ำง
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     ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน
          1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน
(ผลผลิตของโครงกำร ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

24 ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ซอยตำไหน 11-4-7 หมู่ท่ี 4

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต กว้ำง 4 เมตร
 ระยะทำง 265 เมตร

              700,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

25 ก่อสร้ำงรำงพร้อมท่อระบำยน ้ำ
เรียบถนนสำยวัดนำงพิมพ์ (ช่วง
พื นท่ี หมู่ 4)

เพ่ือให้น ้ำไม่ท่วมขัง
ผิวจรำจร และกำร
ระบำยน ้ำสะดวกขึ น

ก่อสร้ำงรำงพร้อมท่อ
ระบำยน ้ำ ระยะทำง 
150 เมตร

              375,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึนตามแผน

ระบบระบำยน ้ำท่ีได้
มำตรฐำนท้ำให้กำร
คมนำคมเป็นไปอย่ำง
สะดวกและปลอดภัย

กองช่ำง

26 ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยศำลพระ
พรหม หมู่ท่ี 5

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนคสล.กว้ำง 4
 เมตร ระยะทำง 380 
เมตร

                70,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

27 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงซอยบ้ำน
นำยวิฑูรย์ เนียมพิบูลย์ หมู่ท่ี 5

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนลำดยำง
กว้ำง 3 เมตร ระยะทำง 
480 เมตร

            800,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

28 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงซอยผึ ง
หลวง (บ้ำนลุงเหน่ง) หมู่ท่ี 5

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนลำดยำง
กว้ำง 4 เมตร ระยะทำง 
250 เมตร

              600,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง
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     ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน
          1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน
(ผลผลิตของโครงกำร ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

29 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงหน้ำศำลำ
ประชำคมถึงหน้ำบ้ำนนำงสมใจ 
แก้ววิลัย หมู่ท่ี 5

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนลำดยำง 
กว้ำง 4 เมตร ระยะทำง 
120 เมตร

270,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

30 ก่อสร้ำงถนนลำดยำง ซอยบ้ำน
นำยสมัคร กรสวัสด์ิ หมู่ท่ี 5

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนลำดยำง 
กว้ำง 3 เมตร ระยะทำง 
150 เมตร

              225,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

31 ปรับปรุง/ซ่อมแซม และต่อเติม
ศำลำประชำคม หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้สถำนท่ี
สำธำรณประโยชน์
สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงสะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุง/ซ่อมแซม และ
ต่อเติมศำลำประชำคม

 -  -  -               200,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจ

ประชำชนมีสถำนท่ีท้ำ
กิจกรรมร่วมกันท่ีมีควำม
สะดวก ปลอดภัยและ
เหมำะสม

กองช่ำง

32 ก่อสร้ำงสะพำนไม้ 2 หัว บริเวณ
บ้ำนนำยจินต์ แก้วกระจ่ำง หมู่ท่ี
 6

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงสะพำนไม้ 2 หัว 
กว้ำง 0.30 เมตร ยำว 7
 เมตร

              40,000 จ านวนสะพานท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

33 ก่อสร้ำงท่อเหล่ียม ซอยบ้ำน
ห่ิงห้อย บริเวณระหว่ำงบ้ำนนำย
ส้ำรวย บัวแดง หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้น ้ำไม่ท่วมขัง
ผิวจรำจร และกำร
ระบำยน ้ำสะดวกขึ น

ก่อสร้ำงท่อเหล่ียม ขนำด
 5x6 เมตร

 -  -               400,000  - จ านวนระบบ
ระบายน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึนตามแผน

ระบบระบำยน ้ำท่ีได้
มำตรฐำนท้ำให้กำร
คมนำคมเป็นไปอย่ำง
สะดวกและปลอดภัย

กองช่ำง
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     ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน
          1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน
(ผลผลิตของโครงกำร ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

34 ก่อสร้ำงถนนลำดยำง บริเวณ 
ซอยบ้ำนห่ิงห้อย บริเวณท้ำยซอย
 หมู่ท่ี 6

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนลำดยำง 
กว้ำง 4 เมตร  ระยะทำง
 155 เมตร

 -  -  -               400,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

35 ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก 
ซอยบ้ำนห่ิงห้อย หมู่ท่ี 6

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจร
หินคลุก  กว้ำง 4 เมตร  
ระยะทำง 180 ม.

              360,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

36 ก่อสร้ำงสะพำนเดินเท้ำเลียบ
คลองมอบลัดซอยบ้ำนห่ิงห้อย 
หมู่ 6

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงสะพำนเดินเท้ำ
กว้ำง 1.50 เมตร 
ระยะทำง 110 เมตร

            300,000 จ านวนสะพานเดิน
เท้าท่ีมีมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

37 ก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจร คสล.
ซอยแพรกตำหลำย หมู่ท่ี 6

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำง/ปรับปรุง ถนน 
คสล.กว้ำง 5 เมตร สูง 
0.50 เมตร ระยะทำง 
500 เมตร

           1,875,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

38 ก่อสร้ำงถนนหินคลุกซอยบ้ำน
นำยทองย้อย เทียนเงิน หมู่ท่ี 6

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนน หินคลุก 
กว้ำง 4 เมตร ระยะทำง 
150 เมตร

              330,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

39 ก่อสร้ำงถนนหินคลุก ซอยบ้ำน
นำยจงกล ชำติพุก หมู่ท่ี 6

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนหินคลุก 
กว้ำง 5 เมตร ระยะทำง 
25 เมตร

                62,500 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง
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     ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน
          1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน
(ผลผลิตของโครงกำร ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

40 สร้ำงโป๊ะพร้อมสะพำนปรับระดับ
 จ้ำนวน 3 จุด หมู่ท่ี 6  (1)ซอย
แพรกตำหลำย -คลองมอบลัด 
(2)ซอยหลังโรงงำนไทยลักซ์-
คลองมอบลัด (3)ซอยหลัง
โรงงำนไทยลักซ์-คลองตะเคียน

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมทำงน ้ำท่ี
สะดวก ปลอดภัย 
และได้มำตรฐำน

ก่อสร้ำงโป๊ะและสะพำน
ปรับระดับ จ้ำนวน 3 แห่ง

              400,000               400,000             400,000 จ านวนโป๊ะสะพาน
ท่ีมีการก่อสร้าง
ตามแผน

เพ่ิมโอกำสให้ประชำชน
เข้ำถึงบริกำรสำธำรณะ
ต่ำงๆ จำกระบบคมนำคม
ท่ีได้มำตรฐำน

กองช่ำง

41 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต ซอยบ้ำน
นำงประนอม ฉัตรพิน หมู่ท่ี 6

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต 
กว้ำง 4 เมตร ระยะทำง 
80 เมตร

260,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

42 ก่อสร้ำงถนนหินคลุกพร้อม
สะพำน คสล.ซอยบ้ำนนำยสุชิน 
สุขคล้ำย หมู่ท่ี 6

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนหินคลุก
พร้อมสะพำนกว้ำง 5 
เมตร ระยะทำง 100 
เมตร

            500,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

43 ก่อสร้ำงถนนคสล. ซอยบ้ำนนำย
สุด ส้ำรำญร่ืน หมู่ท่ี 6

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนน คสล. กว้ำง
 4 เมตร ระยะทำง 100 
เมตร

260,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

44 ขยำยไหล่ทำงถนนในซอยหมู่บ้ำน
 หมู่ท่ี 7

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ขยำยผิวจรำจร กว้ำง 1 
เมตร ระยะทำง 700 
เมตร

 -  -               700,000  - จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง
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     ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน
          1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน
(ผลผลิตของโครงกำร ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

45 ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก 
บริเวณบ้ำนนำงจุฑำรัตน์ บ้ำรุงศรี
 หมู่ท่ี 7

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนน ผิวจรำจร
หินคลุก กว้ำง 4 เมตร 
ระยะทำง 400 เมตร

 -  -  -            1,400,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

46 เสริมผิวจรำจร ถนนคสล. 
บริเวณบ้ำนนำงนำงอุทัย ทับ
เพชร หมู่ท่ี 7 (เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 10)

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

เสริมผิวจรำจร ถนนคสล.
 กว้ำง 5.00 ม. 
ระยะทำง 1,052 เมตร

 -  -  -            6,555,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

    กองช่ำง     
 (งบจังหวัด)

47 ก่อสร้ำงถนน ผิวจรำจรหินคลุก 
พร้อมสะพำนคสล. บริเวณบ้ำน
นำยจรูญ คูฮกซ่ิว หมู่ท่ี 7

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนน ผิวจรำจร
หินคลุก พร้อมสะพำนค
สล. กว้ำง 4.00 เมตร 
ระยะทำง 210 เมตร

 -  -  -               800,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

48 ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคสล. 
บริเวณบ้ำนนำงส้ำรวม สว่ำงหล้ำ
 หมู่ท่ี 7

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจร 
คสล. กว้ำง 4  เมตร 
ระยะทำง 550 เมตร

 -  -  -            1,100,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

49 ก่อสร้ำงถนนคสล.พร้อมวำงท่อ
เหล่ียม 2 จุด ซอยร่มเย็น หมู่ท่ี 7

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนคสล.พร้อม
ว่ำงท่อลอดเหล่ียม กว้ำง
 4.00 เมตร ระยะทำง 
180 เมตร

            737,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

50 ก่อสร้ำงสะพำนคสล. ซอยอำสำ 
หมู่ท่ี 7 (เช่ือมต่อหมู่ท่ี 8)

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงสะพำน คสล. 
กว้ำง 6 เมตร ยำว 30 
เมตร

3,750,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง
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     ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน
          1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน
(ผลผลิตของโครงกำร ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

51 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงซอยบ้ำน
นำงวรรณภำ ล้อมพงษ์ หมู่ท่ี 7

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนลำดยำง 
กว้ำง 5 เมตร ระยะทำง 
1,200 เมตร

         2,500,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

52 ก่อสร้ำงถนน ผิวจรำจรหินคลุก 
ซอยบ้ำนนำยสันทิศ หมู่ท่ี 7 
(เช่ือมต่อหมู่ท่ี 10)

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนหินคลุก 
กว้ำง 4 เมตร ระยะทำง 
350 เมตร

            600,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

53 ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก 
ซอยบ้ำนนำงลิ นจ่ี หมู่ท่ี 7

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจร
หินคลุก ระยะทำง 500 
ม. จ้ำนวจ 1 เส้นทำง

        1,400,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

54 ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคสล. 
พร้อมวำงท่อระบำยน ้ำ บริเวณ
ซอยบำงช้ำงตำย หมู่ท่ี 8

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรค
สล. พร้อมวำงท่อระบำย
น ้ำ กว้ำง 5 เมตร 
ระยะทำง 645  เมตร

 -  -  -            1,620,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

55 ก่อสร้ำงถนนคสล.พร้อมรำง
ระบำยน ้ำ ซอยบ้ำนนำยสกุล 
เกิดศิริ หมู่ท่ี 8

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนพร้อมรำง
ระบำยน ้ำ คสล.กว้ำง 
4.00 เมตร ระยะทำง 
40 เมตร

            110,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

56 เสริมผิวจรำจรคสล.พร้อมรำง
ระบำยน ้ำ บ้ำนนำงประจวบ 
เจริญศักด์ิ หมู่ท่ี 8

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

เสริมผิวจรำจร คสล.
พร้อมรำงระบำยน ้ำ กว้ำง
 4.00 เมตร ระยะทำง 
80 เมตร

            250,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง
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     ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน
          1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน
(ผลผลิตของโครงกำร ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

57 ก่อสร้ำงถนนลำดยำง หลัง
โรงเรียนท้ำยหำด หมู่ท่ี 9 
(เช่ือมต่อหมู่ท่ี 1)

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนลำดยำง 
กว้ำง 3.5 เมตร 
ระยะทำง 271 เมตร

              550,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

58 วำงท่อระบำยน ้ำบริเวณปำก
ทำงเข้ำวัดบำงขันแตก หมู่ท่ี 9 
(เช่ือมต่อหมู่ท่ี 8)

เพ่ือให้น ้ำไม่ท่วมขัง
ผิวจรำจร และกำร
ระบำยน ้ำสะดวกขึ น

วำงท่อลอดเหล่ียม 1 จุด
 ยำว 20 เมตร

              550,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึนตามแผน

ระบบระบำยน ้ำท่ีได้
มำตรฐำนท้ำให้กำร
คมนำคมเป็นไปอย่ำง
สะดวกและปลอดภัย

กองช่ำง

59 ก่อสร้ำงถนนหินคลุก พร้อม
สะพำนท่อลอดเหล่ียม ซอยบ้ำน
นำงสมจิตต์ สุดสวำท หมู่ท่ี 9

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนหินคลุก
พร้อมสะพำนท่อลอด
เหล่ียม กว้ำง 5 เมตร 
ระยะทำง 1200 เมตร

           3,250,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

60 ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก 
ซอยบ้ำนนำยมนตรี เล่ำงวดฮวด 
หมู่ท่ี 9

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจร
หินคลุก จ้ำนวน 1 
เส้นทำง

            500,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

61 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจรำจร
ลำดยำง บริเวณซอยบ้ำนบำง
ตีนเป็ด หมู่ท่ี 10 (เช่ือมต่อ
Overlay)

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิว
จรำจรลำดยำง กว้ำง 4 
เมตรระยะทำง 460 เมตร

 -  -               550,000  -  - จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

62 ปรับปรุง/เสริมระดับผิวจรำจร
ถนนซอยบำงตีนเป็ด หมู่ท่ี 10 
(เช่ือมต้ำบลแหลมใหญ่)

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

เสริมระดับถนน ม.10 
ระยะทำง 1,200 ม. 
จ้ำนวน 1 เส้นทำง

           3,000,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง
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     ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน
          1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน
(ผลผลิตของโครงกำร ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

63 ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลำดยำง 
บริเวญซอยหลังบ้ำนผู้ใหญ่
สมบูรณ์ เสียงอ่อน หมู่ท่ี 10

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจร 
ลำดยำง กว้ำง 5 เมตร
ระยะทำง 250 เมตร

 -  -               450,000  -  - จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

64 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต บ้ำนนำยสมศักด์ิ 
อ่อนวงค์ หมู่ท่ี 10

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนลำดยำง 
กว้ำง 5.00 เมตร 
ระยะทำง 250 เมตร

750,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

65 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต บ้ำนนำงสำคร 
ส้ำรำญร่ืน หมู่ท่ี 10

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนลำดยำงฯ 
กว้ำง 3.50 เมตร 
ระยะทำง 140 เมตร

              270,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

66 ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนนำยสุ
นิมิต นำมไพโรจน์ หมู่ท่ี 10

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนน คสล.กว้ำง 
5 เมตร ระยะทำง 40 
เมตร

            120,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

67 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตซอยข้ำงบ้ำนนำยสัน
ทิศ หมู่ท่ี 10

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนลำดยำงฯ 
กว้ำง 4 เมตร ระยะทำง 
753 เมตร

1,500,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

68 ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก
ซอยบ้ำนนำยสันทิศ (ช่วงท่ี 3) 
หมู่ท่ี 10

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ถนนผิวจรำจรหินคลุก ม.
10 ระยะทำง 300 ม. 
จ้ำนวน 1 เส้นทำง

          600,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง
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     ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน
          1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน
(ผลผลิตของโครงกำร ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

69 ก่อสร้ำง/ปรับปรุงถนนผิวจรำจร 
คสล.ซอยบ้ำนนำยประภำส แก้ว
สุกแท้ หมู่ท่ี 10

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ถนนผิวจรำจร คสล. ม.
10 ระยะทำง 500 ม. 
จ้ำนวน 1 เส้นทำง

            450,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

70 ซ่อมแซมศูนย์สำธิตกำรผลิตบ้ำน
บำงตีนเป็ด หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้สถำนท่ี
สำธำรณประโยชน์
สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงสะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์
สำธิตกำรผลิตบ้ำนบำง
ตีนเป็ด

300,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจ

ประชำชนมีสถำนท่ีท้ำ
กิจกรรมร่วมกันท่ีมีควำม
สะดวก ปลอดภัยและ
เหมำะสม

กองช่ำง

71 ก่อสร้ำงท่อระบำยน ้ำ บริเวณ
ซอยบ้ำนผู้ใหญ่   สุวิภำ หมู่ท่ี 11 

เพ่ือให้น ้ำไม่ท่วมขัง
ผิวจรำจร และกำร
ระบำยน ้ำสะดวกขึ น

ก่อสร้ำงท่อระบำยน ้ำ 
กว้ำง 0.50 เมตร ยำว 
50 เมตร

 -  -  -               100,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึนตามแผน

ระบบระบำยน ้ำท่ีได้
มำตรฐำนท้ำให้กำร
คมนำคมเป็นไปอย่ำง
สะดวกและปลอดภัย

กองช่ำง

72 ขยำยไหล่ทำง บริเวณปำกทำง
สะพำน คสล.หมู่ท่ี 11 (เช่ือมต่อ
หมู่ 7)

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ขยำยไหล่ทำง กว้ำง 6 
เมตร ระยะทำง 1,090 
เมตร

           2,890,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

73 ก่อสร้ำงสะพำนข้ำมคลอง
(สะพำนหัน) บริเวณบ้ำนนำง
จินดำ เป่ียมอยู่ หมู่ท่ี 11

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงสะพำนคสล.กว้ำง
 6 เมตร ยำว 8 เมตร

880,000 จ านวนสะพานท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

74 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงพร้อมขยำย
ไหล่ทำงซอยสะพำนหัน หมู่ท่ี 11

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนลำดยำง
พร้อมขยำยไหล่ทำง กว้ำง
 6 เมตร ระยะทำง 
1000 เมตร

              800,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง
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     ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน
          1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน
(ผลผลิตของโครงกำร ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

75 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงบ้ำนนำง
คล้อย ศรีสว่ำง หมู่ท่ี 11

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนลำดยำง 
กว้ำง 4 เมตร ระยะทำง 
660 เมตร

1,000,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

76 ก่อสร้ำงถนนหินคลุกซอยข้ำง
ศำลำประชำคม เช่ือมต่อบ้ำน
นำยรัญดอน เนตรสุริยวงศ์ หมู่ท่ี
 11

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนหินคลุก 
ซอยข้ำงศำลำประชำคม 
กว้ำง 4 เมตร ระยะทำง 
150 เมตร

            250,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

77 ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก 
ม.11 เช่ือม ม.7 พร้อมสะพำน
ท่อลอดเล่ียม (บริเวณบ้ำนนำย
ไพศำล รอดประเสริฐ) หมู่ท่ี 11

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ถนนผิวจรำจรหินคลุก ม.
11 จ้ำนวน 1 เส้นทำง

         1,000,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

78 ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก
ซอยบ้ำนนำงสำวกันยำ บ้ำรุงศรี 
หมู่ท่ี 11

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ถนนผิวจรำจรหินคลุก ม.
11 ระยะทำง 300 ม. 
จ้ำนวน 1 เส้นทำง

            600,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

79 ก่อสร้ำงถนน เลียบล้ำประโดง 
หมู่ท่ี 12

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนน เลียบล้ำ
ประโดง หมู่ท่ี 12 กว้ำง 
7 เมตร ระยะทำง 260 
เมตร

 -  -  - 780,000              จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

80 ก่อสร้ำง/ปรับปรุงถนนผิวจรำจร 
คสล. พร้อมรำงระบำยน ้ำ ซอย
บ้ำนนำยประยูร พวงเขียว หมู่ท่ี 
12

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ถนนผิวจรำจร คสล. ม.
12 จ้ำนวน 1 เส้นทำง

            600,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง
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     ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน
          1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน
(ผลผลิตของโครงกำร ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

81 ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลำดยำง
แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอยนัด
ตำว่ำย หมู่ท่ี 12

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนลำดยำงฯ 
กว้ำง 5 เมตร ระยะทำง 
510 เมตร

           1,275,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

82 ก่อสร้ำง/ปรับปรุงถนนผิวจรำจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยแสง
เจริญ หมู่ท่ี 12

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.
12 จ้ำนวน 1 เส้นทำง

        1,030,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีจำกระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

83 ก่อสร้ำงศำลำประชำคม และ
ลำนกีฬำชุมชน หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้มีสถำนท่ีจัด
กิจกรรมกลุ่มของ
ประชำชน

ก่อสร้ำงศำลำประชำคม 
ขนำด 6x8  เมตร พร้อม
ลำนคอนกรีต ขนำด 
10x18  เมตร 

 -  -  - 2,500,000           จ านวนสถานท่ีเพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรม
กลุ่มของชุมชน
เพ่ิมข้ึนตามแผน

ประชำชนมีสถำนท่ีท้ำ
กิจกรรมร่วมกันท่ีมีควำม
สะดวก ปลอดภัยและ
เหมำะสม

กองช่ำง

รวม 83 โครงการ 5,630,000       5,950,000        21,310,000        28,017,500        14,562,000      
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2,561          2,562          2,563          2,564          2,565          (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 ขุดลอกคลองและล าประ
โดงสาธารณะภายในต าบล
บางขันแตก หมู่ท่ี 1 - 12

เพ่ือป้องกันการต้ืน
เขินของล าคลอง
และล าประโดง ท า
ให้การระบายน้ า
สะดวกข้ึน

ขุดลอกคลอง/ล า
ประโดงภายใน
พ้ืนท่ีต าบลบางขัน
แตก

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขุดลอกคลอง/ล า
ประโดง ระยะทาง
รวมไม่น้อยกว่า 
500 เมตร

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
จากการพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือการ
คมนาคม การ
อุปโภค และ
การเกษตร

กองช่าง

รวม 1 โครงการ 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.4 แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 สร้างถังน้ าประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

สร้างถังน้ าประปา
หมูบ้าน ในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก

          700,000            700,000         700,000         700,000          700,000 จ านวนถัง
น้ าประปาหมู่บ้าน
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

2 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

ขุดเจาะบ่อบาดาล
ท่ีมีมาตรฐาน ใน
พ้ืนท่ีต าบลบางขัน
แตก

          100,000            100,000         100,000         100,000          100,000 จ านวนบ่อบาดาล
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

3 ขยายเขตและซ่อมแซม/
ระบบประปาภูมิภาค/
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
พ้ืนท่ีต าบลบางขันแตก

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

ขยายเขตและ
ซ่อมแซมระบบ
ประปาภูมิภาค/
หมู่บ้าน ในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก

          350,000            350,000         350,000         350,000          350,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต/
ซ่อมแซมประปา

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

รวม 3 โครงการ 1,150,000      1,150,000       1,150,000     1,150,000     1,150,000     

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 การส่งเสริม/สนับสนุนการ
สร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว

เพ่ือส่งเสริม/
สนับสนุนกิจกรรม
ของครอบครัว

มีโครงการ/
กิจกรรมส าหรับการ
เสริมสร้างสายใย
ของครอบครัว

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

สถาบันครอบครัวมี
บทบาทส าคัญใน
การอบรม/ส่ังสอน
คนในครอบครัวให้
เป็นคนดี

ส านักปลัด

2 การส่งเสริม/สนับสนุนการ
ด ารงชีวิตโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือส่งเสริม/
สนับสนุนการ
ด ารงชีวิตภายใต้
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

มีโครงการ/
กิจกรรมส าหรับ
ด าเนินการตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
ด ารงชีวิต

ส านักปลัด

3 การจัดกิจกรรม/พิธีการ
เน่ืองในวันส าคัญต่างๆ

เพ่ือส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเน่ืองในวัน
ส าคัญต่างๆ

มีกิจกรรมเน่ืองใน
วันส าคัญต่างๆ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนในเขต
อบต.ร่วมจัด
กิจกรรมเน่ืองในวัน
ส าคัญ

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 อุดหนุนอุดหนุนมูลนิธิพระ
บรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จ พระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์

เพ่ือช่วยเหลือผู้
ยากไร้ ผู้ประสบภัย
หรือผู้ด้อยโอกาส

อุดหนุนงบประมาณ
 ไม่น้อยกว่า 
50,000 บาท

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ

สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเบ้ืองต้น

ส านักปลัด

5 อุดหนุนกาชาติจังหวัด 
สมุทรสงคราม

เพ่ือช่วยเหลือผู้
ยากไร้ ผู้ประสบภัย
หรือผู้ด้อยโอกาส

อุดหนุนงบประมาณ
 ไม่น้อยกว่า 
20,000 บาท

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ

สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเบ้ืองต้น

ส านักปลัด

รวม 5 โครงการ 210,000       210,000       210,000       210,000       210,000       
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          2.2 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2,561           2,562           2,563           2,564           2,565           (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ในสังกัด อบต.บางขันแตก

เพ่ือให้เด็กเล็กได้
รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างท่ัวถึง

เด็กเล็กได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000 เด็กเล็กในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพแข็งแรง

เด็กเล็กในเขต อบต.
ได้รับอาหาร
กลางวันอย่างท่ัวถึง

กองศึกษา

2 สนับสนุนค่าอาหารเสริม
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียนในพ้ืนท่ีต าบลบาง
ขันแตก

เพ่ือให้เด็กเล็ก/
นักเรียนได้รับอาหาร
เสริม (นม) อย่างท่ัวถึง

เด็กเล็ก/นักเรียนได้
ด่ืมอาหารเสริม (นม)
 อย่างท่ัวถึง

    1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000 เด็กเล็ก/นักเรียนใน
พ้ืนท่ีมีสุขภาพ
แข็งแรง

เด็กเล็ก/นักเรียนใน
เขต อบต.ได้รับ
อาหารเสริม (นม) 
อย่างท่ัวถึง

กองศึกษา

3 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ทางการศึกษา

เพ่ือส่งเสริมการศึกษา
ให้กับนักเรียนในเขต
พ้ืนท่ีต าบลบางขันแตก

จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์
และครุภัณฑ์ทาง
ศึกษา

    2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000 จ านวนเด็กนักเรียน
ท่ีขาดแคลน
อุปกรณ์การศึกษา
ลดลง

นักเรียนในพ้ืนท่ีมี
วัสดุ อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษาท่ีเหมาะสมใน
การจัดการเรียนรู้

กองศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          2.2 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2,561           2,562           2,563           2,564           2,565           (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 ส่งเสริม/สนับสนุนการ
บริหารจัดการด้าน
การศึกษาให้กับนักเรียน/
ประชาชนท่ัวไป และส่ง
เสิรมพัฒนาการให้กับเด็ก
เล็กก่อนวัยเรียน

ส่งเสริมการศึกษาทุก
ระดับและส่งเสริมการ
พัฒนาการของเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน

โครงการ/กิจกรรม 
ท่ีด าเนินการ

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 จ านวนเด็กเล็ก/
นักเรียน และ
ประชาชนท่ัวไปท่ี
ร่วมกิจกรรม

สามารถพัฒนา
การศึกษาให้กับเด็ก
เล็ก/นักเรียนและ
ประชาชนท่ัวไป

กองศึกษา

5 อุดหนุนงบประมาณ 
ค่าอาหารกลางวัน เด็ก
นักเรียนโรงเรียนวัด
ธรรมสถิต์ิวราราม

เพ่ือส่งเสริมให้ นักเรียน
ได้รับอาหารกลางวัน
อย่างท่ัวถึง

นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน ครบทุกคน

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ี
ไม่เป็นโรคขาด
สารอาหาร

นักเรียนในเขตอบต.
ได้รับอาหาร
กลางวันอย่างท่ัวถึง

กองศึกษา

6 อุดหนุนงบประมาณ 
ค่าอาหารกลางวัน เด็ก
นักเรียนโรงเรียน วัดบาง
ขันแตก

เพ่ือส่งเสริมให้ นักเรียน
ได้รับอาหารกลางวัน
อย่างท่ัวถึง

นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน ครบทุกคน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ี
ไม่เป็นโรคขาด
สารอาหาร

นักเรียนในเขตอบต.
ได้รับอาหาร
กลางวันอย่างท่ัวถึง

กองศึกษา

7 อุดหนุนงบประมาณ 
ค่าอาหารกลางวัน เด็ก
นักเรียนโรงเรียน วัดศรี
สุวรรณคงคาราม

เพ่ือส่งเสริมให้ นักเรียน
ได้รับอาหารกลางวัน
อย่างท่ัวถึง

นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน ครบทุกคน

380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ี
ไม่เป็นโรคขาด
สารอาหาร

นักเรียนในเขตอบต.
ได้รับอาหาร
กลางวันอย่างท่ัวถึง

กองศึกษา
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    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          2.2 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2,561           2,562           2,563           2,564           2,565           (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

8 อุดหนุนงบประมาณ 
ค่าอาหารกลางวัน เด็ก
นักเรียนโรงเรียน วัดนาง
พิมพ์

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับอาหารกลางวัน
อย่างท่ัวถึง

นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน ครบทุกคน

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ี
ไม่เป็นโรคขาด
สารอาหาร

นักเรียนในเขตอบต.
ได้รับอาหาร
กลางวันอย่างท่ัวถึง

กองศึกษา

9 อุดหนุนงบประมาณ 
ส าหรับด าเนินโครงการ
ส่งเสริมด้านการศึกษาและ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
 วัดศรีสุวรรณคงคาราม

เพ่ือส่งเสริมการศึกษา
ให้กับเด็กนักเรียนใน
พ้ืนท่ี

มีโครงการ/
กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ทางการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จ านวนนักเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการ 
นักเรียนในพ้ืนท่ี 
ได้รับการส่งเสริม
การศึกษาในด้าน
ต่างๆ อย่างท่ัวถึง

นักเรียนในพ้ืนท่ี 
ได้รับการส่งเสริม
การศึกษาในด้าน
ต่างๆ อย่างท่ัวถึง

กองศึกษา

10 อุดหนุนงบประมาณ 
ส าหรับด าเนินโครงการ
ส่งเสริมด้านการศึกษาและ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
วัดธรรมสถิต์ิวราราม

เพ่ือส่งเสริมการศึกษา
ให้กับเด็กนักเรียนใน
พ้ืนท่ี

มีโครงการ/
กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ทางการศึกษา

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนนักเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการ 
นักเรียนในพ้ืนท่ี 
ได้รับการส่งเสริม
การศึกษาในด้าน
ต่างๆ อย่างท่ัวถึง

นักเรียนในพ้ืนท่ี 
ได้รับการส่งเสริม
การศึกษาในด้าน
ต่างๆ อย่างท่ัวถึง

กองศึกษา

11 อุดหนุนงบประมาณ 
ส าหรับด าเนินโครงการ
ส่งเสริมด้านการศึกษาและ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
 วัดบางขันแตก

เพ่ือส่งเสริมการศึกษา
ให้กับเด็กนักเรียนใน
พ้ืนท่ี

มีโครงการ/
กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ทางการศึกษา

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนนักเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการ 
นักเรียนในพ้ืนท่ี 
ได้รับการส่งเสริม
การศึกษาในด้าน
ต่างๆ อย่างท่ัวถึง

นักเรียนในพ้ืนท่ี 
ได้รับการส่งเสริม
การศึกษาในด้าน
ต่างๆ อย่างท่ัวถึง

กองศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   I   หน้าท่ี  77



    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          2.2 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2,561           2,562           2,563           2,564           2,565           (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

12 อุดหนุนงบประมาณ 
ส าหรับด าเนินโครงการ
ส่งเสริมด้านการศึกษาและ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
 วัดนางพิมพ์

มีโครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมทางการศึกษา

เพ่ือส่งเสริม
การศึกษาให้กับเด็ก
นักเรียนในพ้ืนท่ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนนักเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการ 
นักเรียนในพ้ืนท่ี 
ได้รับการส่งเสริม
การศึกษาในด้าน
ต่างๆ อย่างท่ัวถึง

นักเรียนในพ้ืนท่ี 
ได้รับการส่งเสริม
การศึกษาในด้าน
ต่างๆ อย่างท่ัวถึง

กองศึกษา

รวม 12 โครงการ 6,850,000    6,850,000    6,850,000    6,850,000    6,850,000    
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          2.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2,561           2,562             2,563            2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
 จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

เพ่ือจัดหาวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ภายใน
ต าบลบางขันแตก

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค
พิษสุนัขบ้าลดลง

ประชาชนเจ็บป่วยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าน้อยลง

กองสาธารณสุข

2 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

เพ่ือส ารวจและข้ึนทะเบียน
สุนัขในเขตพ้ืนท่ีต าบลบาง
ขันแตก

ส ารวจจ าสนสุนัขใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลบางขัน
แตก ปีละ 2 คร้ัง

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ส ารวจข้อมูลและข้ึน
ทะเบียนสัตว์ปีละไม่
น้อยกว่า 1 คร้ัง

ได้ทราบจ านวนสุนัขและ
ฉีดวัคซีนได้ครบทุกตัว

กองสาธารณสุข

3 รณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

ประชาชนหมู่ท่ี 
3,4,5,7,10 และ 11
 จ านวน 1,000 
ครัวเรือน

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 สถิติจ านวนผู้ป่วย
ไข้เลือดออกลดลง

ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคไข้เลือดออก

กองสาธารณสุข

4 ส่งเสริมงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ในโรงเรียน

เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน
เร่ืองการเลือกซ้ืออาหารท่ี
สะอาดและปลอดภัย

นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา ปีท่ี 6 
จ านวน 50 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมรู้วิธี
เลือกซ้ืออาหารอย่าง
ปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ใน
การเลือกซ้ืออาหารท่ี
ปลอดภัย

กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2,561           2,562             2,563            2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

5 ส่งเสริมการบริโภคข้าว
กล้องเพ่ือสุขภาพ

เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองประโยชน์ของข้าวกล้อง

ประชาชน หมู่ท่ี 
3,4,5,7,10 และ 11

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
สุขภาพแข็งแรง

ประชาชนมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง

กองสาธารณสุข

6 ส่งเสริมพัฒนาเด็ก 0-4 ปี เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองการส่งเสริมและเฝ้า
ระวังพัฒนาการเด็กแก่
ผู้ปกครองเด็ก 0-4 ปี

ผู้ดูแลเด็ก 0-4 ปี 
จ านวน 60 คน

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปกครองเข้าใจใน
พัฒนาการของเด็กวัย
 0-4 ปี

เด็ก 0-4 ปี มีพัฒนาการ
สมวัย

กองสาธารณสุข

7 ป้องกันภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เพ่ือจัดกิจกรรมตรวจคัด
กรองภาวะแทกซ้อนทางตา
และเท้าแก่ผู้ป่วย

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
จ านวน 160 คน

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย
โรคเบาหวานได้รับ
การคัดกรอง

สามารถป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
โรคเบาหวานได้

กองสาธารณสุข

8 ป้องกันโรคมะเร็งเต้านม
และโรคมะเร็งปากมดลูก

เพ่ือจัดกิจกรรมตรวจคัด
กรองค้นหาโรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านมใน
สตรีอายุ 30 - 70 ปี

สตรีอายุ 30 - 70 ปี 
จ านวน 120 คน

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจ

สามารถคัดกรองโรค
เบ้ืองต้นและส่งตัวเข้ารับ
การรักษาได้ทันที

กองสาธารณสุข

9 วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่
เส่ียง

เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองเพศศึกษาและ
พัฒนาการของต้นเองเม่ือ
เข้าสู่วัยรุ่น

นักเรียนช้ัน ป.6 
จ านวน 52 คน และ
ครูจ านวน 3 คน

12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 สถิติการท้องก่อนวัย
อันควรลดลง

นักเรียนได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเร่ืองเพศศึกษา

กองสาธารณสุข
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2,561           2,562             2,563            2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

10 Stroke ป้องกันได้ เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองการปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
การเกิดโรคหลอดเลือดใน
สมอง

ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
จ านวน 50 คน

6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าใจถึงสาเหตุการ
เกิดโรคหลอดเลือดใน
สมอง

ผู้ป่วยโรคเร้ือรังเข้าใจวิธี
ปฏิบัติในการป้องกันโรค
เลือดในสมอง

กองสาธารณสุข

11 ฟันดีด้วยมือแม่ เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองการดูแลสุขภาพในช่อง
ปาก

ผู้ดูแลเด็ก 0-5 ปี 
จ านวน 60 คน (2 
คร้ัง)

13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 ปัญหาฟันผุในเด็ก0-5
 ปีลดลง

เด็ก 0-5 ปี มีสุขภาพใน
ช่องปากท่ีดี

กองสาธารณสุข

12 ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพช่องปาก เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองการดูแลฟันปลอด
อย่างถูกวิธี

ผู้สูงอายุจ านวน 50 
คน

11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ

การดูแลฟันปลอมท่ีถูกวิธี 
เพ่ือสุขภาพช่องปากของ
ผู้สูงอายุ

กองสาธารณสุข

13 ส่งเสริมสัมพันธ์ภาพผู้ป่วย
สุขภาพจิตกับครอบครัว

เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองการดูแลผู้ป่วย
สุขภาพจิตท่ีบ้าน

ผู้ป่วยสุขภาพจิตและ
ญาติ จ านวน 20 คน

11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าใจวิธีการอยู่
ร่วมกันกับผู้ป่วย

คนในครอบครัวเข้าใจ
ผู้ป่วยสุขภาพจิตมากย่ิงข้ึน

กองสาธารณสุข

14 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคอาการของผู้ป่วย
เบาหวาน

เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองการบริโภคอาหาร
ส าหรับผู้ป่วยเบาหวานและ
ติดตามประเมินผลภาวะ
น้ าตาลหลังจากเข้าร่วม
โครงการ 2 คร้ัง (เม่ือครบ 
1 เดือนและ 2 เดือน)

ผู้ป่วยเบาหวาน 
จ านวน 40 คน

13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้และเข้าใน
เร่ืองการบริโภค
อาหารมากย่ิงข้ึน

ผู้ป่วยท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้และควบคุม
อาหารได้อย่างถูกวิธี

กองสาธารณสุข
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2,561           2,562             2,563            2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

15 สมุนไพรน่ารู้ใน
ชีวิตประจ าวัน

จัดกิจกรรมให้ความรู้เร่ือง
สมุนไพรใกล้ตัวและสาธิต
การท าผลิตภัณฑ์สมุนไพร

นักเรียนช้ัน ป.5 
จ านวน 40 คน

9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้เร่ือง
สมุนไพร

ผู้เข้าร่วมกิจรรมได้รับ
ความรู้เก่ียวกับสมุนไพร
ใกล้ตัว

กองสาธารณสุข

16 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบรรเทา
อาการปวดเข่า

เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองการดูแลสุขภาพเพ่ือ
ป้องกันการเกิดอาการปวด
เข่า

ผู้ป่วยท่ีมีการปวดเข่า 
จ านวน 20 คน

7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย
เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ
ต่อการป้องกันอาการ
ปวดเข่า

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรุ้ในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง

กองสาธารณสุข

17 ผู้สูงวัยสุขภาพดี เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองการบริหารจิดตใจ
ธรรมะ

ผู้สูงอายุจ านวน 45 
คน

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ร่างการท่ีแข็งแรง

ผุ้สูงอายุมีสุขภาพกายและ
สูขภาพจิตใจท่ีดี

กองสาธารณสุข

18 คัดกรองตาต้อกระจกใน
กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 3

เพ่ือคัดกรองตาต้อกระจก
ในกลุ่มผู้สูงอายุ

อสม.และแกนน า
ชุมชน จ านวน 6 คน 
และผู้สูงอายุ จ านวน 
200 คน

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 จ านวนผู้ป่วยท่ีเข้าข่าย
เป็นตาต้อกระจก

ผู้สูงอายุท่ีเป็นตาต้อกระจก
ได้รับการรักษาอย่าง
เหมาะสม

กองสาธารณสุข

19 คัดกรองตาต้อกระจกใน
กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 4

เพ่ือคัดรองตาต้อกระจกใน
กลุ่มผู้สูงอายุ

อสม.และแกนน า
ชุมชน จ านวน 6 คน 
และผู้สูงอายุ จ านวน 
230 คน

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 จ านวนผู้ป่วยท่ีเป็น
ข่ายเป็นตาต้อกระจก

ผู้สูงอายุท่ีเป็นตาต้อกระจก
ได้รับการรักษาอย่าง
เหมาะสม

กองสาธารณสุข
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2,561           2,562             2,563            2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

20 คัดกรองตาต้อกระจกใน
กลุ่มผู้สูงอายุหมู่ท่ี 5

เพ่ือคัดกรองตาต้อกระจก
ในกลุ่มผู้สูงอายุ

อสม แกนน าชุมชน 
จ านวน 6 คน และ 
ผู้สูงอายุ จ านวน 190
 คน

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 จ านวนผู้ป่วยท่ีเข้าข่าย
เป็นตาต้อกระจ า

ผู้สูงอายุท่ีเป็นตาต้อกระจ า
ได้รับการรักษาอย่าง
เหมาะสม

กองสาธารณสุข

21 คัดกรองตาต้อกระจกใน
กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 7

เพ่ือคัดกรองตาต้อกระจก
ในกลุ่มผู้สูงอายุ

อสม. แกนชุมชน 
จ านวน 6 คน 
ผู้สูงอายุ จ านวน 260
 คน

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 จ านวนผู้ป่วยท่ีเข้าข่าย
เป็นตาต้อกระจก

จ านวนผู้ป่วยท่ีเข้าข่าย
เป็นตาต้อกระจก

กองสาธารณสุข

22 คัดกรองตาต้อกระจ าใน
กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 10

เพ่ือคัดกรองตาต้อกระจก
ในกลุ่มผู้สูงอายุ

อสม. และแกนน า
ชุมชน จ านวน 6 คน 
และผู้สูงอายุ จ านวน 
180 คน

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 จ านวนผู้ป่วยท่ีเข้าข่าย
เป็นต้อกระจก

ผู้สูงอายุท่ีเป็นตาต้อกระจก
ได้รับการรักษาอย่าง
เหมาะสม

กองสาธารณสุข

23 คัดกรองตาต้อกระจกใน
กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 11

เพ่ือคัดกรองตาต้อกระจก
ในกลุ่มผู้สูงอายุ

อสม.และแกนน า
ชุมชน จ านวน 6 คน 
และผู้สูงอายุ จ านวน 
75 คน

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 จ านวนผู้ป่วยท่ีเข้าข่าย
เป็นตาต้อกระจก

ผู้สูงอายุท่ีตาต้อกระจก
ได้รับการรักษาอย่าง
เหมาะสม

กองสาธารณสุข

24 ดูแลสุขภาพกลุ่มวัยท างาน
 ผู้สูงอายุ และฟ้ืนฟูผู้พิการ
 ผู้ป่วยติดเตียงด้วยแพทย์
แผนไทย

เพ่ือส่งเสริมการใช้แพทย์
แผนไทยในการดูแลบ าบัด
ฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยกลุ่มวัย
ท างาน ผู้สูงอายุ และฟ้ินฟู
ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง

วัยท างาน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วยติด
เตียง จ านวน 245 
คร้ัง

36,750 36,750 36,750 36,750 36,750 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมได้รับการ
บ าบัดและฟ้ืนฟูสุขภาพ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
การบ าบัดและฟ้ืนฟู
สุขภาพท าให้มีสุขภาพ
แข็งแรงข้ึน

กองสาธารณสุข
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2,561           2,562             2,563            2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

25 สาธารณสุขร่วมใจลดโลก
ร้อนกรีนแอนด์คลีน 
(ODOP PROJECT)

เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการพัฒนาอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในการลดโลก
ร้อน

จนท. สาธารณสุข 4 
คน อสม. 43 คน จิต
อาสา 8 คน

20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความ
เข้าใจในการพัฒนา
อนามัยส่ิงแวดล้อมใน
การลดโลกร้อน

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการพัฒนา
อนามัยส่ิงแวดล้อมการลด
โลกร้อน

กองสาธารณสุข

26 ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกด้วยการพ่น
สารเคมีก าจัดยุงตัวแก่

เพ่ือตัดวงจรชีวิต โดยการ
ก าจัดลูกน้ ายุงลายตัวแก่
โดยการพ่นสารเคมีทุก
หลังคาเรือน

ครัวเรือนในหมู่ท่ี 
1,2,6,8,9,12

31,416 31,416 31,416 31,416 31,416 อัตราการป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง 
หรือไม่พบการเกิดโรค

ประชาชนได้รับความรู้
เก่ียวกับการเฝ้าระวังโรค
ไข้เลือดออก

กองสาธารณสุข

27 ก าจัดลูกน้ ายุงลายด้วย
ทรายท่ีมีฟอสโดย
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน

เพ่ือลดอัตราการป่วยและ
ไม่ให้มีอัตราการป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออก

อสม.จ านวน 43 ราย 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 อัตราการป่วยหรือ
เสียชีวิตด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง

แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
ลดลงและมีการใสทราย
อย่างท่ัวถึง

กองสาธารณสุข

28 ส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการ
ปฏิบัติธรรม

เพือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้และฝึกปฏิบัติธรรม
ในการพัฒนาจิตใจให้สงบ
เยือกเย็น

ประชาชนผุ้สนใจใน
การปฏิบัติธรรม 
จ านวน 25 คน

34,600 34,600 34,600 34,600 34,600 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ

ท าให้เป็นคนมีอารมณ์เยื 
อกเย็น มีความสุขใจ
ได้มากผิวพรรณผ่องใสมี
จิตใจเบิกบาน

กองสาธารณสุข

29 เดินทางปลอดภัย สวม
หมวกนิรภัย ใส่ใจกฏจราจร
 (ODOP PROJECT)

เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน
ในเร่ืองความปลอดภัยจาก
การสวมหมวกนิรภัยและ
การมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันอุบัติเหตุบนถนน

ประชาชนท่ัวไป (หมู่ท่ี
 1,2,6,8,9,12)

34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 อัตราการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนลดลง

ประชาชนได้รับความรู้
และปฏิบัติตามกฏจราจร

กองสาธารณสุข
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2,561           2,562             2,563            2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

30 ลดภาวะและอาการแทรก
ซ้อนท่ีขาและเท้าในผู้ป่วย
โรคเบาหวานด้วยแพทย์
แผนไทย (OTOP 
PROJECT)

เพ่ือการป้องกัน 
บ าบัดรักษา
ภาวะแทรกซ้อนท่ีขาและ
เท้าด้วยการแพทย์แผนไทย

ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ี
มีความเส่ียงและ
ภาวะแทรกซ้อนท่ีขา
และเท้า จ านวน 25 
คน

35,150 35,150 35,150 35,150 35,150 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ี
ขาและเท้า

อาการแทรกซ้อนท่ีขาและ
เท้าของกลุ่มเป้าหมายลดลง

กองสาธารณสุข

31 เฝ้าระวังมะเร็งเต้านมและ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

เพ่ือให้ความรู้เร่ืองมะเร็ง
ปากมดลูกแก่กลุ่มเป้าหมาย
อายุ 30-70ปี และตรวจ
คัดกรองด้วยวิธีเป็บเสมียร์

จัดอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายในหมู่ท่ี
 1,2,6,8,9,12 
จ านวน 475 คน

24,050 24,050 24,050 24,050 24,050 จ านวนผู้ป่วยด้วย
โรคมะเร็งปากมดลูก
ลดลง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจและ
รู้จักวิธีสังเกตตนเอง

กองสาธารณสุข

32 โครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมชุมชนโดยการ
เรียนรู้อาชีพของผู้สูงอายุ
และภาคีเครือข่าย

เพ่ือส่งเสริมการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มโดยการเรียนรู้
อาชีพและการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ของผู้สูงอายุ
และภาคีเครือข่าย

ผู้สูงอายุและอสม.เข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวน 
60 คน

54,950 54,950 54,950 54,950 54,950 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความพึงพอใจ

ผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กองสาธารณสุข

33 เฝ้าระวังและส่งเสริมทันต
สุขภาพนักเรียนในโรงเรียน
วัดธรรมสถิต์ิวรารามและ
โรงเรียนวัดนางพิมพ์

เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนวัด
ธรรมสถิต์ิและโรงเรียนวัด
นางพิมพ์ตระหนักถึง
ความส าคัญของการดูแล
ทันตสุขภาพของตนเอง

นักเรียนโรงเรียนวัด
ธรรมสถิต์ิและ
โรงเรียนวัดนางพิมพ์
ช้ัน ป.1- 6 /จ านวน 
3 คร้ัง

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 นักเรียนโรงเรียนวัด
ธรรมสถิต์ิฯ และ
โรงเรียนวัดนางพิมพ์
มีฟันผุไม่เกินร้อยละ 
50

นักเรียนโรงเรียนวัด
ธรรมสถิต์ิและโรงเรียนวัด
นางพิมพ์ มีสุขภาพช่อง
ปากท่ีดี

กองสาธารณสุข
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          2.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2,561           2,562             2,563            2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

34 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือพัฒนากิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพอนามัยท่ีดีแก่
นักเรียนโรงเรียนวัด
ธรรมสถิต์ิและโรงเรียนวัด
นางพิมพ์

นักเรียนโรงเรียนวัด
ธรรมสถิต์ิและ
โรงเรียนวัดนางพิมพ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
สุขภาพอนามัยท่ีดี

นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีสมบูรณ์ 
แข็งแรง

กองสาธารณสุข

35 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมและเฝ้าระวัง
โรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุ
แก่เด็กนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนวัด
ศรีสุวรรณคงคาราม

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังในการเกิด
อุบัติเหตุของนักเรียน
ในโรงเรียนลดลง

สุขภาพพลานามัยของ
กลุ่มเป้าหมายแข็งแรง

กองสาธารณสุข

36 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

เพ่ือป้องกันและควบคุมการ
เกิดไข้เลือดออกในพ้ืนท่ี

มีโครงการ/กิจกรรม
ในการป้องกันและ
ควบคุมการเกิดโรค
ไข้เลือดออก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ป่วยเจ็บป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออก
ลดลง

ประชาชนไม่ป่วยเป็น
ไข้เลือดออก

กองสาธารณสุข

37 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือป้องกันและควบคุมการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้า

มีโครงการ/กิจกรรม
ในการป้องกันและ
ควบคุมการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้า

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เจ็บป่วยด้วย
โรคพิษสุนัขบ้าลดลง

ประชาชนไม่ป่วยเป็นโรค
พิษสุนัขบ้า

กองสาธารณสุข

38 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 1 บ้าน
บางนางจีน

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1

          20,000            20,000            20,000             20,000             20,000 ประชาชนร้อยละ 80
 มีสุขภาพท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

กองสาธารณสุข
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    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          2.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2,561           2,562             2,563            2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

39 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 2 บ้าน
โพงพาง

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2

          20,000            20,000            20,000             20,000             20,000 ประชาชนร้อยละ 80
 มีสุขภาพท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

กองสาธารณสุข

40 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 3 บ้าน
นางพิมพ์

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิติท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3

          20,000            20,000            20,000             20,000             20,000 ประชาชนร้อยละ 80
 มีสุขภาพท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

กองสาธารณสุข

41 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขหมู่ท่ี 4 บ้าน
คลองบ่อ

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4

          20,000            20,000            20,000             20,000             20,000 ประชาชนร้อยละ 80
 มีสุขภาพท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

กองสาธารณสุข

42 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 5 บ้าน
คลองจ่ัน

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5

          20,000            20,000            20,000             20,000             20,000 ประชาชนร้อยละ 80
 มีสุขภาพท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

กองสาธารณสุข

43 อุดหนุนโครงการตามแนว
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 6 บ้าน
มอบลัด

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6

          20,000            20,000            20,000             20,000             20,000 ประชาชนร้อยละ 80
 มีสุขภาพดี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

กองสาธารณสุข
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    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          2.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2,561           2,562             2,563            2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

44 อุดหนุนโครงการตามแนว
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขหมู่ท่ี 7 บ้าน
บางช้างตาย

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7

          20,000            20,000            20,000             20,000             20,000 ประชาชนร้อยละ 80
 มีสุขภาพท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง

กองสาธารณสุข

45 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 8 บ้าน
ศาลาพักร้อน

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 8

          20,000            20,000            20,000             20,000             20,000 ประชาชนร้อยละ 80
 มีสุขภาพท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

กองสาธารณสุข

46 อุดหนุนโครงการตามแนว
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 9 บ้าน
ศาลาพักร้อน

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9

          20,000            20,000            20,000             20,000             20,000 ประชาชนร้อยละ 80
 มีสุขภาพท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง

กองสาธารณสุข

47 อุดหนุนโครงการตามแนว
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 10 
บ้านบางตีนเป็ด

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพท่ี
ดีและคุณภาพชีวิตท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10

          20,000            20,000            20,000             20,000             20,000 ประชาชนร้อยละ 80
 มีสุขภาพท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรุ้ด้านสาธารสุขและ
สามารถน าไปปฏิบัติให้
ถูกต้อง

กองสาธารณสุข

48 อุดหนุนโครงการตามแนว
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 11 
บ้านคลองเก่า

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 11

          20,000            20,000            20,000             20,000             20,000 ประชาชนร้อยละ 80
 มีสุขภาพท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

กองสาธารณสุข
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    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          2.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2,561           2,562             2,563            2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

49 อุดหนุนโครงการตามแนว
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขหมู่ท่ี 12 บ้าน
นัดตาว่าย

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 12

          20,000            20,000            20,000             20,000             20,000 ประชาชนร้อยละ 80
 มีสุขภาพท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง

กองสาธารณสุข

50 อุดหนุนงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือ
สนับสนุนการสาธารณสุข
มูลฐาน

เพ่ือส่งเสริม/สนับสนุน
กิจกรรมเก่ียวกับการบริการ
สาธารณสุข การดูแล
สุขภาพอนามัย ประชาชน

จ านวนโครงการท่ี
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
ท่ีขอรับงบประมาณ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เจ็บป่วยลดลง ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริม/ดูแลสุขภาพ
อนามัยอย่างท่ัวถึง

กองสาธารณสุข

รวม 50 โครงการ 1,421,016    1,421,016      1,421,016      1,421,016       1,421,016       
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬา
 สถานท่ีออกก าลังกาย

เพ่ือให้มีสถานท่ี
ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มกิจกรรม
ประเภทการกีฬา
ของชุมชน

มีลานกีฬา สถานท่ี
ออกก าลังกายท่ีได้
มาตรฐาน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนสถานท่ีเพ่ือ
ส่งเสริมการกีฬา
ของชุมชนเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีพ้ืนท่ีใน
การรวมกลุ่มเพ่ือใช้
เวลาอย่างสร้างสรรค์
ในกิจกรรมท่ีจะสร้าง
ความเข็มแข็งให้ชุมชน

กองช่าง

2 ก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุง 
ศาลาประชาคมประจ า
หมู่บ้าน

เพ่ือให้สถำนที
ส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรรวม
หรือสร้ำงกลุ่มใน
ชุมชน

ก่อสร้าง/ต่อเติม/
ปรับปรุง ศาลา
ประชาคม

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนศาลา
ประชาคมท่ี
ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ตามแผน

ประชาชนมีพ้ืนท่ีใน
การรวมกลุ่มเพ่ือใช้
เวลาอย่างสร้างสรรค์
ในกิจกรรมท่ีจะสร้าง
ความเข็มแข็งให้ชุมชน

กองช่าง

รวม 2 โครงการ 1,300,000     1,300,000      1,300,000      1,300,000      1,300,000     

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเน่ืองในวัน
เด็กแห่งชาติ

มีการจัดกิจกรรม
เน่ืองในวันเด็ก
แห่งชาติ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็กท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน

เด็กเกิดความ
สนุกสนานและมี
ความสามัคคี

กองการศึกษา

2 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาและ
เคร่ืองออกก าลังกาย

เพ่ือให้ประชาชน 
เยาวชนในต าบลใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ส่งเสริม
ให้สุขภาพแข็งแรง
และไม่ยุ่งเก่ียวกับยา
เสพติด

ต าบลบางขันแตกมี
อุปกรณ์/เคร่ือง
ออกก าลังกายท่ีมี
มาตรฐาน

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนสุขภาพ
แข็งแรง

ประชาชน เยาวชน
ในเขต อบต.สนใจ
เล่นกีฬามากข้ึน
และมีสุขภาพ
แข็งแรง

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   I   หน้าท่ี  91



    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

3 ส่งเสริมการจัดงาน
ประเพณีต่างๆ

เพ่ือให้ประชาชนใน
ต าบลอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสืบ
ทอดประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน

จัดงานประเพณี
ภายในท้องถ่ิน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนในเขต 
อบต.ช่วยกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน

กองการศึกษา

4 โครงการส่งเสริม สนับสนุน
และอนุรักษ์ว่าวไทย

เพ่ือให้ประชาชนใน
ต าบลอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสืบ
ทอดประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน

จัดงานประเพณี
เก่ียวกับการอนุรักษ์
ว่าวไทย

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนในเขต 
อบต.ช่วยกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน

กองการศึกษา

5 โครงการประเพณีลอย
กระทง

เพ่ือให้ประชาชนใน
ต าบลอนุรักษ์
วัฒนธรรม และสืบ
ทอดประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน

จัดงานประเพณี
ลอยกระทง

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนในเขต 
อบต.ช่วยกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน

กองการศึกษา

6 โครงการสืบสานประเพณี
ชักพระ ทอดผ้าป่าสามัคคี
และแข่งขันเรือพาย

เพ่ือให้ประชาชนใน
ต าบลอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสืบ
ทอดประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน

จัดงานประเพณีสืบ
สานประเพณีชัก
พระผ้าป่าสามัคคี
และแข่งขันเรือพาย

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนในเขต
พั้ืนท่ี อบต.ช่วยกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   I   หน้าท่ี  92



    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

7 โครงการสืบสานประเพณี
เทศกาลเข้าพรรษา

เพ่ือให้ประชาชนใน
ต าบลอนุรักษ์
วัฒนธรรม และสืบ
ทอดประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน

จัดงานประเพณีสืบ
สานเทศกาล
เข้าพรรษา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนในเขต 
อบต.ช่วยกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน

กองการศึกษา

8 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

เพ่ือให้ประชาชนใน
ต าบลอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสืบ
ทอดประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน

จัดงานประเพณีสืบ
สานประเพณี
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนในเขต 
อบต.ช่วยกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน

กองการศึกษา

รวม 8 โครงการ 320,000       320,000       320,000       320,000       320,000       

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   I   หน้าท่ี  93



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          2.6 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 สมทบเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบล
บางขันแตก

เพ่ือสมทบ
งบประมาณให้กับ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.บาง
ขันแตกในการ
บริการดูแลสุขภาพ
ประชาชน

สมทบงบประมาณ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 ของวงเงินท่ี
ได้รับอุดหนุนจาก 
สปสช.

          150,000 160,000 170,000 180,000 190,000 จ านวนโครงการท่ี
ขอรับงบประมาณ

ประชาชนได้รับ
การบริการสุขภาพ
อย่างท่ัวถึงและ
ระบบเครือข่าย
เพ่ือสุขภาพ
เข้มแข็งข้ึน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุใน
ต าบลได้รับการ
สงเคราะห์จากทาง
ราชการ

จัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุในต าบล

     14,100,000 14,150,000 14,200,000 14,250,000 14,300,000 ผู้สูงอายุได้รับเบ้ีย
ยังชีพครบทุกราย

ผู้สูงอายุได้รับการ
สงเคราะห์จากทาง
ราชการ

ส านักปลัด

3 เบ้ียยังชีพผู้พิการ เพ่ือให้ผู้พิการใน
ต าบลได้รับการ
สงเคราะห์จากทาง
ราชการ

จัดสวัสดิการให้แก่
ผู้พิการในต าบล

       1,540,000 1,550,000 1,560,000 1,570,000 1,580,000 ผู้พิการได้รับเบ้ียยัง
ชีพครบทุกราย

ผู้พิการได้รับการ
สงเคราะห์จากทาง
ราชการ

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   I   หน้าท่ี  94



    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          2.6 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 เบ้ียยังชีพส าหรับผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์
ในต าบลได้รับการ
สงเคราะห์จากทาง
ราชการ

จัดสวัสดิการให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ในต าบล

            78,000 79,000 80,000 81,000 82,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เบ้ียยังชีพครบทุกราย

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การสงเคราะห์จาก
ทางราชการ

ส านักปลัด

รวม 4 โครงการ 15,868,000    15,939,000        16,010,000    16,081,000     16,152,000      

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   I   หน้าท่ี  95



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

    ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
          3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรม/
ทบทวน/จัดซ้ือวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ ของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

เพ่ือฝึกทบทวนและเพ่ิมศักยภาพ
 อปพร. ให้สามารถปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน

ฝึกอบรมทบทวน 
อปพร. เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวน อปพร. ท่ี
เพ่ิมข้ึนและมี
ศักยภาพย่ิงข้ึน

ต าบลบางขันแตก
ได้มีก าลัง อปพร. 
ท่ีมีความสามารถ
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ส านักปลัด

2 โครงการสร้างความอุ่น
ใจความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในช่วง
เทศกาลปีใหม่

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนท่ีสัญจรไป-มาบนถนน
 สามารถป้องกันและลดอุบัติบน
ท้องถนนในพ้ืนท่ีต าบลบางขัน
แตกและพ้ืนท่ีใกล้เคียง

จัดกิจกรรมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนคร้ังท่ีเกิดเหตุ
ในพ้ืนท่ีลดลง

สามารถป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนใน
เทศกาลต่างๆ

ส านักปลัด

3 โครงการสร้างความอุ่น
ใจความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนท่ีสัญจรไป-มาบนถนน
 สามารถป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกและพ้ืนท่ี
ใกล้เคียง

จัดกิจกรรมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนคร้ังท่ีเกิดเหตุ
ในพ้ืนท่ีลดลง

สามารถป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนใน
เทศกาลต่างๆ

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

    ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
          3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และระงับอัคคีภัยในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก

เพ่ือฝึกอบรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าท่ี ผู้น า เยาวชน
 และประชาชน

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนสามารถ
ดูแลตนเองเบ้ืองต้น
ได้เม่ือเกิดภัย

ส านักปลัด

5 โครงการติดต้ังป้ายจราจร/
ป้ายบอกทางภายในต าบล
บางขันแตก

เพ่ือให้ประชาชนในเขตอบต.มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ติดต้ังป้ายจราจร 
จ านวน 12 หมู่บ้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังท่ีเกิดเหตุ
ในพ้ืนท่ีลดลง

ประชาชนในเขต 
อบต.มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมาก
ข้ึน

กองช่าง

6 โครงการติดต้ังกล้องวงจร
ปิดในพ้ืนท่ีต าบลบางขันแตก

เพ่ือติดต้ังกล้องวงจรปิดในเขต
ต าบลบางขันแตก

ติดต้ังกล้องวงจรปิด
จ านวน 12 หมู่บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ต าบลบางขันแตกมี
กล้องวงจรปิด

ประชาชนในเขต 
อบต.มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมาก
ข้ึน

กองช่าง
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

    ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
          3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

7 โครงการติดต้ังกระจกเลนส์
นูนตามทางแยกและทางโค้ง
ในเขตต าบลบางขันแตก

เพ่ือให้ประชาชนในต าบลมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากข้ึน

กระจกเลนส์นูนใน
เขตต าบลบางขันแตก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ต าบลบางขันแตกมี
กระจกเลนส์นูน
ตามทางแยกท่ี
อันตราย

ประชาชนในเขต 
อบต.มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมาก
ข้ึน

กองช่าง

8 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ
กระพริบ

เพ่ือติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบใน
เขตต าบลบางขันแตก

ติดต้ังสัญญาณไฟ
กระพริบในเขต
ต าบลบางขันแตก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีสัญญาณไฟ
กระพริบตามทางแยก

ประชาชนในเขต 
อบต.มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมาก
ข้ึน

กองช่าง

9 โครงการการช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีความจ าเป็น
ฉุกเฉินหรือสาธารณภัย

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินต่างๆ ในพ้ืนท่ี

จ านวนประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนท่ี
เดือดร้อนลดลง

สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อน
เบ้ืองต้นให้กับ
ประชาชน

ส านักปลัด

รวม 9 โครงการ 1,150,000     1,150,000     1,150,000     1,150,000     1,150,000     
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

    ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
          3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน

เพ่ือให้การช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนในด้านต่าง ๆ

สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ต าบลบางขันแตก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ

ประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ส านักปลัด  
เกษตรต าบล

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกและ
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

ส่งตัวผู้ติดยาเข้าค่าย
เพ่ือปรับเปล่ียน
พฤติกรรม

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ติดยาเสพ
ติดลดลง

สามารถป้องกันและแก้ไข
ป้ัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก

ส านักปลัด

3 โครงการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เพ่ือส่งผู้ติดยาเสพติดเข้า
รับการบ าบัด เป็นการคืน
คนดีสู่สังคม

ส่งผู้ติดยาเข้าค่ายเพ่ือ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 จ านวนผู้ติดยาเสพ
ติดลดลง

สามารถป้องกันและแก้ไข
ป้ัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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    ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
          3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 ส่งเสริม/สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

เพ่ือให้ประชาชน เยาวชน
ในต าบลใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และไม่ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด

ส่งเสริมการกีฬาภายใน
ต าบลบางขันแตก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ติดยาเสพ
ติดลดลง

ประชาชน เยาวชนในเขต 
อบต.หันมาเล่นกีฬามากข้ึน
และมีสุขภาพแข็งแรงไม่ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด

ส านักปลัด

5 โครงการให้ความรู้แก่
เยาวชนในการป้องกันการ
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร

เพ่ือลดการต้ังครรภ์ไม่
พร้อมของเยาวชน

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
เยาวชน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็ก เยาวชน
 ต้ังครรภ์ก่อนวัยอัน
ควรลดลง

ลดปัญหาสังคมและการ
ต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ส านักปลัด

6 โครงการรณรงค์/ส่งเสริม 
กิจกรรมการใช้เวลาว่างของ
เด็กและเยาวชนให้เกิด
ประโยชน์

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้เวลาว่างของเด็ก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็กท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม

ลดปัญหาสังคม ลดปัญหา
ยาเสพติดและเด็กเยาวชน
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

ส านักปลัด

รวม 6 โครงการ 425,000         425,000       425,000       425,000       425,000       
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าการเกษตรและประมง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

     ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องท่ียว
         4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการรณรงค์/ส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

เพ่ือปลูกจิตส านึก
รักบ้านเกิด

มีโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
ธรรมชาติและส านึกรัก
บ้านเกิด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนนักท่องเท่ียวใน
พ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน

ประชาชนเยาวชนใน
ชุมชนมีจิตส านึกรักษ์
บ้านเกิด

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมการปลูก
ผักสวนครัวตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ปลูกผักสวนครัวตาม
เเนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

มีกิจกรรมในการ
ส่งเสริมการปลูกผัก
สวนครัว

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนสามารถลด
รายจ่าย/เพ่ิมรายได้

ประชาชนเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็น
การลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนได้

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ/
การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ/
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เพ่ือส่งเสริม/
สนับสนุนการสร้าง
อาชีพของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม
เก่ียวกับการส่งเสริม
การฝึกอาชีพ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกลุ่มอาชีพย่ังยืน
เพ่ิมข้ึน

กลุ่มอาชีพในเขต 
อบต.มีความเข้มแข็ง
สามารถบริหาร
จัดการกลุ่มได้

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องท่ียว
         4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 โครงการส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนากลุ่มสตรี กลุ่ม
เยาวชน และกลุ่มประชาชน

เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้กลุ่มสตรี 
เยาวชน และ
ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม 
เก่ียวกับการส่งเสริม
กลุ่มสตรี เยาวชน และ
ประชาชน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

กลุ่มสตรี เยาวชน 
และประชาชนมีความ
เข้มเเข็ง มีกิจกรรมท่ี
เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองครอบครัวและ
ชุมชน

ส านักปลัด

5 สมทบกองทุนเศรษฐกิจ
ชุมชน

เพ่ือส่งเสริม/
สนับสนุนการสร้าง
อาชีพชุมชน

โครงการเพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจและสร้าง
รายได้ให้ประชาชน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม
เพ่ิมรายได้

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด    
กองสาธารณสุข

รวม 5 โครงการ 430,000         430,000       430,000       430,000       430,000       
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าการเกษตรและประมง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

     ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องท่ียว
         4.2  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการอบรม/ส่งเสริม
การแปรรูปสินค้าเกษตร

เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้
เกษตรกร

อบรม/ส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการแปร
รูปสินค้าเกษตร

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน

สามารถพัฒนาเป็น
อาชีพเสริมใน
ครัวเรือน

ส านักปลัด  
เกษตรต าบล

2 โครงการป้องกันและก าจัด
แมลงด าหนามมะพร้าวโดย
ใช้แตนเบียนอะซีโคเดส

เพ่ือก าจัด แมลงด า
หนาม ด้วงแรด 
และศัตรูพืชในพ้ืนท่ี
เกษตรของเกษตรกร

มีโครงการเพ่ือ
ป้องกันก าจัดแมลง
ด าหนามมะพร้าว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผลผลิตของ
เกษตรกรเพ่ิมข้ึน

จ านวนกระรอก 
แมลงด าหนาม 
ด้วงแรด และ
ศัตรูพืชลดจ านวนลง

ส านักปลัด  
เกษตรต าบล

3 โครงการรณรงค์ ป้องกัน
และก าจัดกระรอกในสวน
มะพร้าว

เพ่ือลดจ านวน
กระรอกในสวน
มะพร้าว

มีโครงการเพ่ือลด
จ านวนกระรอก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผลผลิตของ
เกษตรกรเพ่ิมข้ึน

เพ่ือลดจ านวน
กระรอกและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนใน
เบ้ืองต้น

ส านักปลัด  
เกษตรต าบล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องท่ียว
         4.2  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 โครงการป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืช

เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรท่ีประสบ
ปัญหา

มีโครงการ/กิจกรรม
ส าหรับการป้องกัน
หรือก าจัดศัตรูพืช

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ

เกษตรกรมีผลผลิต
เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด  
เกษตรต าบล

รวม 4 โครงการ 230,000        230,000       230,000       230,000       230,000       
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

     ยุทธศาสต์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
         5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการปล่อยกุ้ง
ก้ามกรามคืนสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ

เพ่ือรักษ์วิถีชีวิต
ชุมชนประชาชน
สามารถหาสัตว์น้ า
ในล าคลองได้

ปล่อยกุ้งแม่น้ าลงสู่
ล าคลอง

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนกุ้งในแม่น้ า
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึนอีก
ท้ังระบบนิเวศน์มี
ความสมบูรณ์ข้ึน

กองสาธารณสุข

2 โครงการปลูกต้นไม้ถวาย
แม่ของแผ่นดิน

เพ่ือปลูกต้นไม้ใน
พ้ืนท่ีสาธารณะ
ภายในต าบลบางขัน
แตก

จ านวนต้นไม้ท่ีปลูก
ในพ้ืนท่ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนต้นไม้ในพ้ืนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ในหมู่บ้านมีพ้ืนท่ีสี
เขียวเพ่ิมข้ึนและมี
ความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ส านักปลัด

รวม 2 โครงการ 150,000        150,000       150,000       150,000       150,000       

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ในเขตจังหวัดท่ี  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

     ยุทธศาสต์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
         5.2  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 เมืองนวัตกรรมสีเขียว  ปรับปรุงพ้ืนท่ีเมืองและ
ส่ิงแวดล้อมภายในเมืองและ
ระบบโดยรอบเมืองให้ดีข้ึน 
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคน
เมืองและรักษาสภาพแวดล้อม
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีสีเขียวให้คง
อยู่หรือให้เพ่ิมมากข้ึน

หมู่ท่ี 1 - 12 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

สามารถรักษา
พ้ืนท่ีสีเขียวให้คง
อยู่หรือเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวให้มากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด    
กองสาธารณสุข

2 ชุมชนปลอดขยะ ชุมชนน่า
อยู่

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดความร่วมมือ การมีส่วน
ร่วมของชุมชนในด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร

หมู่ท่ี 1 - 12 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณขยะต่อ
เดือนลดลง

สภาพแวดล้อม
สะอาด ปราศจาก
ขยะ

ส านักปลัด    
กองสาธารณสุข

3 โครงการคนบางขันแตก
ร่วมใจ ลด คัด แยก ขยะ

เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับ
ประชาชนในการลด คัดแยก
ขยะ จากครัวเรือน

มีโครงการกิจกรรม
ส่งเสริมการลด คัด 
แยก ขยะ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลง

ประชาชนเกิด
จิตส านึกในการคัด
แยกขยะ

กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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     ยุทธศาสต์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
         5.2  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 โครงการบางขันแตกรวม
ใจภักด์ิ รักสามัคคี ท า
ความดี ถวายพ่อหลวง (ตัด
หญ้าและลงแขกลงคลอง )

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรวม
ท าความสะอาดบริเวณท่ี
สาธารณะในต าบลล าคลอง
ถนนภายในต าบล

โครงการ/กิจกรรม 
เก่ียวกับการท า
ความสะอาดต่างๆ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน และล าคลอง
สะอาด

ถนนและล าคลอง
ในเขตต าบลบาง
ขันแตกสะอาดน่า
มอง

กองสาธารณสุข

5 โครงการฝึกอบรม สร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือสร้างจิตส านึกในการร่วม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในชุมชน

โครงการ/กิจกรรม
เก่ียวกับอบรมสร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการดูแลเพ่ิมข้ึน

สภาพแวดล้อม
ชุมชนดี สะอาดน่า
อยู่

กองสาธารณสุข

6 โครงการอบรมให้ความรู้
การก าจัดน้ าเสียของสถาน
ประกอบการ

เพ่ือให้สถานประกอบการรู้จัก
วิธีการบ าบัดน้ าเสียก่อนท้ิงลง
สู่แหล่งน้ าธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม
เก่ียวกับอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับการ
ก าจัดน้ าเสีย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เร่ืองร้องเรียนด้าน
น้ าเสียลดลง

สภาพแวดล้อม
ชุมชนดี สะอาดน่า
อยู่

กองสาธารณสุข

7 จัดหาท่ีรองรับขยะมูลฝอย เพ่ือให้มีท่ีรองรับขยะเพียงพอ
และได้มาตรฐาน

ถังขยะพร้อม
ฐานรองคอนกรีต

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนถังขยะเพ่ิมข้ึน สามารถมีท่ีรองรับ
ขยะมูลฝอย
เพียงพอและ
ชุมชนสะอาดมาก
ข้ึน

กองสาธารณสุข

รวม 7 โครงการ 1,800,000      1,800,000      1,800,000     1,800,000      1,800,000        
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

     ยุทธศาสต์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
         5.3  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาก าจัดขยะมูล
ฝอย

มีค่าจ้างเหมาก าจัด
ขยะ

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ขยะมูลฝอยได้รับ
การจัดเก็บอย่าง
ท่ัวถึง

ชุมชนสะอาด
ประชาชนสุขภาวะ
อนามัยดี

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 โครงการ 700,000        700,000       700,000       700,000       700,000       

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ในเขตจังหวัดท่ี  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

     ยุทธศาสต์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
         5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
ในพ้ืนท่ีต าบลบางขันแตก

เพ่ือป้องกันการกัด
เซาะตล่ิงของแม่น้ า
ล าคลอง

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง ใน
พ้ืนท่ีต าบลบางขันแตก หมู่ท่ี
 1-12

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนเข่ือน
ป้องกันการกัดเซาะ
ตล่ิงเพ่ิมข้ึนตามแผน

ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใน
พ้ืนท่ีมีความสมบูรณ์
และย่ังยืน

กองช่าง

2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
บริเวณวัดแม่น้ า หมู่ท่ี 1

เพ่ือป้องกันการกัด
เซาะตล่ิงของแม่น้ า
ล าคลอง

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง วัด
แม่น้ า สูง 2.50 เมตร 
ระยะทาง 300 เมตร

 -  -  - 3,750,000 - จ านวนเข่ือน
ป้องกันการกัดเซาะ
ตล่ิงเพ่ิมข้ึนตามแผน

ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใน
พ้ืนท่ีมีความสมบูรณ์
และย่ังยืน

กองช่าง

3 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
บริเวณหน้าท่ีท าการอบต .ฯ
 หมู่ท่ี 4

เพ่ือป้องกันการกัด
เซาะตล่ิงของแม่น้ า
ล าคลอง

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
บริเวณหน้าท่ีท าการอบต .ฯ  
สูง 1.50 เมตร ระยะทาง 
40.95 เมตร

-         200,000 - - - จ านวนเข่ือน
ป้องกันการกัดเซาะ
ตล่ิงเพ่ิมข้ึนตามแผน

ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใน
พ้ืนท่ีมีความสมบูรณ์
และย่ังยืน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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     ยุทธศาสต์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
         5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
(แบบข้ันบันได) หมู่ท่ี 6

เพ่ือป้องกันการกัด
เซาะตล่ิงของแม่น้ า
ล าคลอง

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
แบบข้ันบันไดยาว 10 เมตร 
สูง 2.5 เมตร

        1,000,000 1,000,000 จ านวนเข่ือน
ป้องกันการกัดเซาะ
ตล่ิงเพ่ิมข้ึนตามแผน

ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใน
พ้ืนท่ีมีความสมบูรณ์
และย่ังยืน

กองช่าง

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ต่อเติม บริเวณ
ศาลารอรถ หมู่ท่ี 8
   -บ้านซ้าย
    -ปากซอยบางช้างตาย

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ในพ้ืนท่ีต าบลบาง
ขันแตก

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ
ศาลารอรถ หมู่ท่ี 8  มีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร

- - 120,000           - - จ านวนพ้ืนท่ีสีเขียว 
และมีการปรับภูมิ
ทัศน์เพ่ิมข้ึน

ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใน
พ้ืนท่ีมีความสมบูรณ์
และย่ังยืน

กองช่าง

รวม 5 โครงการ 5,000,000      5,200,000    6,120,000       9,750,000        5,000,000    
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านมืองและสังคมท่ีดี

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
        6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการเก่ียวกับราชพิธี 
เน่ืองในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธี พระบรม
ราชาภิเษกสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร

เพ่ือจัดกิจกรรมแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

จ านวนกิจกรรมท่ี
แสดงความ
จงรักภักดีไม่น้อย
กว่า 2 กิจกรรม

- 150,000 - - ความส าเร็จในการ
ด าเนินโครงการ ร้อย
ละ 80

ประชาชนในพ้ืนท่ีส านึกรัก
สถาบันพระมหากษัตริย์

ส านักปลัดฯ

2 ปรับปรุงพ้ืนอาคาร
ส านักงานอบตฯ

เพ่ือให้มีอาคารส านักงานท่ี
พร้อมรองรับภารกิจของ 
อบต.ฯ

ปรับปรุงพ้ืนอาคาร
ส านักงาน อบต.ฯ 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
255 ตารางเมตร

200,000 ประชาชนและ
บุคลากรผู้ใช้สถานท่ีมี
ความพึงพอใจ ร้อยละ
 80

สามารถอ านวยความ
สะดวกและยกระดับการ
ให้บริการท่ีเหมาะสมแก่
ประชาชน

ส านักปลัดฯ

3 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
งานรัฐพิธี

เพ่ือสืบสานงานรัฐ
พิธีต่างๆ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชนท่ี
เขัาร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน

เป็นการสืบสานงานรัฐพิธี
ต่างๆ

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
        6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 การเลือกต้ัง เพ่ือให้ประชาชนได้ตัดสินใจ
เลือกผู้แทนเข้ามาบริหาร
ท้องถ่ินของตน

เลือกต้ังตกรณีครบ
วาระ/เลือกต้ังซ่อม
เพ่ือเลือกตัวแทนใน
การบริหารท้องถ่ิน

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 การเลือกต้ังเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

ประชาชนได้ตัดสินใจเลือก
ตัวแทนเข้ามาบริหาร
ท้องถ่ินของตนเอง

ส านักปลัด

5 การอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ข้อมูลข่าวสารท่ี
ทันสมัย

เผยเเพร่
ประชาสัมพันธ์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนรับรู้
ข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์

ประชาชนในเขต อปท.มี
ความรู้และได้รับข้อมูล
ข่าวสารท่ีทันสมัยมากข้ึน

ส านักปลัด

6 อินเตอร์เน็ตต าบล ให้อินเตอร์เน็ตต าบลใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้บริการประชาชน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนมาใช้
บริการอินเตอร์เน็ต
ต าบลเพ่ิมข้ึน

อินเตอร์เน็ตต าบลใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

7 ขยายเขตเสียงตามสาย เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารไปสู่ชุมชน
สามารถท าได้รวดเร็ว

ขยายเสียงตาม
สายในเขต อบต.ให้
มีประสิทธิภาพ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จุดส่งสัญญาณตาม
สายท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารท่ีทันสมัยรวดเร็ว

กองช่าง

8 ขยายเขตเสียงตามสายแบบ
ไร้สาย

เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารไปสู่ชุมชน
สามารถท าได้รวดเร็วและ
ท่ัวถึง

ขยายเสียงตามสาย
แบบไร้สายในเขต 
อบต. ให้มี
ประสิทธิภาพ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จุดส่งสัญญาณเสียง
ตามสายท่ีมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารท่ีทันสมัยรวดเร็ว

กองช่าง
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
        6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

9 ซ่อมแซม/ปรับปรุงเสียง
ตามสาย

เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารไปสู่ชุมชน
สามารถท าได้รวดเร็วและ
ท่ัวถึง

ขยายเสียงตาม
สายในเขต อบต.ให้
มีประสิทธิภาพ

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จุดส่งสัญญาณเสียง
ตามสายท่ีมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารท่ีทันสมัยรวดเร็ว

กองช่าง

10 สนับสนุนศูนย์เรียนรู้
ประจ าหมู่บ้าน

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ใน
หมู่บ้าน

จัดซ้ือหนังสือพิมพ์
ให้ศูนย์เรียนรู้

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ศูนย์เรียนรู้ภายใน
ต าบลบางขันแตกมี
หน้งสือพิมพ์ส าหรับไว้
ให้ประชาชนอ่าน
ข่าวสาร

ประชาชนสามารถรับรู้
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
และท่ัวถึง

ส านักปลัด

11 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของ อบต.

จัดท าปฏิทินประจ าปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนรับรู้
ข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์

ประชาชนรับรู้ข่าวสางาน 
ภารกิจของ อบต.

ส านักปลัด

12 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี เพ่ือให้จัดเก็บภาษีเป็นไป
ตามแนวทางและบรรลุ
วัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ

จัดท าแผนท่ีภาษี
ของต าบลบางขันแตก

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ต าบลบางขันแตกมี
แผนท่ีภาษี

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

กองคลัง
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
        6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

13 การอบรม/การสัมมนา/
การศึกษาดูงาน

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพความรู้
ความสามารถในการท างาน
ของบุคลากร เจ้าหน้าท่ี 
ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน

จัดการฝึกอบรม 
และศึกษาดูงาน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การน าความรู้ท่ีได้มา
ปรับใช้ได้

บุคลากร เจ้าหน้าท่ี และ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
สามารถพัฒนาท้องถ่ินให้
เจริญก้าวหน้า

ส านักปลัด

14 บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน

เพ่ือบ ารุงรักษาและดูแล
ทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน เพ่ือให้การ
บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ

เพ่ือให้การบริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ทรัพย์สินท่ีช ารุดลด
จ านวนลง/อายุการใช้
งานของทรัพย์สิน
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการรับบริการ

ส านักปลัด

15 ค่าจ้างท่ีปรึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจ้างองค์กรหรือสถาบันท่ี
เป็นกลางเพ่ือส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบบริการ
จาก อบต.บางขันแตก

เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของ 
อบต.เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจจาก
ประชาชนเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการรับบริการ

ส านักปลัด

16 การพัฒนาปรับปรุง
ส านักงาน

เพ่ือจัดสภาพแวดล้อม
องค์กรให้เหมาะสมแก่การ
ท างาน

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
สถานท่ีท างาน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักงานมีความ
สะอาดเรียบร้อย

อบต.มีสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกับการท างาน

กองช่าง
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
        6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

17 ส่งเสริมให้ชาวบางขันแตก
ร่วมใจช าระภาษีภายใน
ก าหนด

เพ่ือส่งเสริมและจูงใจให้
ประชาชนช าระภาษีภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด

ผู้ท่ีเข้าข่ายต้อง
ช าระภาษีทุกประเภท

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เงินภาษีจัดเก็บเอง
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนเห็นความส าคัญ
และช าระภาษีภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด

กองคลัง

18 จัดซ้ือ/ปรับปรุง ครุภัณฑ์ เพ่ือให้หน่วยงานตาม
แผนงานมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ครุภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ

770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 จ านวนเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพ่ิมข้ึน

มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
เหมาะสมและทันสมัย

ส านักปลัด

19 การจ้างเหมาบริการ เพ่ือให้สามารถพัฒนา
หน่วยงานและต าบลหรือ
เพ่ือการจ้างเหมาซ่อมแซม
วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างต่างๆ

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีด าเนินการ

สามารถพัฒนาหน่วยงาน
หรือต าบลให้ดีข้ึน

ส านักปลัด

20 โครงการ/กิจกรรมตาม
นโยบายของรัฐบาลหรือ
ตามหนังสือส่ังการ

เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามนโยบายหรือ
การส่ังการ

จัดท าโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม

สามารถปฏิบัติราชการให้
เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล
หรือตามหนังสือส่ังการ

ส านักปลัด

รวม 20 โครงการ 5,030,000     5,380,000    5,030,000    5,030,000    5,030,000    
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านมืองและสังคมท่ีดี

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
        6.2  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 การอบรม/การสัมมนา/
การศึกษาดูงาน

-เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ความรู้ความสามารถใน
การท างานของบุคลากร 
เจ้าหน้าท่ีและ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

จ านวนโครงการ
หรือกิจกรรม

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการหรือ
กิจกรรม

บุคลากร เจ้าหน้าท่ีและ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
สามารถพัฒนาท้องถ่ินให้
เจริญก้าวหน้า

กองการศึกษา

2 การจ้างเหมาบริการ เพ่ือให้สามารถพัฒนา
หน่วยงานและต าบลหรือ
เพ่ือการจ้างเหมา
ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างต่างๆ

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนโครงการ
หรือกิจกรรมท่ี
ด าเนินการ

สามารถพัฒนาหน่วยงาน
หรือต าบลให้ดีข้ึน

กองการศึกษา

3 บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน

เพ่ือบ ารุงรักษาและดูแล
ทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน เพ่ือให้การ
บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ

เพ่ือให้การบริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ทรัพย์สินท่ีช ารุดลด
จ านวนลง/อายุการ
ใช้งานของทรัพย์สิน
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการรับบริการ

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
        6.2  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 จัดซ้ือ/ปรับปรุง ครุภัณฑ์ เพ่ือให้หน่วยงานตาม
แผนงานมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน

ครุภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพ่ิมข้ึน

มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
เหมาะสมและทันสมัย

กองการศึกษา

รวม 4 โครงการ 750,000         750,000       750,000       750,000       750,000       
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านมืองและสังคมท่ีดี

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
        6.3  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 การจ้างเหมาบริการ เพ่ือให้สามารถพัฒนา
หน่วยงานและต าบลหรือ
เพ่ือการจ้างเหมาซ่อมแซม
วัสดุครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างต่างๆ

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนโครงการ
หรือกิจกรรมท่ี
ด าเนินการ

สามารถพัฒนา
หน่วยงานหรือ
ต าบลให้ดีข้ึน

กองสาธารณสุข

2 บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน

เพ่ือบ ารุงรักษาและดูแล
ทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน เพ่ือให้การ
บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ

เพ่ือให้การบริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ทรัพย์สินท่ีช ารุดลด
จ านวนลง/อายุการ
ใช้งานของทรัพย์สิน
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการรับ
บริการ

กองสาธารณสุข

3 จัดซ้ือ/ปรับปรุง ครุภัณฑ์ เพ่ือให้หน่วยงานตาม
แผนงานมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ครุภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพ่ิมข้ึน

มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
เหมาะสมและ
ทันสมัย

กองสาธารณสุข

รวม 3 โครงการ 700,000         700,000       700,000       700,000       700,000       

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านมืองและสังคมท่ีดี

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
        6.4  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 ปรับปรุงศูนย์อปพร.ต าบล
บางขันแตก

เพ่ือปรับปรุงศูนย์อปพร.
ต าบลบางขันแตก

ปรับปรุงศูนย์อปพร.
ต าบลบางขันแตก 
จ านวน 1 หลัง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ศูนย์อปพร.มีสภาพ
ท่ีดี

เจ้าหน้าท่ีอปพร.มี
สถานท่ีในการ
ปฏิบัติงาน

ส านักปลัด, 
กองช่าง

2 ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานติดต้ังกล้องวงจรปิด

เพ่ือด าเนินการจ้าง
ออกแบบ ควบคุมงานใน
การออกแบบและติดต้ัง
กล้องวงจรปิด

ออกแบบหรือควบคุม
งานติดต้ังกล้องวงจร
ปิดภายในพ้ืนท่ีต าบล
บางขันแตก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการวางระบบ
กล้องวงจรปิดท่ีได้
มาตรฐาน

การติดต้ังกล้องวงจร
ปิดมีคุณภาพสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด, 
กองช่าง

3 ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานการติดต้ังระบบเสียง
ตามสาย/ไร้สาย

เพ่ือด าเนินการจ้าง
ออกแบบ ควบคุมงานใน
การออกแบบและติดต้ัง
ระบบเสียงตามสาย/ไร้สาย

ออกแบบหรือควบคุม
งานระบบเสียงตาม
สาย/ไร้สาย ภายใน
ต าบลบางขันแตก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีระบบเสียงตาม
สายท่ีได้มาตรฐาน
ชัดเจนครอบคลุม
ท้ังต าบล

ระบบเสียงตามสาย/
ไร้สาย ได้รับการ
ออกแบบและติดต้ัง
อย่างถูกวิธี

ส านักปลัด, 
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
        6.4  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
LED

การประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร เป็นสากลและได้
มาตรฐาน และเพ่ิม
ช่องทาง ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ
อบต.

จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ LED 
จ านวน 2 จุด

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ป้ายประชาสัมพันธ์
 LED ไม่น้อยกว่า 1
 จุด

ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวได้รับ
ข้อมูลข่าวสารมากข้ึน

ส านักปลัด, 
กองช่าง

5 ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
กิจกรรม ศพด.บ้านคลองบ่อ

เพ่ือให้ศพด.บ้านคลองบ่อ
 มีสถานท่ีจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนนอก
ห้องเรียนและจัดกิจกรรม
อย่างอ่ืนได้สะดวกย่ิงข้ึน

ก่อสร้างหลังคาคลุม
ลานกิจกรรม กว้าง 8
 เมตร ยาว 22 เมตร

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ศพด.มีหลังคาคลุม
ลานกิจกรรม

มีสถานท่ีในการจัดการ
เรียนการสอนนอก
ห้องเรียนและจัด
กิจกรรมอ่ืน ๆ ของ 
ศพด.

ส านักปลัด, 
กองช่าง

6 อาคารประหยัดพลังงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสภาพแวดล้อม ลด
ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ใช้อาคารและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

ก่อสร้างอาคาร
ประหยัดพลังงาน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ก่อสร้างอาคาร
ส านักงานประหยัด
พลังงาน

สภาพแวดล้อมในการ
ท างานท่ีดีข้ึนและมี
การประหยัดพลังงาน
เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด, 
กองช่าง

7 ก่อสร้างโรงจอดรถส าหรับ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ

เพ่ือให้ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการมีสถานท่ี
จอดรถ

ก่อสร้างโรงจอดรถ
จ านวน 1 หลัง

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมาใช้
บริการของหน่วยงาน

สามารถบริการ
ประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจและ
เกิดความสะดวกสบาย

กองช่าง
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
        6.4  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

8 ก่อสร้างร้ัวรอบท่ีท าการ 
อบต.

เพ่ือให้ท่ีท าการ อบต.มีร้ัว
ก้ันเพ่ือความสวยงามและ
เรียบร้อย

ก่อสร้างร้ัวรอบ อบต. 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชน

สถานท่ีราชการมีความ
เป็นระเบียบและเป็น
การป้องกันภัยจาก
การลักขโมย

กองช่าง

9 ปรับปรุงลาน
อเนกประสงค์พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า
บริเวณรอบท่ีท าการ อบต.

เพ่ือให้ อบต.บางขันแตก
มีลานอเนกประสงค์
ส าหรับจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ

ปรับปรุงลาน
อเนกประสงค์ของ 
อบต. จ านวน 1 แห่ง

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมาใช้
บริการของหน่วยงาน

อบต.บางขันแตกมี
ลานคอนกรีตส าหรับ
จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ

กองช่าง

10 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม
 อาคารส านักงาน , อาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
สังกัด อบต.บางขันแตก

เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ต่อเติมอาคารตามความ
จ าเป็น

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ต่อเติมอาคารตาม
ความจ าเป็น

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 อาคารมีสภาพดีข้ึน สามารถปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ต่อเติม
อาคารให้เหมาะสม
กับการด าเนินภารกิจ
ของหน่วยงาน

กองช่าง

11 ติดต้ังโครงเหล็กพร้อมป้าย
หน่วยงานเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ทางเข้า อบต.

เพ่ือให้มีโครงเหล็กส าหรับ
การประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร งานกิจกรรม
ต่างๆ ของ อบต.

ติดต้ังโครงเหล็ก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีโครงเหล็กส าหรับ
ติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์

ประชาชนรับรู้ข่าวสาร
 งานกิจกรรมต่างๆ 
ของ อบต.

กองช่าง
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
        6.4  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

12 การจ้างเหมาบริการ เพ่ือให้สามารถพัฒนา
หน่วยงานและต าบลเพ่ือ
การจ้างเหมาซ่อมแซม
วัสดุครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างต่างๆ

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนโครงการ
หรือกิจกรรมท่ี
ด าเนินการ

สามารถพัฒนา
หน่วยงานหรือต าบล
ให้ดีข้ึน

กองช่าง

13 บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน

เพ่ือบ ารุงรักษาและดูแล
ทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน เพ่ือให้การ
บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ

เพ่ือให้การบริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ทรัพย์สินท่ีช ารุดลด
จ านวนลง/อายุการ
ใช้งานของทรัพย์สิน
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการรับบริการ

กองช่าง

14 จัดซ้ือ/ปรับปรุง ครุภัณฑ์ เพ่ือให้หน่วยงานตาม
แผนงานมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพ่ิมข้ึน

มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ เหมาะสม
และทันสมัย

กองช่าง

รวม 14 โครงการ 7,000,000      7,000,000    7,000,000    7,000,000    7,000,000    
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านมืองและสังคมท่ีดี

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
        6.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการอาสาสมัคร
ปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
กิจกรรมคนบางขันแตก
ปรองดองสมานฉันท์

เพ่ือเทิดทูน พิทักษ์ รักษา 
สถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และเพ่ือ
สร้างความสามัคคีในชุมชน

จัดอบรม
อาสาสมัครปกป้อง
สถาบัน (อสป.) 
จ านวน 200 คน

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 คงไว้ซ่ึงสถาบัน 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัติย์
และก่อให้เกิดความ
สามัคคี

ส านักปลัด

2 จัดเวทีประชาคม เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นเพ่ือ
เสนอปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนใน
หมู่บ้านของตน

จัดเวท่ีประชาคมใน
ชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
การประชาคม

ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อชุมชนของ
ตนเอง

ส านักปลัด

3 การจัดเวทีประชุม
ประชาคมท้องถ่ินเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือส่งเสริม/สนับสนุน
และพัฒนาให้ผู้น าชุมชน
ได้มีความเข้าใจเก่ียวกับ
กระบวนการพัฒนาท้องถ่ิน

จัดการประชุม
ประชาคมท้องถ่ิน
ทุกหมู่บ้าน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
การประชาคม

ประชาชน/ผู้น าชุมชน
เกิดความเข้าใจเก่ียวกับ
กระบวนการพัฒนา
ท้องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   I   หน้าท่ี  123



     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
        6.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 การอบรม/ส่งเสริมความรู้
ด้านการพัฒนาต าบลใน
ด้านต่างๆ

เพ่ือส่งเสริม/สนับสนุน
และพัฒนาต าบลบางขัน
แตกในด้านต่างๆ

มีโครง/กิจกรรม
เพ่ือพัฒนา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผุ้เข้าร่วม
กิจกรรม

เกิดการพัฒนาต าบลใน
ด้านต่างๆ

ส านักปลัด

5 โครงการสร้างพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ได้เข้าใจถึงวิถี
ประชาธิปไตย

โครงการ/กิจกรรม
การอบรมให้ความรู้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนเข้าใจการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

ส านักปลัด

6 โครงการฝึกอบรมการ
ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม
และจริยธรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างาน
ของคณะผู้บริหารสมาชิก
สภา อบต. และบุคลากร
ในสังกัด อบต.บางขันแตก

เพ่ือเสริมสร้างให้
บุคลากร/ประชาชนท่ัวไป
มีคุณธรรมจริยธรรม

บุลากรประชาชน
ท่ัวไป

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 บุลากร/
ประชาชนเข้ารับ
การอบรมเพ่ิมข้ึน

บุลากร/ประชาชนมี
คุณธรรมและจริยธรรม

ส านักปลัด

รวม 6 โครงการ 470,000         470,000       470,000       470,000       470,000       
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านมืองและสังคมท่ีดี

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
        6.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

เพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ
การแสดงความ
จงรักภักดี

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนประชาชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

กองการศึกษา

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 12 
สิงหาคม

เพ่ือเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ
การแสดงความ
จงรักภักดี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

กองการศึกษา

3 การส่งเสริมกิจกรรม เน่ือง
ในวันส าคัญทางศาสนา

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนเดินทาง
ตามรอยของ
พระพุทธศาสนา

จัดกิจกรรมเน่ืองใน
วันส าคัญทาง
ศาสนาต่างๆ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนใช้ชีวิต
บนความไม่ประมาท

กองการศึกษา

รวม 3 โครงการ 320,000        320,000       320,000       320,000       320,000       

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านมืองและสังคมท่ีดี

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
        6.7  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลบางขันแตก

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
คณะกรรมการท่ีเข้า
ร่วมโครงการ

สามารถพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพคณะ
กรรมการฯ

ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ 200,000        200,000       200,000       200,000       200,000       

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   I   หน้าท่ี  126



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านมืองและสังคมท่ีดี

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
        6.8  แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.)

เพ่ือให้ข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ินมีความ
ม่ันคงในหน้าท่ีการ
งาน

พนักงานส่วนต าบล 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความพึงพอใจของ
พนักงานส่วนต าบล

ข้าราชการส่วน
ท้องถ่ินมีความ
ม่ันคงในหน้าท่ีการ
งาน

ส านักปลัด

2 สมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือให้พนักงานจ้าง
มีสวัสดิการในการ
รักษาพยาบาล

มีเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจของ
พนักงานจ้าง

พนักงานจ้างมี
สวัสดิการในการ
รักษาพยาบาล

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
        6.8  แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

3 สมทบกองทุนอ่ืนของ 
อบต.บางขันแตก

เพ่ือสนับสนุน
กองทุนต่างๆ ของ 
อบต. เพ่ือประโยชน์
และสวัสดิการของ
ประชาชน

กองทุนได้รับการ
สมทบทุน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

กองทุนอ่ืนของ 
อบต.บางขันแตก 
สามารถบริหาร
จัดการได้ดีข้ึน

ส านักปลัด

รวม 3 โครงการ 600,000        600,000       600,000       600,000       600,000       
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
         1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 ก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต บริเวณวัด
บางขันแตก หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมกลุ่มของ
ประชาชน

ก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600 ตารางเมตร

 -        1,612,000 - - - จ านวนสถานท่ีเพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม
ของชุมชนเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีสถานท่ี
ท ากิจกรรมร่วมกันท่ี
มีความสะดวก 
ปลอดภัยและ
เหมาะสม

อบจ.สส.

2 โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมลานอเนกประสงค์ 
พ้ืนคอนกรีต วัดโพงพาง
 หมู่ท่ี 2 ต าบลบางขัน
แตก

เพ่ือให้ประชำชน
หมู่ท่ี ๒ และ
ประชำชนต.บำงขัน
แตก มีสถำนท่ี
อเนกประสงค์
ส้ำหรับประกอบ
ศำสนกิจและ
กิจกรรมต่ำงๆของ
ชุมชน

ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์พ้ืนคอนกรีต 
ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว
 ๓๐.๐๐ เมตร จ านวน ๑ หลัง

- 3,000,000 - - - จ้ำนวน ครัวเรือน/
ประชำชนท่ีได้ใช้
สถำนท่ี

ประชำชนมีสถำนท่ี
ส้ำหรับประกอบ
ศำสนกิจหรือ
กิจกรรมต่ำงๆข

อบจ.สส.

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง
พร้อมรางระบายน้ า 
ซอยศรีปากวน หมู่ท่ี 4

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 450 เมตร

- -          1,950,000 - - จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึนตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

อบจ.สส.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
         1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
ลูกรังหินคลุก ซอยบ้าน
นายเฉนียน นวลจันทร์ 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง
หินคลุก กว้าง 4  เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร

 -  -  -        1,550,000  - จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึนตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

จังหวัดฯ

5 ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจร 
คลส.สำยเลียบคลอง
ตะเคียน หมู่ท่ี 5

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคสล. 
กว้ำง 4 เมตร ระยะทำง 
1,090 เมตร

 -  -  -        2,513,600  - จ้ำนวนเส้นทำง
คมนำคมท่ีมีคุณภำพ
เพ่ิมขึ นตำมแผน

ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดีจำกระบบ
คมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

จังหวัดฯ

6 ก่อสร้างสะพาน คสล.
หมู่ท่ี 5 เช่ือมต่อต าบล
ปลายโพงพาง

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างสะพาน คสล.กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 25 เมตร

 -  - 3,500,000  -  - จ านวนสะพานท่ีได้
มาตรฐานมีเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

อบจ.สส.

7 เสริมผิวจราจรลาดยาง
จากวัดศรีสุวรรณ   หมู่ท่ี
 6 (เช่ือมต่อถนน
พระราม 2)

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน

เสริมผิวจราจรลาดยาง กว้าง 
6.00 เมตร ระยะทาง 625 
เมตร

 -  -          1,975,000  -  - จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึนตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

โยธาธิการและผัง
เมืองฯ

8 ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์พ้ืนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ประจ าหมู่บ้าน (บริเวณ
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคง
คาราม) หมู่ท่ี ๖

เพ่ือให้ประชาชน
หมู่ท่ี ๖ และ
ประชาชนต.บางขัน
แตก รวมถึง
ประชาชนท่ัวไป ได้
มีสถานท่ีส าหรับ
ประกอบกิจกรรม
ทางศาสนา

เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐.๐๐ 
ตารางเมตร

 -        2,300,000  -  -  - จ านวนครัวเรือนท่ีได้
ใช้ประโยชน์ในการ
จัดกิจกรรม

ประชาชนมีลาน
ส าหรับใช้ประกอบ
กิจกรรมต่างๆทาง
ศาสนาและกิจกรรม
อ่ืนๆของชุมชน

อบจ.สส.
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
         1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

9 ปรับปรุงถนนผิวจราจร 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
ซอยบ้านนายณรงค์ 
พ่วงศิริ หมู่ท่ี 7 
(เช่ือมต่อหมู่ท่ี 5)

เพ่ือให้ประชาชน
หมู่ท่ี ๗ และ
ประชาชนต.บางขัน
แตก รวมถึง
ประชาชนท่ัวไป ได้
มีเส้นทางคมนาคมท่ี
ได้มาตรฐาน

ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต หนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร 
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๑,๒๑๐.๐๐ เมตร 
และหรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
๖,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร

       2,680,000 - - - - จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

อบจ.สส.

10 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนบางตีนเป็ดเช่ือม
ถนนบางช้างตาย หมู่ท่ี 
๑๐ (เช่ือมหมู่ท่ี ๗)

เพ่ือประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. ลาดยาง 
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๖๕๐.๐๐ เมตร

๒,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนเส้นทางท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา

อบจ.สส.

11 ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน
ผิวจราจร แอสฟัสท์ติ
กคอนกรีตถนนสายนัด
ตาว่าย หมู่ท่ี ๑๒ 
(เช่ือมต่อถนนสาย
สมุทรสงคราม- ปากท่อ)

เพ่ือให้ประชาชน
หมู่ท่ี ๑๒ และ
ประชาชนต.บางขัน
แตก รวมถึง
ประชาชนท่ัวไป ได้
มีเส้นทางคมนาคมท่ี
ได้

ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนแอส
ฟัสท์ติก คอนกรีต กว้าง 5.00
 ม. พร้อมไหล่ทาง 1.00 
เมตร ระยะทางยาว 580.00
ม. ผิวจราจรหนา 0.05 ม.

- 1,700,000.00 - - - จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน

อบจ.สส.

รวม 11 โครงการ 2,680,000      8,612,000      9,425,000         4,063,600      -                
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
         1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 ก่อสร้างก าแพงกันดิน 
(เข่ือนริมตล่ิงนัดตา
ว่าย) หมู่ท่ี ๑๒ 
ต าบลบางขันแตก
เช่ือมต่อ ต าบลแหลม
ใหญ่

เพ่ือป้องกันการกัด
เซาะตล่ิงของ
แม่น้ าล าคลอง

ก่อสร้างก าแพงกัน
ดิน (เข่ือน) สูง 
๒.๕๐ เมตร 
ระยะทาง 
๖๕๐.๐๐ เมตร

- - 17,500,000 - - จ านวนเข่ือน
ป้องกันการกัด
เซาะตล่ิงเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมใน
พ้ืนท่ีมีความ
สมบูรณ์และย่ังยืน

จังหวัดฯ

2 ก่อสร้างก าแพงกันดิน
 รอบวัดโพงพาง หมู่ท่ี
 ๒

เพ่ือป้องกันการกัด
เซาะตล่ิงของ
แม่น้ าล าคลอง

 ่ก่อสร้างก าแพงกัน
ดิน (เข่ือน) สูง 
๒.๕๐ เมตร 
ระยะทาง 
๑๙๐.๐๐ เมตร

- - - 7,000,000 - จ านวนเข่ือน
ป้องกันการกัด
เซาะตล่ิงเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมใน
พ้ืนท่ีมีความ
สมบูรณ์และย่ังยืน

จังหวัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
         1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

3 ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตล่ิง บริเวณริมแม่น้ า
วัดนางพิมพ์ หมู่ท่ี 3

เพ่ือป้องกันการกัด
เซาะตล่ิงของ
แม่น้ าล าคลอง

ก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตล่ิง 
บริเวณริมแม่น้ าวัด
นางพิมพ์สูง 2.50 
เมตรระยะทาง 
180 เมตร

 -  - -        4,000,000 - จ านวนเข่ือน
ป้องกันการกัด
เซาะตล่ิงเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมใน
พ้ืนท่ีมีความ
สมบูรณ์และย่ังยืน

โยธาธิการและผัง
เมืองฯ

รวม 3 โครงการ -                 -                 17,500,000    11,000,000    -                 
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แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้บริการประชาชนและ
เพ่ือให้การเป็นไปตามค าส่ัง 
คสช. ท่ี 21/2560 ลงวันท่ี
 4 เมษายน 2560

เคร่ืองอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวน
 3 เคร่ือง เคร่ืองละ 700 บาท  (ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงล่าสุด 
มีนาคม 2562)

 -               2,100  -  -  - ส านักปลัด

2 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

โต๊ะโฟเมก้าสีขาว ขาเหล็กชุบโครเม่ียม 
ขนาด 180x60x75 ซม.  จ านวน 20 
ตัว  ตัวละ 2,000 บาท (ราคาตาม
ท้องตลาด)

 -             40,000  -  -  - ส านักปลัด

3 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 100x60x75 
ซม.  จ านวน 13 ตัว  ตัวละ 2,800 
บาท (ราคาตามท้องตลาด)

 -             36,400  -  -  - ส านักปลัด

4 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จ านวน 1 
เคร่ือง เคร่ืองละ 13,000 บาท (ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงล่าสุด 
มีนาคม 2562)

 -             13,000  -  -  - ส านักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561–2565

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์ประเภทหมวดแผนงานท่ี
 งบประมาณและท่ีผ่านมา
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2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์ประเภทหมวดแผนงานท่ี
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือจัดหาโต๊ะท างานของ
เจ้าหน้าท่ี ส าหรับใช้ในการ
ท างานให้เกิด เหมาะสม  
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โต๊ะท างาน จ านวน 5 ตัว         27,500  -  -  -  - ส านักปลัด

6 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือจัดหาเก้าอ้ีท างานของ
เจ้าหน้าท่ี ส าหรับใช้ในการ
ท างานให้เกิด เหมาะสม 
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เก้าอ้ีน่ังท างาน จ านวน 5 ตัว         12,500  -  -  -  - ส านักปลัด

7 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือจัดหาโต๊ะและเก้าอ้ี
ส าหรับจัดการประชุมฯ

โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี  จ านวน 2 ชุด (
 12 คน)

        84,000  -  -  -  - ส านักปลัด

8 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือจัดหาเคร่ือง พิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ด า จ านวน 2 เคร่ือง

        30,000  -  -  -  - ส านักปลัด
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2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์ประเภทหมวดแผนงานท่ี
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

เคร่ืองพิมพ์เช็ค จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะดังต่อไปน้ี เทคโนโลยีการ
พิมพ์ ชนิดเข็มกระแทกแบบเมตริกช์ 
จ านวนเข็มพิมพ์ : 24 pins  ความเร็ว
ในการพิมพ์ : HIGH SPEED DRAFT 
480 cps, DRAFT 360 cps, NLQ 
180 cps, LQ 120 cps 
หน่วยความจ า : 64 KB  ระบบต่อเช่ือม
(มาตรฐาน) : Bi-directional parallel 
interface (IEEE1284 nibble mode
 supported), Serial I/F, USB 2.0 
(ราคาตามท้องตลาด)

 -             35,000  -  -  - กองคลัง

10 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือจัดหาตู้เหล็กแบบ ๒ 
บาน ส าหรับเก็บแฟ้มและ
เอกสาร รวม ท้ังอุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องของงาน
ส านักงาน

ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จ านวน 3 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

 -  -  -         18,000  - กองช่าง

11 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือจัดหาเคร่ืองถ่ายเอกสาร
เพ่ือใช้ในงานของส านักงาน

เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-
ด า)

        50,000  - กองช่าง

12 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง เพ่ือจัดหาเคร่ืองมือหรือ
อุปกรณ์ส าหรับช่วยในการ
ปฏิบัติ งานให้มีสะดวกย่ิงข้ึน

เล่ือยยนต์ จ านวน 1 ตัว  -  -         20,000  -  - ส านักปลัด
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2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์ประเภทหมวดแผนงานท่ี
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

13 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว เพ่ือจัดหาอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองตัดหญ้า - แบบข้อแข็ง 
จ านวน 2 เคร่ือง

        19,000  - ส านักปลัด

14 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงานพร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 5 ชุด

      100,000  -  -  -  - ส านักปลัด กองช่าง 
กองคลัง

15 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพ่ือจัดหาอุปกรณ์/เคร่ืองมือ
 เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประโยชน์

เรือไฟเบอร์กลาสพร้อม ติดเคร่ืองยนต์
ท้ายเรือ จ านวน 1 ล า (ส าหรับขนขยะ)

      750,000  -  -  -  - ส านักปลัด

16 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพ่ือจัดหายานพาหนะใน
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน- แบบอัด
ท้าย จ านวน 1 คัน

 -  -    2,400,000  -  - กองสาธารณสุข

17 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพ่ือจัดหายานพาหนะใน
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน - แบบเปิด
ข้างเทท้าย จ านวน 1 คัน

 -  -  -    1,000,000  - กองสาธารณสุข

18 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ การเกษตร เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 1 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 24,000 บาท  (ราคาตาม
ท้องตลาด)

 -             24,000  -  -  - กองช่าง
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2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์ประเภทหมวดแผนงานท่ี
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

19 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ในการส ารวจการจุด
ช ารุด เพ่ือป้องกันกันความ
เสียหายท้ังชีวิตและทรัพย์สิน
 ในการปฏิบัติงาน

เคร่ืองมือวัดหาต าแหน่งเสียสายเคเบิล
ตัวน า จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ืองละ 
25,000 บาท  (ราคาตามท้องตลาด)

 -             25,000  -  -  - กองช่าง

20 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์

รถกระเช้าไฟฟ้า  ขนาด 6 ล้อ  -  -  -  -    2,500,000 กองช่าง

21 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพ่ือให้การปฏิบัติงานรักษา
ความสงบเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและสะดวกรวดเร็ว

รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน
 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี (แบบมีช่องว่างหลังคนขับ) 
จ านวน 1 คัน คันละ 715,000 บาท  
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงล่าสุด 
มีนาคม 2562)

 -           715,000  -  -  - ส านักปลัด

22 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ครุภัณฑ์ อ่ืน เพ่ือให้การปฏิบัติงานรักษา
ความสงบเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

กระจกโค้งพร้อมติดต้ัง โดยมี
คุณลักษณะดังต่อไปน้ี กระจกโค้งโพลี
คาร์บอเนต กรอบอะคริลิค ขนาด 32 
น้ิว พร้อมเสาเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 2
 ½ ยาวไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร ทาสี
ขาว/ด า (เขียนข้อความ อบต.บางขัน
แตก) จ านวน 20 จุด จุดละ 7,000 
บาท (ราคาตามท้องตลาด)

 -           140,000  -  -  - ส านักปลัด
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2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์ประเภทหมวดแผนงานท่ี
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

23 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงาน

จัดหาเคร่ืองไซเรนติดรถยนต์กู้ชีพ  -  -  -  -         60,000 ส านักปลัด

24 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง  -  -         80,000  -  - กองการศึกษา

25 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงาน

จัดหาเคร่ืองกรองน้ าส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 3 เคร่ือง

        15,000  -  -  -  - กองการศึกษา

26 แผนงานการศาสนา
 วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ การศึกษา เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์การกีฬา โต๊ะเทเบิลเทนนิส พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 2 ชุด

          8,000  -  -  -  - กองการศึกษา

27 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ การเกษตร เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน

เคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า(ซัมเมอร์ส) 
พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า จ านวน 2 ชุด

 -  -       300,000  -  - กองช่าง

1,027,000    1,030,500        2,819,000    1,068,000    2,560,000    รวม
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ส่วนที ่4 
การตดิตามประเมนิผล 

 
๑.  การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้ัน จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผนน้ันจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เร่ือง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

๒. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้ัน จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาตามแนวทางการติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เร่ือง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

๓. สรุปผลการพฒันาทอ้งถิน่ในภาพรวม 
๓.๑ การวดัผลในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ 

  (๑) การวดัผลในเชงิปรมิาณ 

     ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖       
ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   

     โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา เป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
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พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  
๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

     การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการ
หลายขั้นตอน  
  ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
  ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ 
บางเร่ืองอาจท าไม่ได้   

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ 
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี   

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ 
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณน้ัน   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ 
แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 

******************* 

http://www.dla.go.th/
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