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คํานํา 

 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2558 - 2560) เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบติั   
และนําไปสูการจัดทํางบประมาณประจําปโดยมีหลักคิดท่ีวา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนา
ไดมากกวาหน่ึงแนวทางและภายใตแนวทางการพัฒนาหน่ึงจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหน่ึงโครงการ/กิจกรรม
ท่ีจะตองมาดําเนินการ  เพ่ือใหบรรลุตามวตัถุประสงค  และเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซึ่งจะมี
ผลตอวัตถุประสงค  เปาหมาย  จุดมุงหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน  และวิสัยทัศนในท่ีสุด 
  องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก ไดใชประโยชนในดานการวางแผนพัฒนาตําบลในทุกดาน
และเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปไปจัดทํา
งบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณมีความครอบคลุมและเปนไปดวยความรอบคอบ โดยผานกระบวนการมี
สวนรวมการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล และกระบวนการเรียนรูแสดงความคิดเห็นรวมกันของประชาชนใน
ทองถ่ินทุกระดับเพ่ือนําไปสูการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  (Good  Governance)  ตอไปในอนาคต 

 แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2558 - 2560)  ขององคการบรหิารสวนตําบลบางขันแตก  ไดจดัทาํข้ึน
เพื่อเปนการทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 - 2559)  ท่ีไดดําเนินการไปแลว  และเพื่อใหสอดคลองกับ
กระบวนทัศนและแนวคิดการพัฒนาทุกดานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลโดยไดดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548   

ในการจดัทาํแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) ครั้งน้ี ไดรับการสนับสนุนขอมูลแนวคดิและ
คําปรึกษาแนะนําจากคณะผูบริหาร, สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และเจาหนาท่ีผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน  
คณะผูจัดทําจึงขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสน้ี 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

แผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดท่ีวาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา
หน่ึงๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหน่ึงแนวทางและภายใตแนวทางการพฒันาหน่ึง จะมีโครงการ/กิจกรรมได
มากกวาหน่ึงโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุตามวตัถปุระสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละ
ยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมผีลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน และวิสัยทัศนในท่ีสุด 

นอกจากน้ัน แผนพัฒนาสามป เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปท่ีจะจดัทาํงบประมาณรายจายประจําปไปจดัทํางบประมาณ เพ่ือใหกระบวนการจัดทํา
งบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ  และผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน 

ดังท่ีไดเคยกลาวมาแลวถึงนิยามของแผนพัฒนาสามป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2548  วา 

"แผนพัฒนาสามป" หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนด
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือ
การพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอและแผนชุมชน 

แผนพัฒนาสามป หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลอง     
กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเปนประจําทุกป 

องคกรท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(1)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
(2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

แผนพัฒนาสามปมีลกัษณะกวางๆ ดังตอไปน้ี 
1. เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกบัแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
2. เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะ  

เฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
3. เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 
4. เปนเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจายประจําป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
การจัดทําแผนพัฒนาสามป  มีวัตถุประสงค  ดังน้ี 
1.  เพ่ือแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและการจัดทํา  

งบประมาณประจําป 
2.  เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปท่ีมีความสอดคลองและสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนา 

อยางมีประสิทธิภาพ 
3.  เปนการจดัเตรียมโครงการพัฒนาตางๆให อยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุ ในเอกสารงบประมาณประจําและ

นําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 
 
 



 
 

1.3  ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
ขั้นตอนการจัดทําแผนพฒันาสามป   มีข้ันตอนการดําเนินการดังน้ี 
(1) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับ

วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหาความ
ตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานจากหนวยงานตางๆ  และขอมลูในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการทําแผนพัฒนาสามป 

(2)   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปญหาความตองการ  
และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(3)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
(4)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามป ตอสภาองคการบริหารสวนตําบล

เพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใชแผนพัฒนาสามปตอไป 
แผนพัฒนาสามปใหจัดทําและทบทวนใหเสร็จภายในเดือนมิถุนายนกอนงบประมาณประจําป 
การนาํแผนไปปฏิบตั ิ
1. ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน 

คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และประกาศให
ประชาชนทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใช   และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

2. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใช แผนพัฒนาสามป เปนกรอบในการจดัทํางบประมาณรายจายประจําป
และงบประมาณรายจายเพิม่เติม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค ตามโครงการท่ีกําหนดไว
ในแผนพฒันาสามป 
 

1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
การจดัทําแผนพฒันาสามป เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดพิจารณาอยางรอบคอบให

เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ท่ีอาจมีความเช่ือมโยงและสงผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเปน
อุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากร
การบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 
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สวนที๒่ 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

 
2.1 สภาพท่ัวไป 
ที่ตั้ง 

องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก ต้ังอยูท่ีหมูท่ี  ๔ถนนสมุทรสงคราม – ปากทอ  อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวดัสมุทรสงคราม ไดยกฐานะจากสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก  เมื่อวันท่ี  ๒มีนาคม  ๒๕๓๘มี
ฐานะเปนนิติบคุคลและเปนราชการสวนทองถ่ิน สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยอยูหางจาก
จังหวัดสมุทรสงคราม  ประมาณ  ๑๒กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขต  ดังน้ี 
  ทิศเหนือ ติดตําบลทายหาดอําเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ทิศใต  ติดตําบลคลองโคนอําเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ทิศตะวันออก ติดตําบลแหลมใหญอําเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ทิศตะวันตก ติดตําบลปลายโพงพางอําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

เน้ือที ่
 องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตกมีเน้ือท่ีท้ังหมดประมาณ๑๕.๔๙ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ๙,๖๘๔ไร 
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ภูมิประเทศ 
 ตําบลบางขันแตกเปนท่ีราบลุมมีแมนํ้าลําคลองกระจายท่ัวพ้ืนท่ีและมีสภาพเปนรองสวนทําใหเหมาะแกการทําสวน
ผลไมและปลูกไมผลตางๆ ราษฎรในพื้นท่ีจึงมีการปลูกพืชสวนเปนสวนใหญเน่ืองจากไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตจากอาวไทยและทะเลจีนใตอากาศจึงเย็นสบายฤดูหนาวไมหนาวจัดสวนในฤดูรอนก็ไมรอนเกินไป 
 

การปกครอง 
จํานวนหมูบานในเขตอบต. เต็มท้ังหมูบาน๑๒หมูบานไดแก 

หมูบาน ผูนําฝายปกครอง ตําแหนง 
หมูท่ี 1  บานบางนางจีน นายสมชาย เสรีสมนึก ผูใหญบาน 
หมูท่ี 2  บานโพงพาง นายชัยวัฒน พ่ึงอ่ิม ผูใหญบาน 
หมูท่ี 3  บานนางพิมพ นายสุบิน  พวงมณี ผูใหญบาน 
หมูท่ี๔ บานคลองบอ นายศิริวัฒน  ศรเดช กํานันตําบลบางขันแตก 
หมูท่ี๕ บานดอนจั่น นางสาวกองแกว นวลจันทร ผูใหญบาน 
หมูท่ี๖ บานมอบลัด นางสาวพะเยาว กล่ันเกล้ียง ผูใหญบาน 
หมูท่ี๗ บานบางชางตาย นางภาณี พวงศิริ ผูใหญบาน 
หมูท่ี๘ บานศาลาพักรอน นางทัศนา  นอยสกุล ผูใหญบาน 
หมูท่ี๙ บานศาลาพักรอน นางนุชจรินทร  ลําดวน ผูใหญบาน 
หมูท่ี๑๐บานบางตีนเปด นายสมบูรณ เสียงออน ผูใหญบาน 
หมูท่ี๑๑บานคลองเกา นางสาวสุวิภา  พงษเชียงซา ผูใหญบาน 
หมูท่ี ๑๒บานนัดตาวาย นางดุษฎี  ยมรัตน ผูใหญบาน 
 
 

ประชากร 
 

หมูที ่
 

ชื่อบาน 
 

ประชากรชาย 
 

ประชากรหญิง 
 

รวม จํานวนครัวเรอืน 
(หลัง) 

หมูท่ี๑ บานบางนางจีน 432 406 838 238 
หมูท่ี๒ บานโพงพาง 324 322 646 176 
หมูท่ี๓ บานนางพิมพ 472 474 946 264 
หมูท่ี๔ บานคลองบอ 504 582 1,086 285 
หมูท่ี๕ บานดอนจั่น 316 355 671 181 
หมูท่ี๖ บานมอบลัด 328 380 708 207 
หมูท่ี๗ บานบางชางตาย 474 499 973 274 
หมูท่ี๘ บานศาลาพักรอน 260 347 607 200 
หมูท่ี๙ บานศาลาพักรอน 215 238 453 117 
หมูท่ี๑๐ บานบางตีนเปด 348 369 717 199 
หมูท่ี๑๑ บานคลองเกา 136 164 300 74 
หมูท่ี๑๒ บานนัดตาวาย 418 423 841 275 

รวม 4,227 4,559 8,786 2,490 
หมายเหตขุอมูลสํานักบริหารการทะเบียนอําเภอเมืองสมุทรสงคราม   ณ เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕7 
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2.2 สภาพทางเศรษฐกิจ 
 อาชีพราษฎรในพื้นท่ีประกอบอาชีพดังน้ี 

เกษตรกรรม  (สวนสมโอ  สวนมะพราว) 
ทํานํ้าตาลมะพราว 
รับจาง 
คาขาย 
อื่น ๆ  (รับราชการ  พนักงานบริษัท) 

 หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
สถานบริการนํ้ามัน  5 แหง 
โรงงาน    ๑๗ แหง 
โรงผสมปูนซีเมนต  ๒ แหง 
รานคาวัสดุกอสราง  ๑ แหง 
ปมแกส    ๒   แหง 
โรงแรม    ๑   แหง 
รีสอรท    ๑4 แหง 
รานอาหาร   8 แหง 
หองเชา    9 แหง 
รานคา    ๓๒ แหง 
ผลิตนํ้าด่ืม   ๒   แหง 
รานจําหนายวัสดุกอสราง  ๓  แหง 
อูซอมรถจักรยานยนต  ๓ แหง 
อูซอมรถยนต   7 แหง 

 

2.3 สภาพทางสังคม 
 การศกึษา 

โรงเรียนประถมศึกษา   ๔ แหง 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ๓ แหง 
ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน  ๘ แหง 

  สถาบนัและองคกรทางศาสนา 
วัด     ๗ แหง 

การสาธารณสุข 
สถานีอนามัยประจําตําบล / โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ๒ แหง 
อัตราการมีและใชสวมราดนํ้ารอยละ๑๐๐ 

 

2.4 การบริหารพื้นฐาน 
การคมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.)   13 สาย 
ถนนแอสฟลทติก     11 สาย 
ถนนผิวจราจรหินคลุก / ลูกรัง    41 สาย 

   ทางเดินเทา คสล.       2 สาย 
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การโทรคมนาคม 

สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ ๒แหง  (สถานีทวนสัญญาณ) 
การไฟฟา 

มีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน 
แหลงนํ้าที่สรางขึ้น 

ประปาหมูบาน   ๑๒ แหง 
ถังเก็บนํ้าฝน   ๑ แหง 
บอโยก    ๓ แหง 
ถังนํ้าคสล.   ๔ แหง   (ม.๔ (๒) , ม.๒ , ม.๖) 

 
2.5 ขอมูลอ่ืนๆ 

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
ลําคลองธรรมชาติ 

มวลชนจัดตั้ง 
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  (อปพร.)จํานวน  ๒ รุน  มีสมาชิก    ๑๐๐    คน 
คณะกรรมการบทบาทสตรีตําบลบางขันแตก    ๑ คณะ 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.)   ๑๒ คณะ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  ๑๒ คณะ 
กลุมแมบานเกษตร     ๑ คณะ 
ชมรมผูสูงอายุ      ๒ ชมรม 
กลุมอาชีพ      ๔ กลุม 

 
2.6 ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 

ทําเนียบผูบริหาร 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
นายอภินันท พัฒนาการพนิช นายกองคการบริหารสวนตําบล 
นายอภิศักดิ์ บุญทวม รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
นายธนารักษ  ไทยเจียมอารีย รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
นายสุชาติ จันทรบัณฑิตย เลขานุการองคการบริหารสวนตําบล 
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ทําเนียบสภาองคการบริหารสวนตําบล 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
นายอํานวยวิทย นวมศิร ิ ประธานสภา 
นายอภิเดช บุญพยัคฆ รองประธานสภา 
นายวิโรจน เสรีสมนึก สมาชกิสภา อบต.ม.1 
นางอนุรัตน อิ่มเกียรติ สมาชิกสภา อบต.ม.2 
นายสมดุลย พิสดาร สมาชิกสภา อบต.ม.2 
นายจรัญ วิมลทอง สมาชิกสภา อบต.ม.3 
นายเกรียงศักดิ์ ตันจตุรงค สมาชิกสภา อบต.ม.3 
นางอุทัยวรรณ ชูชวย สมาชิกสภา อบต.ม.4 
นายประชุม คงมณี สมาชิกสภา อบต.ม.4 
นายนิกร นวลจันทร สมาชิกสภา อบต.ม.5 
นายปราโมทย แสงพุม สมาชิกสภา อบต.ม.5 
นายปราโมทย  อินทรสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.ม.6 
นายประวิทย  เพชรดี สมาชิกสภา อบต.ม.6 
นางพยอม บุญทวม สมาชิกสภา อบต.ม.7 
นายสมัคร จันทรพึ่งสุข สมาชิกสภา อบต.ม.7 
นายสําราญ บุญมา สมาชิกสภา อบต.ม.8 
นายพรชัย ลําดวน สมาชิกสภา อบต.ม.9 
นายปรีชา อยูยงค สมาชิกสภา อบต.ม.9 
นายณรงค กําเหนิดโทน สมาชิกสภา อบต.ม.10 
นางสาววัชรีวรรณ เจริญชัยพัฒน สมาชิกสภา อบต.ม.10 
นายวิทยา เนียมพิบูลย สมาชิกสภา อบต.ม.11 
นายพิสิทธิ์ นวลจันทร สมาชิกสภา อบต.ม.11 
นายชล เครือบุตรสินธิ สมาชิกสภา อบต.ม.12 
นายสมโภช เกตุลักษณ สมาชิกสภา อบต.ม.12 
 

 ระดับการศึกษาของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
  - ประถมศึกษา     9 คน 
  -  มัธยมศึกษาตอนตน   3 คน 
  -  มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา 8 คน 
  -  ปริญญาตร ี    4 คน 
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อัตรากําลังบุคลากร 

สํานักงานปลัด 
ที่ ตําแหนง อัตรา 
1 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 1 
2 รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 1 
3 เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 1 
4 บุคลากร 1 
5 ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 1 
5 คนตกแตงสวน 1 
6 คนงานท่ัวไป 2 

 

กองคลัง 
ที่ ตําแหนง อัตรา 
1 ผูอํานวยการกองคลัง 1 
2 เจาพนักงานจัดเก็บรายได 1 
3 ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 1 
4 ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 1 
5 ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ 1 

 

สวนโยธา 
ที่ ตําแหนง อัตรา 
1 หัวหนาสวนโยธา 1 
2 คนงานท่ัวไป 1 

 

สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ที่ ตําแหนง อัตรา 
1 ครูผูดูแลเด็กเล็ก 4 
2 ผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 4 
3 คนงานท่ัวไป 1 

 

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ที่ ตําแหนง อัตรา 
1 พนักงานขับรถยนต 1 
2 คนงานประจํารถบรรทุกขยะ 3 

 
ขาราชการ     11 คน 
พนักงานจาง (ภารกิจ) 10 คน 
พนักงานจาง (ท่ัวไป) 7 คน 
รวม   28 คน 
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 ระดับการศึกษาของบุคลากร 
  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา   11 คน 
  ปริญญาตร ี      14 คน 
  ปริญญาโท        3 คน 

รวม   28 คน 
 

    

2.7 รายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
 

สรุปรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 
 
ที ่
 

                         ปงบประมาณ 
ประเภทรายได 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 รายไดที่จัดเก็บเอง 2,256,774.29 2,605,297.36 2,864,210.29 
2 รายไดที่สวนราชการอื่น จัดเก็บแทน 15,189,435.08 16,344,657.33 19,958,163.89 
3 เงินอุดหนุนท่ัวไป 17,528,995.57 10,279,976.00 9,556,624.00 
4 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  13,983,938.00 14,611,688.14 
 รวม 34,975,204.94 43,213,868.69 46,990,686.32 
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สวนที่ 3 
สรุปผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

 
3.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
 จากการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวง 
มหาดไทย หลังจากท่ีมีการปฏิรูประบบราชการน้ัน 
 องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก ไดดําเนินการตามกรอบการบริหารงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร โดยมีเปาหมายเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ผลสัมฤทธิ์ตอการดําเนินงาน
ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความคุมคาในการปฏิบัติงาน เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน ซึ่งไดมีการวางแผนแนวทางการแกไขปญหาความตองการของประชาชนอยางตอเน่ือง รวมท้ัง   
มีการจัดสงเจาหนาท่ีฝกอบรมเสริมสรางทักษะในการบริหารงาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมท่ีด ี
(Good Governance) จึงทําใหองคการบรหิารสวนตําบลบางขันแตกสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
ในพื้นท่ีไดอยูในระดับท่ีนาพอใจ 
 

ผลการวิเคราะหศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคต 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก โดยใชหลัก SWOT ดังน้ี 

 

 จุดแข็ง (S : Strength) 
  1.  ตําบลบางขันแตกตั้งอยูในพื้นท่ีท่ีมีความเจริญ 
  2.  มีแมนํ้าแมกลองเปนแมนํ้าสายหลัก และมีแมนํ้าสาขา แหลงนํ้าธรรมชาติและลําประโดง 
  3.  ประชาชนสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดตลอดป 
  4.  มีเสนทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมตอพ้ืนท่ีตางๆ ไดหลายเสนทาง 
  5.  มีสถานศึกษาและสถานีอนามัยในพื้นท่ีอยางเพียงพอ 
  6.  ผูนํามีความเขมแข็งและมีความสามัคค ี
  ๗.  มีการแบงงานและมกีารมอบหมายงานกันอยางชัดเจนภายในองคกรเปนการลดความข้ันตอน
และลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน 
  ๘.  ผูบริหารทองถ่ินมีวิสัยทัศน  ดําเนินนโยบายตามระเบียบกฎหมายเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 
  ๙.  ผูนําชุมชนท้ังฝายทองท่ีและทองถ่ินมีความเขมแข็งและมีความสามัคค ี
 

 จุดออน (W : Weakness) 
  1.  ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มเส่ือมโทรม แหลงนํ้าเร่ิมตื้นเขิน  
  2.  เสนทางคมนาคมท้ังทางบกและทางนํ้ายังไมสะดวกและยังไมเปนถนนคอนกรตีเสริมเหล็กหรือ 
แอสฟลทติก ท่ัวทั้งพ้ืนท่ี 
  3.  ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารยังไมท่ัวถึง 
  4.  เกษตรกรประสบปญหาสัตวศตัรูพืชระบาด 
  5.  ประชาชนยังขาดการกระตุนของความมีจติสํานึกของการมีสวนรวมกบัภาครัฐ 
  ๖.  ระบบสาธารณูปโภคยังไมเพียงพอ 
  ๗.  การรวมกลุมหรือองคกรชุมชน ยังขาดความเขมแข็งและย่ังยืน 
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 โอกาส (O : Opportunity) 
  1.  นโยบายของจังหวัดสมุทรสงครามสนับสนุนและสงเสริมภาคเกษตรกรรม การทองเท่ียวเชิง
อนุรักษทางแมนํ้าลําคลองและคงไวซึ่งวิถีชุมชน ประเพณีด้ังเดิม  
  2.  หนวยงานราชการ องคกรอื่นในพื้นท่ีใหความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน 
  3.  ประชาชนใหความสนใจในการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและเชิงอนุรักษมากข้ึน จึงมีโอกาสพัฒนา
แหลงทองเท่ียงตามธรรมชาติท่ีมีอยูเดิมใหไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียว 
  4.  รัฐบาลมีนโยบายกระจายอํานาจลงสูทองถ่ิน ทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและอิสระ
ในการบริหารงบประมาณทําใหเกิดความคลองตัว สามารถพัฒนาและแกไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 
 

 อุปสรรค/ขอจํากัด (T : Threat) 
  1.  ราคาสินคาเกษตรตกตํ่า 
  2.  การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี สงผลใหเกิดปญหาสังคม เด็ก เยาวชนลุมหลงไปกับ
กระแสเทคโนโลยี เส่ียงตอการเกิดปญหาตางๆ เชน ปญหาเสพติด ปญหาทองกอนวัยอันควร เปนตน 
  3.  คานิยมของประชาชนติดความฟุมเฟอยและเปนสังคมเมืองมากข้ึน ทําใหความเอ้ืออาทรตอ
เพ่ือนบาน ชุมชน และสังคมลดนอยถอยลง 
  4.  รัฐบาลมกีารถายโอนภารกิจมาสูทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน แตมิไดจดัสรรงบประมาณและบุคลากร 
มาใหกับทองถ่ิน  
  ๕. งบประมาณในการพัฒนาไมเพียงพอตอการแกไขและไมสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางท่ัวถึง 
 

ผลวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิน่ 
     องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก โดยคณะกรรมการพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลรวมกับประชาคม
ทองถ่ิน ไดรวบรวมขอมูลปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นท่ีแตละหมูบาน/ชุมชน แลวนํามาวิเคราะหโดย
แบงออกไดเปน 8 กลุม ดังน้ี 
  ๑.  ปญหาดานเศรษฐกิจ 
            ๑.๑  ราษฎรไมมีอาชีพเสริม 
            ๑.๒  ไมมีระบบประกันสินคาทางการเกษตร 
            1.๓  ราษฎรขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ  ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการกลุม 
            ๑.๔  ราษฎรไมมีการรวมกลุมเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ   
            ๑.๕  เกษตรกรในพ้ืนท่ี ยังขาดการสนับสนุนการใหความรูดานการเพ่ิมและการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 
  2.  ปญหาดานสังคม 
            ๒.๑  ดานครอบครัวและชุมชน 
     ๒.๑.๑  คนในชุมชนขาดการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพ่ือสวนรวม 
     ๒.๑.๒  แหลงเรียนรูยังไมครอบคลุมทั่วพื้นท่ี 
            ๒.๒  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
     ๒.๒.๑  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ียังไมเพียงพอ 
     ๒.๒.๒  การติดต้ังอุปกรณในการปองกันภัย  ยังไมครอบคลุมท่ัวพื้นท่ี 
            ๒.๓  ดานการกีฬาและนันทนาการ    
                        ๒.๓.๑ ขาดผูนําในดานการกีฬา  ทําใหการทํากิจกรรมขาดความตอเน่ือง 
    ๒.๓.๒ ชุมชนมีสถานท่ีในการออกกําลังกายและอุปกรณกีฬายังไมทั่วถึง 
            

11 



 
      ๒.๔  ดานยาเสพติด 

     ๒.๔.๑  ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
     ๒.๔.๒  การใหความรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดยังไมท่ัวถึง 

๓.  ปญหาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
            ๓.๑  ดานการคมนาคม 
     ๓.๑.๑  การเดินทางไมไดรับความสะดวกเน่ืองจากถนนบางสายเปนถนนลูกรัง  และมี
สภาพเปนหลุมเปนบอ 
     ๓.๑.๒  ขาดงบประมาณในการกอสรางดานโครงสรางพื้นฐาน 
           ๓.๒  ดานสาธารณูปโภค 
    ๓.๒.๑  ไฟฟาแสงสวางสาธารณะ  ถนนสายหลักยังไมครอบคลุมทั้งตําบล 
  ๔.  ปญหาดานแหลงนํ้า 
            ๔.๑  แหลงนํ้าสําหรับการอุปโภคบริโภค 
     ๔.๑.๑  คลองและลําประโดงสาธารณะมีสภาพต้ืนเขิน 
     ๔.๑.๒  คลองและลําประโดงสาธารณะขาดการปรับปรุงดูแล  
            ๔.๒  แหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
     ๔.๒.๑  นํ้าในลําคลองเนาเสียไมสามารถใชการได 
  ๕.  ปญหาดานสาธารณสุข 
            ๕.๑  ปองกันโรคระบาดและโรคติดตอ 
     ๕.๑.๑  การแพรระบาดของโรคติดตอ 
     ๕.๑.๒  ประชาชนขาดความรูในการดูแลและรักษาสุขภาพ 
        ๖.  ปญหาดานการเมืองการบริหาร 
            ๖.๑  ดานการเมือง – การปกครอง 
     ๖.๑.๑  ประชาชนขาดกระบวนการเรียนรูทางการเมือง 
               ๖.๑.๒  ประชาชนไมเขาใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข 
            ๖.๒  ดานการเมือง – การบริหาร 
      ๖.๒.๑  ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ 

๗.  ปญหาดานการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณ ี
           ๗.๑  ดานการศึกษา 
    ๗.๑.๑  การสงเสริมและการสนับสนุนการศึกษาไมเพียงพอ 
     ๗.๑.๒  ขาดโอกาสในการศึกษาตอ 
     ๗.๑.๓  ประชาชนสวนใหญมักสงบุตรหลานไปเรียนในชุมชนเมือง  เพราะคิดวาโรงเรียนใน
พื้นท่ีขาดศักยภาพ 
            ๗.๒  ดานศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณี 
       ๗.๒.๑  ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมทองถ่ิน 
   ๘.  ปญหาดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
            ๘.๑  ดานแหลงนํ้าธรรมชาติ 
     ๘.๑.๑  ขาดงบประมาณในการพัฒนาแหลงนํ้า 
     ๘.๑.๒  ประชาชนขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษาสถานท่ีสาธารณะ 
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3.2  สรุปผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางขันแตกท่ีผานมา 
        1. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก   ไดติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  พรอมท้ังรายงานและเสนอความเห็นตอผูบริหารขององคการบรหิาร
สวนตําบลบางขันแตกและผูบริหารไดนําเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตกรับทราบ  และไดประกาศ
ใหกับประชาชนไดรับทราบโดยท่ัวกันแลว  โดยจากรายงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ไดสรุปผล
การดําเนินการดังน้ี 
 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการที่
ปรากฏอยูใน

แผนพัฒนาสามป 
ป 2556 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติและ

แผนการดําเนินงาน
ในป2556 

จํานวนโครงการ
ที่ไดดําเนินการ
ในป 2556 

1. ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ๓๕ ๑๗ ๑๗ 
2. ดานการพัฒนาการศึกษา  พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  พัฒนาดานสาธารณสุข  สงเสริมงาน
ประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรม  สงเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน    

๔๒ ๒๙ ๒๗ 

3.  ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
องคกร  การปกครองทองถ่ินและการสงเสริม
ระบอบประชาธิปไตย     

๑๔ ๑๐ ๙ 

รวม ๙๑ ๕๖ ๕๓ 
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 2. การประเมินประสิทธผิลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพ 
จากการจดัทําแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2555 –  2557)  ขององคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาทองถ่ินท่ีผานมามีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาออกเปน  3  ดาน ซึ่งมีแนวทางการ
พัฒนาครอบคลุมถึงศักยภาพและทิศทางการพัฒนาตําบลไดอยางท่ัวถึง เปนไปอยางเหมาะสม และตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ินไดตามสมควรกับงบประมาณท่ีไดรับ  ซึง่ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555 - 2557) 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก ในครั้งน้ี เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการจดัทํางบประมาณ สําหรับงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ซึ่งคณะกรรมการในองคกรการจดัทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
บางขันแตก  ไดแก คณะกรรมการพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบล คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพฒันาองคการ
บริหาร สวนตําบล  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  ไดปฏิบติังานตาม
บทบาทและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายภายใตขอกําหนดของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 อยางตอเน่ืองมาตลอด โดยเฉพาะในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ไดมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ภายใตกรอบแผนพัฒนาสามปในปงบประมาณท่ีผานมา ซึ่งได
รวบรวมและสรปุผลการติดตาม  พรอมท้ังรายงานเสนอใหผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลและสภาองคการบรหิารสวน
ตําบลไดรับทราบมาโดยตลอด จึงเปนฐานขอมูลท่ีสําคญัทีจ่ะนํามาพจิารณาประกอบการจดัทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 
2558 - 2560)  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด  มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลในการงานดําเนินงานใหเปนไปตามความ
ตองการของแตละหมูบาน โดยผูปฏิบัติสามารถแปลงนโยบายตางๆ ของภาครัฐหรือผูบริหารฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองและชัดเจน   
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สวนที่ 4 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาชวงสามป 

 
4.1 วิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 
 วิสัยทัศนในการพฒันาทองถ่ิน 

“โครงสรางพืน้ฐานและการศกึษาดพีรอม  สิ่งแวดลอมย่ังยืน 
พลิกฟนอาชีพ  เรงรีบเรือ่งสุขภาพ” 

 พันธกิจ 
   1.  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 

2.  สงเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
  3.  สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
  4.  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
  5.  ปองกันและบรรเทาสาธารภัย 
  6.  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
  7.  รักษาความสะอาด กําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
  8.  บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  9.  เพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร พัฒนาองคกร มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี  
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
  1.  การคมนาคมท้ังทางบกและทางนํ้ามีความสะดวกและรวดเร็ว 
  2.  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพียงพอและท่ัวถึง 
  3.  สงเสริมการศึกษา  อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน 
  4.  ผูสูงอายุ  ผูดอยโอกาส และผูพิการ ไดรับการดูแลท่ัวถึง 
  5.  ประชาชนมีความรูในการดูแลรักษาสุขภาพ  ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
  6.  ชุมชนมีความเปนระเบียบเรียบรอย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  7.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดเพิ่มข้ึนและพอเพียง 
  8.  ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
  9.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไมใหเกิดมลพิษและความย่ังยืน 
  10. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ตามหลักธรรมาภิบาล 
  11. ชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยของประชาชนเพ่ิมข้ึน 
 

 ยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันา 
  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
       แนวทางการพัฒนา 
   1)  พัฒนาระบบการขนสงและโลจิสติกส ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ การกอสราง 
ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา โครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 
   2)  พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางนํ้า 
   3)  จัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม 
   4)  พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร 
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  ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต  การศกึษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
       แนวทางการพัฒนา 
   1)  สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ยกระดับการบริการทางการแพทย  เสริมสราง 
สุขภาพอนามัย  ปองกัน แกไข  ความคุมโรคตดิตอและโรคไมติดตอ 
   2)  สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมทางการศึกษา  การกีฬา  นันทนาการใหกับเด็ก เยาวชน 
ประชาชน คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส 
   3)  สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหความชวยเหลือเด็ก  สตร ีผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอย 
โอกาสและผูติดเช้ือเอดส 
   4)  พัฒนาสถาบันครอบครัว  ชุมชนและสังคม  ใหมีความเขมแข็งตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
   5)  สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชน 
   6)  สนับสนุนและสรางความเขมแข็งในการบํารุงรักษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  
ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเปนภูมิคุมกัน  การกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

  ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรกัษาความสงบเรียบรอย 
       แนวทางการพัฒนา 
   1)  การบริหารจัดการ  การปองกัน  บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
   2)  สงเสริมสนับสนุนการปองกัน  แกไข  ปญหายาเสพติด ตลอดจนการฟนฟูผูติดยาเสพติด 
   3)  สงเสริมสนับสนุนการปองกันปญหาสังคม  รวมถึงการทองกอนวัยอันควร 
 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม  การลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
       แนวทางการพัฒนา 
   1)  สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวทางแมนํ้าลําคลอง การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และ
ปลูกจิตสํานึกใหรักถ่ินกําเนิด 
   2)  สงเสริมสนับสนุนภาครัฐ  เอกชน  องคกรชุมชน เครือขายในการพัฒนาอาชีพ  เกษตร
กรรมการประมงและการลงทุน  พาณิชยกรรม  การบริการ เพ่ือการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับประชาชน 
และสงเสริมทักษะความรู เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 
   3)  สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต  และจําหนายผลิตภัณฑสินคาเกษตร รวมทั้ง
ผลิตภัณฑแปรรูปใหมคีุณภาพไดมาตรฐานมีมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  สามารถขยายเครือขายทางการตลาด  สราง
รายไดใหแกเกษตรกร 
   4)  สรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนา  และบริหารการเกษตรและ
ขับเคล่ือนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
       แนวทางการพัฒนา 
   1)  อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
   2)  บริหารจัดการขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและนํ้าเสีย 
   3)  เสริมสรางการปองกัน การกัดเซาะตล่ิง  แมนํ้าลําคลอง 
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  ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ด ี
       แนวทางการพัฒนา 
   1)  เทิดทูน พิทักษ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
   2)  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
   3)  พัฒนาความรู ความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   4)  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร 
   5)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ  รวมถึงพัฒนาหนวยงานและ 
บุคลากรทุกรูปแบบ 
   6)  การกอสราง / ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน, การจัดหาวัสดุและการบํารุงรักษา อุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใช, การพัฒนาระบบการทํางานโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
   ๗)  การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
4.2 นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

๑. ดานการเมืองการบริหาร  
1)  ประสานแผนการทํางานและใหความรวมมือกับสวนราชการตาง ๆรวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น  
2)  สนับสนุนใหผูนําชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานตาม   แนวทางการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี  เพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวตําบลบางขันแตก 
3)  ประสานความรวมมือกับหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
4)  ใหความสําคญัในการพัฒนาบุคลากรซึ่งไดแก คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ พนักงานให

มีความรู ความสามารถ มีทักษะ ตลอดจนมีจิตสํานึก มีความรับผิดชอบตองาน สามารถตอบสนองตอองคกร ตอสังคม
และชาวตําบลบางขันแตก 

5)  สงเสริมสนับสนุนใหขาราชการองคการบริหารสวนตําบลมีความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี 
6)  ใหความเปนธรรม โปรงใสในการพิจารณาความดีความชอบแกขาราชการทุกระดับ 

๒. ดานการสงเสริมอาชีพของราษฎร  
1)  สงเสริมกลุมอาชีพใหเขมแข็ง สรางงาน สรางรายได ใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได 
2)  สนับสนุนใหมีการรวมกลุมอาชีพ เพ่ือใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน 
3)  สงเสริมการพัฒนากลุมอาชีพใหมีความรูเพ่ิมทักษะเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต              

๓. ดานสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
1)  สงเสริมใหประชาชนออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
2)  สงเสริมการสรางความเขมแข็งภาคประชาชนดานสุขภาพ  
3)  สงเสริมการปองกันและระงับโรคติดตอและโรคไมตดิตอในพื้นท่ี  
4)  สนับสนุนสถานีอนามัยตําบลบางขันแตกและอาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนที่เพื่อดําเนินการ

ปองกันและควบคุมโรคติดตออื่นๆในพืน้ท่ี  
5)  สนับสนุนใหมีการจัดฝกอบรมใหความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
6)  สงเสริมการพัฒนากีฬาแกเยาวชนและประชาชน  

๔. ดานการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1)  สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบโรงเรียน เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับ

เยาวชนและผูดอยโอกาสในชุมชน  
๒)  สนับสนุนทุนการศึกษาและอาหารกลางวันใหแกนักเรียนในพื้นท่ี  
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๓)  สงเสริมและสนับสนุนการถายทอดความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน 
๔)  สงเสริมการอนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่นและทํานุบํารุง

ศาสนาใหดํารงอยูคูชุมชนอยางย่ังยืนโดยสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวันสําคัญอยางตอเน่ือง 
๕. ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม  

๑)  สรางจิตสํานึกและตระหนักในการอนุรักษฟนฟูและรักษาสภาพแวดลอมธรรมชาติ 
๒)  สรางจิตสํานึกในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและนํ้าเสียในชุมชน 
๓)  สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ 
๔)  บริหารจัดการขยะใหมีประสิทธิภาพ  

๖. ดานการพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 
            ๑)  จัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาสในสังคม 
            2)  จัดใหมีการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  (อปพร.)  เพื่อเปนการเตรียมพรอมใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึน 
            3)  สนับสนุนใหมีการจัดตั้งตํารวจชุมชนตําบลบางขันแตก เพ่ือชวยเจาหนาท่ีตํารวจและฝาย
ปกครองในการสอดสองดูแล  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของราษฎรในพื้นท่ี 
            4)  สนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมผูสูงอายุตําบลบางขันแตก เพ่ือใหบริการและใหความรูในการดําเนิน
ชีวิตท่ีเก่ียวของและจําเปนสําหรับผูสูงอายุ  

๗. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
             ๑)  ดําเนินการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม รวมทั้งขยายไหลทางถนนในหมูบานหลายสาย เพ่ือให
ราษฎรในพื้นท่ีใชเปนเสนทางสัญจรและขนสงผลผลิตทางการเกษตรไดอยางสะดวก  
             ๒)  ดําเนินการขยายเขตไฟฟาและติดต้ังไฟฟาสาธารณะริมทาง ติดต้ังไฟสัญญาณจราจรเพื่อให
ราษฎร มีไฟฟาใชอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือนและอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต 
             ๓)  สงเสริมและสนับสนุนในการใหบริการสาธารณูปโภคตางๆในพื้นท่ี 
 
4.3  กรอบและยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
       แนวทางการพัฒนา 
   1)  พัฒนาระบบการขนสงและโลจิสติกส ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ การกอสราง 
ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา โครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 
   2)  พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางนํ้า 
   3)  จัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม 
   4)  พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร 
  ยุทธศาสตรที ่2  การพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต  การศกึษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
       แนวทางการพัฒนา 
   1)  สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ยกระดับการบริการทางการแพทย  เสริมสราง 
สุขภาพอนามัย  ปองกัน แกไข  ความคุมโรคตดิตอและโรคไมติดตอ 
   2)  สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมทางการศึกษา  การกีฬา  นันทนาการใหกับเด็ก เยาวชน 
ประชาชน คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส 
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   3)  สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหความชวยเหลือเด็ก  สตร ีผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอย 
โอกาสและผูติดเช้ือเอดส 
   4)  พัฒนาสถาบันครอบครัว  ชุมชนและสังคม  ใหมีความเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
   5)  สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชน 
   6)  สนับสนุนและสรางความเขมแข็งในการบํารุงรักษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  
ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเปนภูมิคุมกัน  การกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   7)  สงเสริมการใชและอนุรักษภาษาทองถ่ิน  การใชภาษาไทยอยางถูกตองควบคูกับการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ  ภาษาประเทศเพ่ือนบานและวัฒนธรรมประเพณีเพ่ือนบาน  เพื่อเตรียมความพรอมการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรกัษาความสงบเรียบรอย 
       แนวทางการพัฒนา 
   1)  การบริหารจัดการ  การปองกัน  บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
   2)  สงเสริมสนับสนุนการปองกัน  แกไข  ปญหายาเสพติด ตลอดจนการฟนฟูผูติดยาเสพติด 
   3)  สงเสริมสนับสนุนการปองกันปญหาสังคม  รวมถึงการทองกอนวัยอันควร 
   4)  การจัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานตางชาติ 
  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม  การลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
       แนวทางการพฒันา 
   1)  สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวทางแมนํ้าลําคลอง การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และ
ปลูกจิตสํานึกใหรักถ่ินกําเนิด 
   2)  สงเสริมการตลาดและการทองเท่ียว 

3)  สงเสริมสนับสนุนภาครัฐ  เอกชน  องคกรชุมชน เครือขายในการพัฒนาอาชีพ   
เกษตรกรรม  การประมงและการลงทุน  พาณิชยกรรม  การบริการเพื่อการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับ
ประชาชนและสงเสริมทักษะความรู เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 
   4)  สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต  และจําหนายผลิตภัณฑสินคาเกษตร รวมทั้ง
ผลิตภัณฑแปรรูปใหมคีุณภาพไดมาตรฐานมีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ  สามารถขยายเครือขายทางการตลาด  สราง
รายไดใหแกเกษตรกรท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
   5)  คุมครองสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงาน 
   6)  สรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนา  และบริหารการเกษตรและ
ขับเคล่ือนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
       แนวทางการพัฒนา 
   1)  อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
   2)  บริหารจัดการขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและนํ้าเสีย 
   3)  บริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน  3 นํ้า 
   4)  เสริมสรางการปองกัน การกัดเซาะตล่ิง  แมนํ้าลําคลองและชายฝงทะเล 
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  ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ด ี
       แนวทางการพัฒนา 
   1)  เทิดทูน พิทักษ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
   2)  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
   3)  พัฒนาความรู ความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   4)  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร 
   5)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ  รวมถึงพัฒนาหนวยงานและ 
บุคลากรทุกรูปแบบ 
   6)  กอสราง/ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน  บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุ  อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 
และพัฒนาระบบการทํางานโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 
4.4  วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม 
 วิสัยทัศน 

“เมืองแหงระบบนิเวศ  3  นํ้า 
แหลงอาหารทะเลและผลผลิตการเกษตรปลอดภัย 

การทองเที่ยวเชิงอนุรกัษทางแมนํ้าลําคลอง 
ประชาชนรักถ่ินกําเนิด  รกัษาวิถีชีวิต สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมดีงาม 

มีฐานอาชีพที่เขมแข็ง  พรอมสูประชาคมอาเซียน” 
 
 พันธกิจ 
      1.  พัฒนาจังหวัดเปนศูนยกลางการพักผอนและการทองเท่ียว  เชิงอนุรักษท่ีสอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอม 
      2.  พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตร  ประมง  และผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปที่มี
ประสิทธิภาพ 
      3.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสมุทรสงครามมีความเขมแข็งและดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      4.  พัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามใหมีความพรอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
      5.  พัฒนาฐานอาชีพด้ังเดิมและพัฒนาอาชีพอ่ืนๆ ของทองถ่ินใหเขมแข็งเกิดความเปนเครือขายวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งภาคพาณิชยกรรมของจังหวัด 
      6.  พัฒนาและสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอมเพ่ือดํารงไวซึ่งระบบนิเวศ  3  นํ้า 
 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา 

     ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาใหจังหวัดเปนศูนยกลางการพกัผอนและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ที่สอดคลองกับวถีิวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
  กลยุทธ 

   ๑)  ฟนฟูและพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรรมชาติ  รวมถึงแหลงวัฒนธรรม ประวัตศิาสตร
และฐานอาชีพภูมิปญญาทองถ่ิน  เพ่ือใหเกิดคุณคาและมูลคาทางเศรษฐกิจใหคงอยูอยางย่ังยืน    
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      ๒)  สรางเสริมการจัดการแหลงทองเท่ียวใหมีความรับผิดชอบ  (Responsible  Travel)  และไมมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคม  (No or Low Impact) 

   ๓)  สงเสริมการทองเท่ียวท่ีเอ้ือตอกระบวนการเรียนรู  (Learning  Process)  เพ่ือการเพิ่มพูน
ความรู  ความประทับใจ  และสรางความตระหนักและปลุกจิตสํานึกท่ีถูกตองตอนักทองเท่ียว  ประชาชน ทองถ่ิน      

   ๔.) เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนทองถ่ิน  กอใหเกิดผลประโยชนตอ
ทองถ่ิน ยกระดับคุณภาพชีวิตและการไดรับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบํารุงรักษาและจัดการแหลงทองเท่ียวดวย 

   ๕)  สงเสริมการประชาสัมพันธ  การตลาด การสรางสรรคกิจกรรม  และรูปแบบการทองเท่ียว  
เพ่ือสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มทางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที่  ๒   สรางเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรประมง
และผลิตภณัฑเกษตร  ประมงแปรรปู  ที่มีประสิทธิภาพ  สรางมูลคาเพิ่ม  สอดคลองกับความตองการของตลาด  
และมีมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภค  ทั้งภายในและตางประเทศ 
      กลยุทธ 

        ๑)  สงเสริมและพัฒนาการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเกษตรและประมง  รวมทั้งผลิตภัณฑ
แปรรูปใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัย    

        ๒)  พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร  ประมงและบรรจุภัณฑใหมีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
        ๓)  สรางและขยายเครือขายการตลาด  ชองทางการจําหนายสินคาเกษตร  ประมงและ

ผลิตภัณฑเกษตรประมง  เพื่อสรางรายไดใหกับเกษตรกรท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
        ๔) พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานท่ีจําเปนเพ่ือให

การผลิตภาคเกษตรกรรม ประมง  ใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร    
        ๕) สงเสริมและพัฒนาสินคาที่อยูบนฐานระบบนิเวศวัฒนธรรมใหเปนท่ีเขาใจและยกระดับ

คุณคาของผลิตภัณฑสูสาธารณะ  ไปสูการจดทะเบียนส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร    
 ยุทธศาสตรที่   ๓   สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสมุทรสงคราม  

มีความเขมแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     กลยุทธ 
        ๑)   สงเสริมและพัฒนาระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุขของรัฐ  ใหไดมาตรฐาน

ท่ัวถึงและเพียงพอ  
        2)  สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาแบบมีสวนรวมใหกับเด็ก  เยาวชน  

ผูนําชุมชนและประชาชนท่ัวไป  ท่ีสอดคลองกับระบบ  เพื่อใหเกิดการเรียนรูในการพัฒนาตนเอง  สังคม  ชุมชนให
พึ่งตนเองและชวยเหลือผูอื่นได    

        ๓)  สงเสริมดานการจัดการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
        ๔)  สงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและสถาบันทางสังคม  รวมท้ังสนับสนุนให

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        ๕)  สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือใหเกิดการอนุรักษและเผยแพรประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน

ใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางและสนับสนุนใหเกิดการละเลน  กีฬาและนันทนาการเพื่อการบันเทิง พักผอนหยอนใจ 
และสุขภาพ 

        ๖)  พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก  (เชน  ประปา  ไฟฟา   
ความปลอดภัยและความมั่นคง)  เพ่ือการบริการประชาชนอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสงเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน 
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        ๗)  สงเสริมและพัฒนาความรู  ความเขาใจของประชาชนและนักการเมืองใหเขาใจในบทบาท  

สิทธิหนาท่ีและคุณธรรม  จริยธรรมทางการเมือง 
ยุทธศาสตร ที ่ ๔  สงเสริมและพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามใหมีความพรอมรองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 
     กลยุทธ 
         ๑)  พัฒนาบุคลากรทุกภาคสวนใหมีการต่ืนตัว  (Awareness)  และมีขีดความสามารถในการ

สรางผลิตภัณฑใหเปนเศรษฐกิจสรางสรรคของจังหวัดสมุทรสงคราม  สงเสริมการฝกทักษะฝมือแรงงานแขงขันให
ผูประกอบการของจังหวัดสมุทรสงครามในการพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ    
           ๒)  ยกระดับทักษะฝมือแรงงานและทักษะดานภาษาเพื่อเตรียมความพรอมของแรงงาน
ภายในจังหวัดใหสามารถพัฒนาอาชีพในภูมิภาคอาเซียน 

        ๓)  สงเสริมการใชและการอนุรักษภาษาทองถ่ินและการใชภาษาไทยอยางถูกตองควบคูกับ
การเรียนรูภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศหลักรวมท้ังการเรียนรูภาษาสากลอื่นท่ีเหมาะสม  และภาษาตางประเทศ
เพ่ือนบาน  ตลอดจนการเรียนรูเขาใจวัฒนธรรมขามชาติและวิถีชีวิตของคนในกลุมประเทศอาเซียน 

        ๔)  ยกระดับการใหบริการแพทยทางเลือกและการแพทยผสมผสานท้ังบุคลากร  วัตถุดิบและ
สมุนไพร  เพื่อกาวไปสูการใหบริการ  การรักษาดวยยาแผนไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน 

         ๕)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ระบบการขนสงและโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับพื้นท่ี 
        ๖) พัฒนาการทองเท่ียว  การคา  การลงทุน  การผลิตสินคาและบริการใหมีคุณภาพและได

มาตรฐานเพ่ือการเขาสูประชาคมอาเซียน 
        ๗)  สนับสนุนและสรางความเขมแข็งทางฐานอาชีพ  วิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน  เพื่อเปน

ภูมิคุมกันกอนกาวสูประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร ที ่ ๕  สรางเสริมและพฒันาฐานอาชีพดั้งเดิม  (ภูมิปญญาพื้นบาน)  และพัฒนา

อาชีพอื่น ๆ ของทองถ่ินใหเขมแข็ง  เกิดความเปนเครอืขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  รวมทั้งภาค
พาณิชยกรรมของจังหวัด 

     กลยุทธ 
        ๑)  พัฒนาดานการวางแผนและการสงเสริมการลงทุน  การสรางเครือขายดานวิสาหกิจชุมชน

และดานพาณิชยกรรม 
          ๒)  การใหความรูแกผูประกอบการดานพาณชิยกรรมในการเพ่ิมมูลคาเพิ่มและสรางสรรคเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
          ๓)  สงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง  ขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชนใหมีการพัฒนา
ไปสูระดับสากล 
           ๔.)   สงเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพฐานด้ังเดิมจากภูมิปญญาทองถ่ินใหเขมแข็งและย่ังยืน 
          ๕)  สนับสนุนการแปรรูปและปรับปรุงผลิตภัณฑ  กระบวนการจําหนาย/ใหบริการ  ท่ีไม
กอใหเกิดผลกระทบหรือความเส่ียงตอมนุษยและส่ิงแวดลอม 
          ๖)  สงเสริมพัฒนากระบวนการและชองทางการจําหนาย/ใหบริการ  คํานึงถึงสภาพแวดลอม 
และความสะอาด 
          ๗)  สงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบธุรกิจมีความรับผิดชอบตอสังคม 
          ๘)  สรางเสริมและสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการใหมในธุรกิจท่ีเปนจุดแข็งและโดดเดนของ
จังหวัดสมุทรสงคราม 
          ๙)  สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทางเลือกโดยชุมชน  ซึ่งไมสงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ 
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ยุทธศาสตร ที ่ ๖  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบํารุงรกัษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เพื่อดาํรงไวซึ่งระบบนิเวศ  ๓  นํ้า  
     กลยุทธ 
        ๑)  สรางเสริม  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  รวมทั้งอนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมในระบบนิเวศ  ๓  นํ้า   
        ๒)  สงเสริมและประชาสัมพันธใหทุกภาคสวน  มีความรูความเขาใจ  และเห็นความสําคัญ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  รวมท้ังระบบนิเวศ  ๓  นํ้า  อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
         ๓)  สงเสริมการเรียนรู  ความสําคัญและความสัมพันธของวิถีชีวิตกับระบบนิเวศ  ๓  นํ้าของทองถ่ิน 

          ๔)  สงเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรวมทั้งระบบนิเวศ  ๓  นํ้า   
          ๕)  สรางเสริมและพัฒนาภาคีเครือขายในการรักษา  เฝาระวังและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม  และระบบนิเวศ  ๓ นํ้า  โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน   
          ๖)  สงเสริมการเรียนรูเร่ืองระบบนิเวศ  ๓ นํ้า ในระบบการศึกษา   
          ๗)  สงเสริมการอนุรักษลํานํ้า  คูคลอง  แพรก  ลํารางและลําประโดง    
          ๘)  สงเสริมใหเกิดการศึกษา  วิจัยและประเมินศักยภาพของระบบนิเวศ  ๓  นํ้าของทองถ่ิน   
 
4.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  ๑๑   
(พ.ศ.  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๑ จึงมีแนวคดิที่มคีวามตอเน่ืองจากแนวคดิของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” รวมท้ัง 
“สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมติิ และขับเคล่ือนใหบังเกดิผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนย่ิงข้ึนในทุกระดับ เพ่ือใหการพัฒนา
และบริหารประเทศเปนไปบนทางสายกลาง เช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ท้ังคน สังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอมและการเมือง โดยมีการวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” และใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิดความสมดุล
ระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวางความสามารถในการพ่ึงตนเองกับการแขงขันในเวทีโลก 
ความสมดุลระหวางสังคมชนบทกับเมอืงเตรียม “ระบบภูมคิุมกัน” ดวยการบรหิารจดัการความเส่ียงใหเพียงพอพรอมรับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศ ท้ังน้ี การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนตองใช 
“ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ เปนไปตามลําดับขั้นตอน และสอดคลองกับวิถีชีวิตของ
สังคมไทย รวมท้ังเสริมสรางศีลธรรมและสานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินชีวิตดวย 
“ความเพียร” จะเปนภูมิคุมกันท่ีดใีหพรอมเผชิญการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับปจเจก  ครอบครัว  ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
Strategy Map 

วิสัยทัศน โครงสรางพื้นฐานและการศกึษาดพีรอม  สิ่งแวดลอมย่ังยืน พลิกฟนอาชพี เรงรบีเรื่องสุขภาพ 

พันธกิจ 

 
จัดใหมีและบํารุงรักษาทาง
นํ้าและทางบก 
 

- สงเสริมการบํารุง ศาสนา และวัฒนธรรม 
- สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผูสูงอายุและผูพิการ 
-ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 

 
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

-บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 
- รักษาความสะอาด กําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

 
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมลอม 

เพิ่มประสทิธิภาพ พัฒนาบุคลกร พัฒนาองคกร  
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

เปาประสงค 
-การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํามี
ความสะอาดและรวดเร็ว 
-ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 
เพียงพอและทั่วถึง 
 

-สงเสริมการศึกษา อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น 
-ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และผูพิการ  
ไดรับการดูแลทั่วถึง 
-ประชาชนมีความรูในการดูแลรักษาสุขภาพ 
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 

-ชุมชนมีความเปนระเบียบ
เรียบรอยประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

-ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพ่ิมขึ้นและ
พอเพียง 
-ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
 

-จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมใหเกิดมลพิษและความยั่งยืน 
 

-การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
-ชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพ่ิมขึ้น 
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ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

 
การพัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน 

การพัฒนาดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญา 

การพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม การ
รักษาความสงบเรียบรอย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 3 

1.พัฒนาระบบการขนสงและโลจิสติกส ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การกอสราง 
ซอมแซมปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานให
ไดมาตรฐาน 
2.พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางนํ้า 
3.จัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม 
4.พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
 

1.สงเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข ยกระดับการ
บริการทางการแพทย เสริมสรางสุขภาพอนามัย 
ปองกัน แกไข การควบคุมโรคติดตอและโรคไม
ติดตอ 
2.สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมทางการศึกษา  
การกีฬา นันทนาการใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชน  
คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส 
3.สงเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการใหความ
ชวยเหลือเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส
ผละผูติดเช้ือเอดส 
4.พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคมใหมี
ความเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.สงเสริมการมีสวนรวมภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชน 
6.สนับสนุนและสรางความเขมแข็งในการ
บํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ินเพื่อเปนภูมิคุมกัน การกาวสูประชาคม

1.การบริหารจัดการ การปองกัน บรรเทาสาธารณภัย 
การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนอาเซียน 
2.สงเสริม สนับสนุนการปองกัน แกไข ปญหายาเสพ
ติด ตลอดจนการฟนฟูผูติดยาเสพติด 
3.สงเสริม สนับสนุนการปองกันปญหาสังคม รวมถึง
การทองกอนวัยอันควร 
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ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

การพัฒนาและสงเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน 
พาณิชยกรรมและการ

ทองเที่ยว 

การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

 
การพัฒนาดานการ

บริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรท่ี 6 

1.สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางแมนํ้าลํา
คลอง การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และปลูกจิตสํานึก
ใหรักถ่ินกําเนิด 
2.สงเสริม สนับสนุนภาครัฐ เอกชน องคกรชุมชน 
เครือขายในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมการประมง
และการลงทุน พาณิชยกรรม การบริการ เพื่อการ
สรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับประชาชน 
และสงเสริมทักษะความรู เพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียน 
3.สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต และ
จําหนายผลิตภัณฑสินคาเกษตร  รวมท้ังผลิตภัณฑ
แปรรูปใหมีคุณภาพไดมาตรฐานมีมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ สามารถขยายเครือขายทางการตลาด 
สรางรายไดใหแกเกษตรกร 
4.สรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
การพัฒนาและบริหารการเกษตรและขับเคลื่อนให
บังเกิดผลในทางปฏิบัติ  โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
3.เสริมสรางการปองกัน การกัดเซาะตลิ่งของแมนํ้า
ลําคลอง 
 
 

1.เทิดทูน พิทักษ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
2.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถ่ิน 
3.พัฒนาความรู ความเขาใจและการมีสวนรวมของ
ประชาชนเกี่ยวกับการเมือง  การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
4.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรู
ขอมูลขาวสาร 
5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาหนวยงานและบุคลากร
ทุกรูปแบบ 
6.การกอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน การ
จัดหาวัสดุและการบํารุงรักษาอุปกรณ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช การพัฒนาระบบการทํางาน โดยใช
เทคโนโลยี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) 

องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 เสริมสรางและพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสมุทรสงครามมีความเขมแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
   1.1  แนวทางการพัฒนาพัฒนาระบบการขนสงและโลจิสติกส  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง ถ น น        
ผิวจราจรหินคลุกสายบาน
คลองเกา (ชวงที่ 3) หมู 11 
ตําบลบาง ขันแตก อํ า เภอ   
มืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ย า ว  250 เ ม ต ร  พ ร อ ม
ก อ ส ร า ง ส ะพ าน ท อ ล อ ด
เหลี่ยมขนาด 4 x 6 เมตร 
 

- เพื่ อใหประชาชนในตําบล    
บางขันแตกและตําบลใกลเคียง
ไ ด มี เ ส น ท า ง สั ญจ ร ไ ป ม า
ระหวางหมูบ าน /ตําบล ได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 

กอสรางถนนผิวจราจร
หินคลุก ที่ไดมาตรฐาน 

890,000.-    จํานวนเสนทาง
คมนาคมที่มี
คุณภาพเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วข้ึน  

สวนโยธา/ 
กองชาง  อบจ.

สส./หนวยงานอื่น
ที่เก่ียวของ 

2 กอส รา งป รับป รุง ถน นผิ ว
จราจรแอสฟสทติกคอนกรีต 
สายบานหิ่ งหอย   หมูที่  6 
ตําบลบาง ขันแตก อํ า เภอ   
เมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

- เพื่อใหประชาชนในตําบลบาง
ขันแตกและตําบลใกลเคียงไดมี
เสนทางสัญจรไปมาระหวาง
หมูบาน /ตําบล ไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว 

กอสรางปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสพัสทติกคอ
นกรีตทีไดมาตรฐาน 

  4,000,000.-  จํานวนเสนทาง
คมนาคมที่มี
คุณภาพเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วข้ึน  

สวนโยธา/ 
กองชาง  อบจ.

สส./หนวยงานอื่น
ที่เก่ียวของ 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
   1.1  แนวทางการพัฒนาพัฒนาระบบการขนสงและโลจิสติกส  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
พรอมปรับปรุงถนนสายนัดตา
วาย หมูที่ 12 เช่ือมถนนสาย
สมุทรสงคร าม –  ปากท อ 
ระยะทาง 5 x 1,127 เมตร 
 
 

- เพื่อใหประชาชนในตําบลบาง
ขันแตกและตําบลใกลเคียงไดมี
เสนทางสัญจรไปมาระหว าง
หมูบาน /ตําบล ไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว 

กอสรางถนนผิวจราจร
หินคลุก/ลูกรัง ทีได
มาตรฐาน 

  4,500,000.-  จํานวนเสนทาง
คมนาคมที่มี
คุณภาพเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วข้ึน  

สวนโยธา/ 
กองชาง  อบจ.

สส./หนวยงานอื่น
ที่เก่ียวของ 

4 ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีต สายบานนาง
พิมพ –  บานคลองบอ หมูที่ 3 
เช่ือมหมูที่ 4 ตําบลบางขัน-
แตก  อําเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรงคราม ระยะทาง 5 x 
2,067 เมตร 
 

- เพื่อใหประชาชนในตําบลบาง
ขันแตกและตําบลใกลเคียงไดมี
เสนทางสัญจรไปมาระหว าง
หมูบาน /ตําบล ไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว 

กอสรางถนนผิวจราจร
แอสฟลตคอนกรีตทีได
มาตรฐาน 

   6,500,000.- จํานวนเสนทาง
คมนาคมที่มี
คุณภาพเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วข้ึน  

สวนโยธา/ 
กองชาง  อบจ.

สส./หนวยงานอื่น
ที่เก่ียวของ 

5 เสริม/ปรับปรุงผิวถนน/ขยาย
ไหลทาง  ถนนภายในตําบล   
บางขันแตก 
 

- เพื่อใหประชาชนในตําบลบาง
ขันแตกและตําบลใกลเคียงไดมี
เสนทางสัญจรไปมาระหว าง
หมูบาน /ตําบล ไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว 

เสริม/ปรับปรุงผิวถนน/
ขยายไหลทางที่ได
มาตรฐาน 

  300,000.-  จํานวนเสนทาง
คมนาคมที่มี
คุณภาพเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วข้ึน  

สวนโยธา/ 
กองชาง  อบจ.

สส./หนวยงานอื่น
ที่เก่ียวของ 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
   1.1  แนวทางการพัฒนาพัฒนาระบบการขนสงและโลจิสติกส  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

6 สรางแผนปูนทางเดินเทา 
ภายในตําบลบางขันแตก 

-  เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ตําบลบางขันแตกและ
ประชาชนทั่วไปมีทางเดินเทา 
ที่สะดวกและปลอดภัย 
 

สรางแผนปูนทางเดินเทา 
ที่ไดมาตรฐาน 

60,000.-  100,000.- 100,000.- จํานวนเสนทาง
เดินเทาเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีเสนทาง
เดินเทาท่ีมีความ
ปลอดภัย สะดวกและ
รวดเร็วข้ึน  

สวนโยธา/ 
กองชาง  อบจ.

สส. 

7 ขยายเขตไฟฟา /ติดตั้งระบบ
ไฟฟาแสงสวางภายในตําบล
บางขันแตก 
 

-  เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี
ไฟฟาใชอยางเพียงพอและทั่วถึง 

ประชาชนตําบลบางขัน
แตกมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

-  500,000.- 500,000.- จํานวนครัวเรือน
ที่ไดรับการขยาย
เขตไฟฟาเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางเพียงพอ 

สวนโยธา/ 
หนวยงานอื่น 
ที่เก่ียวของ 

8 จัดหา/จดัซือ้วัสดุกอสราง -  เพื่อจัดหา/จัดซื้อวสัดุกอสราง จัดหาวัสดุกอสราง 500,000.-  500,000.- 500,000.- มีวัสดุกอสราง
เพียงพอสําหรับ
การแกไขปญหา
ความเดือนรอน
ใหกับประชาชน 

สามารถแกปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่ได
ทันทวงที 

สวนโยธา 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
   1.2  แนวทางการพัฒนาพัฒนาระบบคมนาคมทางบกและทางนํ้า 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๑ ปรับปรุง/ซอมแซมสะพาน
ภายในตําบลบางขันแตก 

-  เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มี
สะพานที่ไดมาตรฐานสําหรับใช
สัญจร  มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยมากข้ึน  

- ซอมแซมสะพานที่
ชํารุด 

300,000.-  300,000.- 300,000.- จํานวนสะพานที่
ชํารุดลดลง 

ประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วข้ึน 

สวนโยธา 

2 ปรับปรุง/ซอมแซมถนน/
ซอมแซมทางเดินเทา  
ภายในตําบลบางขันแตก 
 
 

-  เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มี
ถนนที่ไดมาตรฐานสําหรับใช
สัญจร  มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยมากข้ึน  

- ซอมแซมถนนที่ชํารุด 500,000.-  500,000.- 500,000.- จํานวนถนนที่
ชํารุดลดลง 

ประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วข้ึน 

สวนโยธา 

3 ดูดเลน / ขุดลอกคลองและ 
ลําประโดงสาธารณะภายใน
ตําบลบางขันแตก 

- เพื่อใหประชาชนภายในตําบล
บางขันแตก  สามารถใชนํ้าใน
ลําคลองได และการคมนาคมมี
ความสะดวกข้ึน 

-  คลองและลําประโดง
สาธารณะลึกและกวาง
มากข้ึน 

300,000.-  300,000.- 300,000.- จํานวนลําคลอง/
ลําประโดงที่ต้ืน
เขินลดลง 

ประชากรมีการ
คมนาคมทางนํ้าที่ 
สะดวก รวดเร็ว และ
นํ้าสามารถไหลผาน
ไดสะดวกข้ึน 

สวนโยธา 

4 วางทอระบายนํ้า/ซอมแซม 
ทอระบายนํ้า ภายในตําบล 
บางขันแตก 

เพื่อแกไขปญหานํ้าทวมขังใน
พื้นที่ 

วางทอระบายนํ้าที่ได
มาตรฐาน 

100,000.-  100,000.- 100,000.- จํานวนทอระบาย
นํ้าทั้งพื้นที่
เพิ่มข้ึน 

สามารถลดปญหานํ้า
ทวมขังได 

สวนโยธา 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
   1.3  แนวทางการพัฒนา   การจัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 จัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม เพื่อแกไขปญหาของการใชที่ดิน 
ในตัวเมืองใหมีความเปน
ระเบียบเรียบรอยสวยงามมี
ความเปนอยูที่ถูกสุขลักษณะมี
การใชที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
ประกอบการอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรมและ
สาธารณสถานอยูในบริเวณ
หรือผานที่เหมาะสมไมปะปน
กันจนกอใหเกิดผลเสียซึ่งกัน
และกัน 

จัดทําผังเมืองรวมใน
พื้นที่ตําบลบางขันแตก 
จํานวน 12 หมูบาน 

-  1,000,000.- 1,000,000.- ตําบลบางขันแตก
มีผังเมือง 

การวางผังเมืองมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยสวยงาม มี
ความเปนอยูที่ถูก
สุขลักษณะ 

สวนโยธา/ 
หนวยงานอื่นที่

เก่ียวของ 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
   1.4  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๑ ขยายเขตระบบประปา
ภูมิภาค/ประปาหมูบาน  
ภายในพื้นที่ตําบลบางขันแตก 

-  เพื่อใหประชาชนมีนํ้าสะอาด
ไวอุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน 

-  ขยายเขตประปา
ภูมิภาค/หมูบานให
ครอบคลุมทุกครัวเรือน 

350,000.-  350,000.- 350,000.- จํานวนครัวเรือน
ที่ไดรับการขยาย
เขตประปา
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนที่มีน้ํา
สะอาดอุปโภคบริโภค 
มีรอยละ ๙๐ ของ
ประชากรทั้งหมดใน
เขต อปท. 

สวนโยธา/ 
หนวยงานอื่นที่

เก่ียวของ 

๒ สรางถังนํ้าประปาหมูบาน    -  เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีนํ้า
ใช  เพื่อการอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ  

-  สรางถังนํ้าประปา
หมูบาน    

-  700,000.- 700,000.- จํานวนถัง
นํ้าประปา
หมูบานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลบางขันแตก    
มีนํ้าในการอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ 

สวนโยธา 

๓ ซอมแซมระบบประปา/
ปรับเปลี่ยนทอเมนประปา 
ที่เสื่อมสภาพ 

-  เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มี
ความสะดวกในการใชนํ้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค 

-  ทอประปาพรอมใช
งานอยูเสมอ 

250,000.-  250,000.- 250,000.- จํานวนทอเมน
ประปาที่
เสื่อมสภาพลด
จํานวนลง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการใชนํ้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคมากข้ึน 

สวนโยธา 

4 ขุดเจาะบอบาดาล เพื่อใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ 

ขุดเจาะบอบาดาลที่มี
มาตรฐาน 

-  100,000.- 100,000.- จํานวนบอบาดาล
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ 

สํานักงานปลัด/ 
สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 

32 



ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3  เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสมุทรสงครามมีความเขมแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 การพฒันาดานสงเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

2. ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต  การศกึษา ศิลปะ การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
2.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริม สนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย  เสริมสรางสุขภาพอนามัย  ปองกัน แกไข ควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาคุณภาพ    
ดานการสงเสริมสุขภาพ    
 

  -  เพื่อสรางสุขภาพของ
ประชาชนในเขต อปท.  

- ประชากรในเขตตําบล
มีสุขภาพแข็งแรง 

10,000.-  10,000.- 10,000.- จํานวนประชาชน
ผูเจ็บปวยลดลง 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงรอยละ๒๐
ของประชากรทั้งหมด 
ในเขต อปท. 

สวนสาธารณสุข ฯ 

๒ โครงการปองกันและ 
ลดปญหาสุขภาพ 
 

  -  เพื่อสรางสุขภาพของ
ประชาชนในเขต อปท.ให
แข็งแรง 

- ประชากรในเขตตําบล
มีสุขภาพแข็งแรง 

10,000.-  10,000.- 10,000.- จํานวนประชาชน
ผูเจ็บปวยลดลง 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงรอยละ๒๐
ของประชากรทั้งหมด 
ในเขต อปท. 

สวนสาธารณสุข ฯ  

๓ โครงการสนับสนุนอุปกรณ
ทางการแพทย 
 

-  เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดรับการรักษาพยาบาลที่
ถูกตองและทันเวลา  

- ประชาชนในพื้นที่
ไดรับการรักษาพยาบาล
ที่ถูกตองและทันเวลา 

30,000.-  30,000.- 30,000.- มีอุปกรณการ
ชวยเหลือ
ผูประสบภัย 
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับการ
รักษาพยาบาลที่
ถูกตองและทันเวลา
รอยละ๑๐๐ ของ
ประชากรทั้งหมด  
 ในเขตอปท. 

สํานักงานปลัด/ 
สวนสาธารณสุขฯ 

๔ โครงการอนามัยสิ่งแวดลอม
และอาชีวอนามัย 

-  เพื่อใหสิ่งแวดลอมในชุมชน
เอื้อตอการดํารงชีวิต 
-  เพื่อขจัดมลพิษในชุมชน 

-  ประชากรรูจักอนามัย
สิ่งแวดลอมและ 
อาชีวอนามัย 

10,000.-  10,000.- 10,000.- จํานวนประชาชน
ผูเจ็บปวยลดลง 

สุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน 
ดีย่ิงขึ้น /มลพิษใน
ชุมชนนอยลงรอยละ
๒๐ของประชากร
ทั้งหมด ในเขต อปท. 

สวนสาธารณสุข ฯ 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต  การศกึษา ศิลปะ การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริม สนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย  เสริมสรางสุขภาพอนามัย  ปองกัน แกไข ควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๕ ควบคุม / ปองกัน/สนับสนุน
วัคซีน เพื่อปองกันโรค
ไขเลือดออก ,โรคพิษสุนัขบา , 
คุมกําเนิดสุนัขและแมว 

-  เพื่อควบคุม  ปองกันและ
กําจัดพาหะของโรคไขเลือดออก 
โรคพิษสุนัขบา 
-  เพื่อจํากัดจํานวนสุนัขและ
แมวจรจัดในชุมชน 

-  ควบคุมโรค
ไขเลือดออก ควบคุม / 
ปองกัน โรคพิษสุนัขบา,  
คุมกําเนิดสุนัข และแมว 

230,000.-  240,000.- 250,000.- จํานวนผูเจ็บปวย
ดวยโรค
ไขเลือดออกและ
พิษสุนัขบาลดลง 

ประชาชนเจ็บปวย
จาก โรคพิษสุนัขบา
นอยลง โรคพิษสุนัข
บา  สุนัขและแมวจร
จัดนอยลงรอยละ๒๐
ของประชากรทั้งหมด
ในเขต อปท. 

สวนสาธารณสุข ฯ/ 
ปศุสัตวอําเภอ / 
สถานีอนามัย 

๖ พัฒนา/เสริมสรางระบบ
เครือขายสุขภาพเพื่อ
หลักประกันการเขาถึงบริการ
สุขภาพ 

- เพื่อใหประชาชนไดรับการ
บริการสุขภาพอยางทั่วถึง 
-  เพื่อใหระบบเครือขายเพื่อ
สุขภาพเขมแข็ง 

- ไดพัฒนา/เสริมสราง
ระบบเครือขายสุขภาพ
เพื่อเปนหลักประกันการ
เขาถึงการบริการสุขภาพ   

-  50,000.- 50,000.- จํานวนผูเจ็บปวย
ลดลง 

ประชาชนไดรับการ
บริการสุขภาพอยาง
ทั่วถึงและระบบ
เครือขายเพื่อสุขภาพ
เขมแข็งข้ึน 

สวนสาธารณสุข ฯ/ 
สถานีอนามัย 

7 เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ 
ขององคการบริหารสวนตําบล 
(สปสช.) 

เพื่อสมทบงบประมาณใหกับ
กองทุน สปสช.ในการบริการ
ดูแลสุขภาพประชาชน 

สนับสนุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ 

110,000.-  110,000.- 110,000.- จํานวนผูเจ็บปวย
ลดลง 

ประชาชนไดรับการ
บริการสุขภาพอยาง
ทั่วถึงและระบบ
เครือขายเพื่อสุขภาพ
เขมแข็งข้ึน 

สวนสาธารณสุข ฯ/ 
สถานีอนามัย 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต  การศกึษา ศิลปะ การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมทางการศึกษา การกีฬา นันทนาการใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชนคนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๑ โครงการปลูกจิตสํานึก
เยาวชนดานคุณธรรม  
จริยธรรม การอยูรวมกันรวม
พลังตานยาเสพติด 

- เพื่อสรางจิตสํานึกดาน
คุณธรรม  จริยธรรม ใหแก
เด็กในสถานศึกษา 

- เด็กในโรงเรียนในพื้นที่
ตําบลบางขันแตก   

90,000.-  90,000.- 90,000.- จํานวนเยาวชนที่
ไดรับการปลูก
จิตสํานึกดาน
คุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มข้ึน 

เยาวชนมีสํานึก
เยาวชนดานคุณธรรม  
จริยธรรม  การอยู
รวมกันรวมพลังตาน
ยาเสพติด 

- สวนการศึกษา ฯ 
- โรงเรียนในพื้นที่ 
จํานวน ๔ แหง 

๒ 
 

พัฒนาแหลงเรียนรูใน
สถานศึกษาภายในตําบล 

- เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูใน
สถานศึกษาใหเอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน  

-  โรงเรียนในพื้นที่ตําบล       
บางขันแตก 

30,000.-  30,000.- 30,000.- ตําบลบางขันแตก
มีแหลงเรียนรูใน
สถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษามีแหลง
เรียนรูที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน 

- สวนการศึกษา ฯ 
- โรงเรียนในพื้นที่ 
จํานวน ๔ แหง 

๓ สงเสริมการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต 

- สงเสริมการศึกษาทุก
ระบบ 

-ประชาชนทั่วไปในพื้นที่
ตําบลบางขันแตก 

10,000.-  10,000.- 10,000.- จํานวนประชาชน
ที่ไดรับการ
สงเสริม
การศึกษาเพิ่มข้ึน 

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลบางขันแตก
ไดรับการศึกษาอยาง
ทั่วถึงและเรียนรู
ตลอดชีวิต 

สวนการศึกษา ฯ 

๔ อาหารกลางวันในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก / โรงเรียน 

-  เพื่อสงเสริมใหเด็กเล็ก / 
นักเรียนไดรับอาหาร
กลางวันอยางทั่วถงึ 

-  เด็กเล็ก / นักเรียนไดรับ
อาหารกลางวันครบ  ๑๐๐  
เปอรเซ็น 

2,800,000.-  2,900,000.- 3,000,000.- เด็กนักเรียนใน
พื้นที่ไมเปนโรค
ขาดสารอาหาร 

เด็กเล็ก / นักเรียนใน
เขตอปท.ไดรับ
อาหารกลางวันอยาง
ทั่วถึง 

- สวนการศึกษา ฯ 
- โรงเรียนในพื้นที่ 
จํานวน ๔ แหง 

๕ อาหารเสริม (นม)  ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก / โรงเรียน 

-  เพื่อใหเด็กเล็ก / 
นักเรียนไดรับอาหารเสริม  
(นม) อยางทั่วถึง 

-  เด็กเล็ก / นักเรียนไดรับ
อาหารเสริม  (นม) ๑๐๐
เปอรเซ็น 

1,200,000.-  1,300,000.- 1,400,000.- เด็กนักเรียนใน
พื้นที่มีสุขภาพ
แข็งแรง 

เด็กเล็ก / นักเรียนใน
เขตอปท.ไดรับ
อาหารเสริม (นม)  
อยางทั่วถึง 

- สวนการศึกษา  
- โรงเรียนใน
พื้นที่ จํานวน ๔ 
แหง 

๖ โครงการสรรหาบุคลากร 
ทางการศึกษาในสาขาที่ 
ขาดแคลน 

-  เพื่อสรรหาบุคลากรทาง
การศึกษาในสาขาท่ี 
ขาดแคลน 

-  สรรหาบุคลากรทาง
การศึกษาในสาขาท่ีขาด
แคลน  

80,000.-  80,000.- 80,000.- จํานวนบุคลากร
ทางการศึกษา
เพิ่มข้ึน 

มีครูมืออาชีพใน
ชุมชนมากข้ึน และมี
บุคลากรท่ีเช่ียวชาญ
ในชุมชนมากข้ึน 

สวนการศึกษา ฯ 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต  การศกึษา ศิลปะ การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมทางการศึกษา การกีฬา นันทนาการใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชนคนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๗ โครงการพัฒนาศักยภาพของ
ผูดูแลเด็ก 

-  พัฒนาผูดูแลเด็กสังกัด  
อปท.  ใหมีความรูในการ
ดูแลเด็ก 

-  ผูดูแลเด็กที่สังกัด  อปท.
มีความรูความสามารถใน
การดูแลเด็ก 

16,000.-  16,000.- 16,000.- จํานวนบุคลากร
ทางการศึกษาที่มี
ศักยภาพเพิ่มข้ึน 

ผูดูแลเด็กมีศักยภาพ  
มีความรูในการ 
ดูแลเด็ก 

สวนการศึกษา ฯ 

8 สนับสนุนวัสดุ - อุปกรณ
ทางการศึกษา 

- เพื่อสงเสริมการศึกษา
ใหกับนักเรียนในเขตพื้นที่
ตําบลบางขันแตก 

- จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณและ
ครุภัณฑทางการศึกษา 

100,000.-  100,000.- 100,000.- จํานวนเด็ก
นักเรียนที่ขาด
แคลนอุปกรณ
การศึกษาลดลง 

นักเรียนในพื้นที่มี
วัสดุ  อุปกรณและ
ครุภัณฑทางการ
ศึกษาที่เหมาะสมใน
การจัดการเรียนรู 

สวนการศึกษา ฯ/ 
สํานักงานปลัด 
 

9 โครงการสงเสริมกิจกรรม
ผูสูงอายุ 

- เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมของผูสูงอายุใน
ตําบลบางขันแตก 

- ผูสูงอายุในพืน้ที่ตําบล       
บางขันแตกมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรงและจิตใจ
ที่ดีข้ึน 

60,000.-  60,000.- 60,000.- จํานวนผูสูงอายุที่
เจ็บปวยลดลง 

ผูสูงอายุไดการ
สงเสริมสุขภาพ  และ
ไดรับการดูแลจาก
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

สํานักงานปลัด 

๑0 โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ 

- เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเน่ืองในวัน
เด็กแหงชาต ิ

- จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเด็ก
แหงชาติ 

50,000.-  50,000.- 50,000.- จํานวนเด็กท่ีเขา
รวมกิจกรรม
เพิ่มข้ึน 

- เด็กเกิดความ
สนุกสนานและมี
ความสามัคคี 

สํานักงานปลัด 

11 อุดหนุนกิจกรรมตางๆ  
ทางการศึกษา 
 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมตางๆ 
ทางการศึกษา 

จัดกิจกรรมทางการศึกษา 10,000.-  10,000.- 10,000.- นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป
เขารวมกิจกรรม
เพิ่มข้ึน 

นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไปไดรับ
ความรูท่ีเปน
ประโยชนจาก
กิจกรรม 

สวนการศึกษาฯ/ 
สํานักงานปลัด 

12 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

เพื่อจายเปนคาใชจายใน
กิจกรรมการสงเสริมการจัด
กิจกรรมอบรม 

เพื่อเปนการพัฒนาสตรีและ
พัฒนาสถาบันครอบครัว 

60,000.-  60,000.- 60,000.- จํานวนสตรีท่ีเขา
รับการอบรม
เพิ่มข้ึน 

เพื่อเปนการพัฒนา
สตรี ทั้งทางดาน
ความเปนผูนําและ
การดูแลครอบครัว 

สํานักงานปลัด 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต  การศกึษา ศิลปะ การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการใหความชวยเหลือเด็ก  สตรี  ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส และผูติดเช้ือเอดส 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๑ เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ -  เพื่อใหผูสูงอายุในตําบล
ไดรับการสงเคราะหจาก 
ทางราชการ 

- จัดสวัสดิการใหแก 
ผูสูงอายุในตําบล  
จํานวน  ๑,675 ราย 

1,200,000.-  1,300,000.- 1,400,00.- ผูสูงอายุไดรับ 
เบ้ียยังชีพครบ 
ทุกราย 

ผูสูงอายุไดรับการ
สงเคราะหจากทาง
ราชการ 

สํานักงานปลัด/ 
สวนการคลัง 

๒ เบ้ียยังชีพผูพิการ - เพื่อใหผูพิการในตําบล
ไดรับการสงเคราะหจาก 
ทางราชการ 

-  จัดสวัสดิการใหแกผูพิการ
ในตําบล   
จํานวน  ๑71 ราย 

85,500.-  85,500.- 85,500.- ผูพิการไดรับ 
เบ้ียยังชีพครบ 
ทุกราย 

ผูพิการไดรับการ
สงเคราะหจากทาง
ราชการ 

สํานักงานปลัด/ 
สวนการคลัง 

๓ เบ้ียยังชีพสําหรับผูปวยเอดส - เพื่อใหผูปวยเอดสในตําบล
ไดรับการสงเคราะหจาก 
ทางราชการ 

-  จัดสวัสดิการใหแกผูปวย
เอดสในตําบล   
จํานวน  ๑4 ราย 

7,000.-  7,000.- 7,000.- ผูปวยเอดสไดรับ 
เบ้ียยังชีพครบ 
ทุกราย 

ผูปวยเอดสไดรับการ
สงเคราะหจากทาง
ราชการ 

สํานักงานปลัด/ 
สวนการคลัง 

 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต  การศกึษา ศิลปะ การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2.4  แนวทางการพัฒนา  พฒันาสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคม ใหมีความเขมแข็งตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๑ จัดซื้อเคร่ืองเลนเด็กสนาม - เพื่อเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูและการออกกําลัง
กายของเด็กนักเรียน 

- ตําบลบางขันแตกมีเคร่ือง
เลนเด็กสนามไมนอยกวา  
1 แหง 

200,000.-  - - ชุมชนมีเคร่ือง
เลนเด็กสนามเพิ่ม
ข้ีน 

เด็ก เยาวชน ไดออก
กําลังและพัฒนา
ทักษะสมวัย 

สํานักงานปลัด/
หนวยงานอื่นที ่

เก่ียวของ 
๒ จัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน/ 

เคร่ืองออกกําลังกาย 
-  เพื่อใหประชาชน เยาวชน
ในตําบลใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน และไมยุง
เก่ียวกับยาเสพติด 

-  ตําบลบางขันแตกมี
อุปกรณกีฬา/เคร่ืองออก
กําลังกายที่มีมาตรฐาน 

60,000.-  60,000.- 60,000.- หมูบานมีอุปกรณ
กีฬา/เครืองออก
กําลังกายเพิ่มข้ึน 

ประชาชน เยาวชนใน
เขต อปท. หันมาเลน
กีฬามากข้ึนและมี
สุขภาพแข็งแรง 

สํานักงานปลัด/ 
สวนการศึกษา ฯ 
หนวยงานอื่นที่ 

เก่ียวของ 

 
 

37 



 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต  การศกึษา ศิลปะ การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๑ พิธีการเน่ืองในวันสําคัญ 
ตาง ๆ 

-  เพื่อสงเสริมการจัด
กิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญ
ตาง ๆ 

-  จัดกิจกรรมเน่ืองในวัน
สําคัญตาง ๆ 

50,000.-  50,000.- 50,000.- จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมเพิ่มข้ึน 

ประชาชนในเขต
อปท.รวมจัดกิจกรรม
เน่ืองในวันสําคัญ 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต  การศกึษา ศิลปะ การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2.6  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนและสรางความเขมแข็งในการบํารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเปนภูมิคุมกัน การกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๑ สงเสริมการจัดงานประเพณ ี -  เพื่อใหประชาชนในตําบล
อนุรักษวัฒนธรรม และสืบ
ทอดประเพณีอันดีงามของ
ทองถ่ิน 

-  จัดงานประเพณีภายใน
ทองถ่ิน 

110,000.-  110,000.- 110,000.- จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

ประชาชนในเขต
อปท. ชวยกนัอนุรักษ
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาน
ของทองถ่ิน 

-สํานักงานปลัด/ 
-สวนการศึกษา ฯ 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3  เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสมุทรสงครามมีความเขมแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรยีบรอย 

 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรกัษาความสงบเรียบรอย 
3.1  แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ การปองกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๑ ฝกอบรม / ทบทวน / จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณตาง ๆ  ของ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน(อปพร.) 

  - เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความรูความเขาใจในการ
ปองกันสาธารณภัยและเปน
กําลังสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงาน 

  -  ฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนให
ได ๒ % ของจํานวน
ประชากร 

200,000.-  200,000.- 200,000.- จํานวน อปพร. 
ที่เพิ่มข้ึนและมี
ศักยภาพย่ิงข้ึน 

ตําบลบางขันแตก 
ไดมีกําลัง  อปพร.ที่มี
ความสามารถในการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สํานักงานปลัด 

๒ โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุบนทองถนนในชวง
เทศกาลตาง ๆ 

  -  เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกประชาชนที่สัญจร
ไป – มาบนถนน  สามารถ
ปองกันและลดอุบัติเหตุบน
ทองถนนในพื้นที่ตําบลบาง
ขันแตกและพื้นที่ใกลเคียง 

- จัดกิจกรรมปองกันและลด
อุบัติเหตุบนทองถนนในชวง
เทศกาลตาง ๆ 

60,000.-  60,000.- 60,000.- จํานวนคร้ังที่เกิด
อุบัติเหตุในพื้นที่
ลดลง 

สามารถปองกันและ
ลดอุบัติเหตุบนทอง
ถนนในเทศกาล 
ตาง ๆ 

สํานักงานปลัด 

๓ โครงการปองกันและแกไข
ปญหาผูประสบภัยดานตาง ๆ
ในพื้นที่ตําบลบางขันแตก 

  -  เพื่อปองกันและ
ชวยเหลือผูประสบภัยดาน
ตาง ๆ ในพื้นที่ตําบลบางขัน
แตก 

-  ปองกันและชวยเหลือ
ผูประสบภัยตาง ๆในพื้นที่
ตําบลบางขันแตก 

500,000.-  500,000.- 500,000.- จํานวนคร้ังของ
อุบัติภัยในพื้นที่
ลงลง 

สามารถปองกัน 
และชวยเหลือ
ผูประสบภัยตาง ๆใน
พื้นที่ตําบล    
บางขันแตก 

สํานักงานปลัด 

๔ ติดต้ังปายจราจร/ปายบอก
ทางภายในตําบลบางขันแตก 
 

-  เพื่อใหประชาชนในเขต
อปท. มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

- ติดต้ังปายจราจรจํานวน
๑๒หมูบาน 

200,000.-  100,000.- 100,000.- จํานวนคร้ังที่เกิด
อุบัติเหตุในพื้นที่
ลดลง 

ประชาชนในเขต 
อปท. มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินมากข้ึน 

-สํานักงานปลัด/ 
- สวนโยธา 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรกัษาความสงบเรียบรอย 
   3.1  แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ การปองกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

5 อุดหนุนกิจการท่ีเปน
สาธารณประโยชน 
 

เพื่ออุดหนุน หนวยงาน
ราชการ/องคกรชุมชน เพื่อ
ประโยชนของประชาชน 
 

- เพื่อสงเสริมสุขภาพและ
บรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่ 
 

250,000.-  250,000.- 250,000.- จํานวนประชาชน
ที่ไดรับการ
ชวยเหลือเพิ่มข้ึน 

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับการสงเสริม
สุขภาพและไดรับการ
ชวยเหลือบรรเทา
ความเดือดรอน 

สํานักงานปลัด 

6 ติดต้ังกลองวงจรปดในพื้นที่
ตําบลบางขันแตก 

- เพื่อติดต้ังกลองวงจรปดใน
เขตตําบลบางขันแตก 

- ติดต้ังกลองวงจรปด  
จํานวน  ๑๒  หมูบาน 

100,000.-  50,000.- 50,000.- ตําบลบางขันแตก
มีกลองวงจรปด 

ประชาชนในเขต 
อปท. มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินมากข้ึน 

-สํานักงานปลัด/ 
- สวนโยธา 

7 ติดต้ังกระจกเลนสนูนตามทาง
แยกและทางโคงในเขตตําบล   
บางขันแตก   

-  เพื่อใหประชาชนในตําบล
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินมากข้ึน 

-  กระจกเลนสนูนในเขต
ตําบลบางขันแตก     

100,000.-  100,000.- 100,000.- ตําบลบางขันแตก
มีกระจกเลนสนูน
ตามทางแยกที่
อันตราย 

ประชาชนในเขต 
อปท. มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินมากข้ึน 

-สํานักงานปลัด 
- สวนโยธา 

8 ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ  - เพื่อติดต้ังสัญญาณไฟ
กระพริบในเขตตําบล 
บางขันแตก 

- ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ
ในเขตตําบลบางขันแตก    

100,000.-  100,000.- 100,000.- มีสัญญาณไฟ
กระพริบตาม 
ทางแยก 

ประชาชนในเขต 
อปท. มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินมากข้ึน 

-สํานักงานปลัด/ 
- สวนโยธา 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรกัษาความสงบเรียบรอย 
   3.2  แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการปองกัน แกไขปญหายาเสพติด ตลอดจนการฟนฟูผูติดยาเสพติด 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๑ รณรงค / อบรมใหความรู
เร่ืองยาเสพติด 
 
 

-  เพื่อใหประชาชนในตําบล
มีความรูเร่ืองยาเสพติด 

-  รณรงค / อบรม ให
ความรูเร่ืองยาเสพติด 
๑ คร้ัง 

10,000.-  10,000.- 10,000.- จํานวนผูติดยา
เสพติดลดลง 

ประชาชนในเขต
อปท. ไมยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 

สํานักงานปลัด 

๒ โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบล        
บางขันแตก 

-  เพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในพื้นที่
ตําบลบางขันแตกและ
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล 

-  อบต.บางขันแตก 
มีบทบาทในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใน
พื้นที่   

50,000.-  50,000.- 50,000.- จํานวนผูติดยา
เสพติดลดลง 

สามารถปองกันและ
แกไขปญหา       
ยาเสพติดในพื้นที่
ตําบลบางขันแตก 

สํานักงานปลัด 

๓ ฟนฟูผูติดยาเสพติด - เพื่อสงผูติดยาเสพติดเขา
รับการบําบัด  เปนการคืน
คนดีสูสังคม 

- สงผูติดยาเขาคายเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
จํานวน  ๓๐  คน 

105,000.-  105,000.- 105,000.- จํานวนผูติดยา
เสพติดลดลง 

สามารถปองกันและ
แกไขปญหา       
ยาเสพติดในพื้นที่
ตําบลบางขันแตก 

สํานักงานปลัด 

๔ สงเสริมการแขงขันกีฬา 
ตานยาเสพติด 

-  เพื่อใหประชาชน เยาวชน
ในตําบลใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน และไมยุง
เก่ียวกับยาเสพติด 

- สงเสริมการกีฬาภายใน
ตําบลบางขันแตก 

100,000.-  100,000.- 100,000.- จํานวนผูติดยา
เสพติดลดลง 

ประชาชน เยาวชนใน
เขต อปท. หันมาเลน
กีฬามากข้ึนและมี
สุขภาพแข็งแรงไมยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

สํานักงานปลัด 

5 กอสราง/ปรับปรุง  ลานกีฬา
ตานยาเสพติดพรอมเคร่ือง
ออกกําลังกาย   

-  เพื่อใหประชาชนในตําบล
บางขันแตกมีลานกีฬาตาน      
ยาเสพติด  

-  ลานกีฬาตานยาเสพติด  295,000.-  295,000.- 295,000.- จํานวนลานกีฬา
และอุปกรณกีฬา
ในพื้นที่เพิ่มข้ึน 

ประชาชนในเขต
อปท.มีลานกีฬาและ
เคร่ืองออกกําลังกาย
สําหรับเด็ก  เยาวชน
และประชาชนทั่วไป 

สํานักงานปลัด/ 
สวนโยธา 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรกัษาความสงบเรียบรอย 
   3.3  แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการปองกันปญหาสังคม  รวมถึงการทองกอนวัยอันควร 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๑ การใหความรูแกเยาวชนใน
การต้ังครรภกอนวัยอันควร   

- เพื่อลดการต้ังครรภไม
พรอมของเยาวชน    

- จัดกิจกรรมใหความรูแก
เยาวชน จํานวน  ๔๐ คน  
จํานวน  ๑ คร้ัง 

20,000.-  20,000.- 20,000.- จํานวนเด็ก
เยาวชนต้ังครรภ
กอนวัยอันควร
ลดลง 

ลดปญหาสั งคมและ
การต้ังครรภไมพรอม
ในวัยรุน 

สํานักงานปลัด 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที2่   เสริมสรางและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตร ประมง และผลิตภณัฑเกษตร ประมงแปรรปูที่มีประสิทธิภาพ สรางมูลคาเพิ่ม 
สอดคลองกับความตองการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภค ทั้งภายในและตางประเทศ 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดที ่4   การพัฒนาและสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
   4.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวทางแมนํ้าลําคลอง การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และปลูกจิตสํานึกใหรักถ่ินเกิด  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๑ รณรงค/สงเสริมการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ  รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม    

-  เพื่อปลูกจิตสํานึกรัก 
บานเกิด    

-  สรางกลุมแกนนําชุมชน 
หมูละ๒๐คน 
 

50,000.-  50,000.- 50,000.- จํานวน
นักทองเที่ยวใน
พื้นที่เพิ่มข้ึน 

ประชาชนเยาวชนใน
ชุมชนมีจิตสํานึกรักษ
บานเกิด 

สํานักงานปลัด 

 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
4.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องคกร ชุมชนเครือขายในการพัฒนาอาชีพ  เกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม การบริการ เพ่ือการสรางงาน 
สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับประชาชน  และสงเสริมทักษะความรู เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๑ โครงการอุดหนุนงบประมาณ/
อบรม กลุมอาชีพ,สงเสริม
อาชีพ, พัฒนาผลิตภัณฑ
การเกษตร 

-  เพื่อสรางความเขมแข็งให
กลุมอาชีพในชุมชน 

-  อุดหนุนงบประมาณให
กลุมอาชีพ 

20,000.-  20,000.- 20,000.- จํานวนกลุมอาชีพ
ที่ย่ังยืนเพิ่มข้ึน 

กลุมอาชีพในเขต
อปท.  มีความ
เขมแข็งสามารถ
บริหารจัดการกลุมได 

สํานักงานปลัด/
เกษตรตําบล 

๒ โครงการกอสรางศูนยสงเสริม
ผลิตภัณฑทางการเกษตรของ
ตําบลบางขันแตก 

-  เพื่อเปนศูนยกลางในการ
รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
ในพื้นที่ตําบลบางขันแตก 

-  ศูนยสงเสริมผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร   
จํานวน  ๑แหง 

-  - 300,000.- ตําบลบางขันแตก
มีศูนยสงเสริม
ผลิตภัณฑทาง
เกษตรที่มี
คุณภาพ 

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลบางขันแตก     
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

สวนโยธา/ 
อบจ.สส. 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
   4.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสินคาเกษตร รวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูปใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน  มีมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
สามารถขยายเครือขายทางการตลาด  สรางรายไดใหแกเกษตรกร 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการสงเสริมการปลูก
มะพราวพันธุดีทดแทน
มะพราวเสื่อมโทรม   

-  เพื่อเพิ่มผลผลิตใหแก
เกษตรกรไดพันธุมะพราวที่มี
คุณภาพ 

-  สนับสนุนงบประมาณ
เปลี่ยนพันธุมะพราวใน
ตําบล 

-  50,000.- 20,000.- เกษตรกรผูปลูก
มะพราวเพิ่มข้ึน 

ผลผลิตเพิ่มมากข้ึน
และมีพันธุมะพราวที่
มีคุณภาพในเขตอปท. 

สํานักงานปลัด/ 
เกษตรตําบล 

๒ โครงการสงเสริมการเก็บ
ตัวอยางดินเพื่อตรวจวิเคราะห 

- เพื่อเก็บตัวอยางดินใน
แปลงเกษตรไปตรวจ
วิเคราะห 

เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

-  - 30,000.- ผลผลิตของ
เกษตรกรเพิ่มข้ึน 

เกษตรกรสามารถ
วิเคราะห/ปรับปรุง
คุณภาพดินเพื่อการ
ปลูกพืชผลที่
เหมาะสม 

สํานักงานปลัด/ 
เกษตรตําบล 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
   4.4  แนวทางการพัฒนา  สรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนา และบริหารการเกษตร และขับเคล่ือนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัต ิ 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๑ โครงการกําจัดกระรอกแมลง
ดําหนาม ดวงแรด  แมลงวัน
และการกําจัดศัตรูพืช 

-  เพื่อลดจํานวนกระรอก  
แมลงดําหนาม ดวงแรดและ
ศัตรูพืชในพื้นที่เกษตรของ
เกษตรกร 

-  เพื่อลดจํานวนกระรอก 
แมลงดําหนาม  ดวงแรด
และศัตรูพืชในพื้นที่เกษตร
ของเกษตรกร    

80,000.-  80,000.- 80,000.- ผลผลิตของ
เกษตรกรเพิ่มข้ึน 

จํานวนกระรอก  
แมลงดําหนาม     
ดวงแรด และการ
กําจัดศัตรูพืช 
 ลดจํานวนลง 

สํานักงานปลัด/
เกษตรตําบล 

๒ โครงการสงเสริมการปลูกไมผล
พันธุดีแบบสวนหลังบาน 

-  เพื่อสงเสริมการปลูกไมผล
สวนหลังบาน 

-  สงเสริมการปลูกไมผล
สวนหลังบานจํานวน  ๑๒  
หมูบาน 

10,000.-  10,000.- 10,000.- จํานวนประชาชน
ที่เขารวม
โครงการ 

ราษฎรมีความรูและ
ความคิดริเร่ิม
สรางสรรค 

สํานักงานปลัด/
เกษตรตําบล 

 
๓ โครงการสงเสริมการปลูกผัก

สวนครัวตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

-   เพื่อสงเสริมใหประชาชน
ในพื้นที่ปลูกผักสวนครัวตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

- สรางเสริมอาชีพใหกลุม
แมบาน 

10,000.-  10,000.- 10,000.- ประชาชน
สามารถลด
รายจาย/เพิ่ม
รายได 

สมาชิกกลุมแมบาน 
ในเขตอปท.มีรายได
เพิ่มมากข้ึน 

สํานักงานปลัด/
เกษตรตําบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 



 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่6  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบํารุงรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อดํารงไวซึ่งระบบนิเวศ 3 นํ้า 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  การพฒันาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
5.1  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๑ รณรงค/อบรม  สรางจิตสํานึก
ในการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติไมทิ้งขยะมูลฝอยลง
ในแมนํ้าลําคลอง 
 

-  เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับ
ประชาชนในการรักษ
ธรรมชาติและรักถ่ินกําเนิด
ของตนเอง 

-  สรางกลุมแกนนําชุมชน 
หมูละ๒๐คน 
-  สรางกลุมเยาวชนนัก
อนุรักษหมูบานละ ๒๐คน 

30,000.-  30,000.- 30,000.- ปริมาณขยะใน
แมนํ้าลําคลอง
ลดลง/แหลงนํ้า
สะอาดข้ึน 

ประชาชนเยาวชนใน
ชุมชนมีจิตสํานึกใน
การรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

สวนสาธารณสุข ฯ 

๒ โครงการคืนชีวิตและอนุรักษ
สัตวนํ้า 

- เพื่อสงเสริมวิถีชีวิตของ
ทรัพยากรนํ้าใหมีความ
สมบูรณ 

-  ปลอยกุงแมนํ้า  จํานวน  
๑๓๐,๐๐๐  ตัว 

150,000.-  150,000.- 150,000.- จํานวนกุงใน
แมนํ้าเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
เปนอยูที่ดีข้ึน   
อีกทั้งระบบนิเวศนมี
ความสมบูรณข้ึน 

สํานักงานปลัด 

๓ กิจกรรมลงแขกลงคลอง - เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ดําเนินกิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอสาธารณะ 

-  ตัดหญาขางถนน/ลํา
คลองและเก็บขยะตามลํา
คลองภายในตําบล 

24,000.-  24,000.- 24,000.- ปริมาณวัชพืชริม
คลองลดลง /นํ้า
ไหลผานสะดวก 

ถนนและลําคลองใน
เขตตําบลบางขันแตก
สะอาด  นามอง 

สํานักงานปลัด 

๔ ปลูกตนไมตามสองขางถนน   
ในตําบลบางขันแตก 

-  เพื่อสรางพื้นที่สีเขียวให
เพิ่มข้ึนในชุมชน / หมูบาน 

-  ปลูกตนไมตามถนนสาย
หลักภายในตําบลใหได
๑,๒๐๐ตน 

10,000.-  10,000.- 10,000.- จํานวนตนไมที่
เพิ่มข้ึน 

ในหมูบานมีพื้นที่  
สีเขียวเพิ่มข้ึน 

สวนสาธารณสุข ฯ 

๕ 
 

ตัดหญาขางถนนภายในตําบล 
บางขันแตก 

- เพื่อใหถนนภายในตําบล
สะอาดนามอง 

-  ตัดหญาขางถนนภายใน
ตําบล 

50,000.-  50,000.- 50,000.- ถนนสะอาด/ 
เรียบรอย 

ถนนในเขตตําบลบาง
ขันแตก  สะอาด   
นามอง  ภูมิทัศนสอง
ขางทางนามอง  

สวนสาธารณสุข ฯ 

 
 
 46 



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
   5.2  แนวทางการพัฒนา   บริหารจัดการขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและนํ้าเสีย 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๑ จัดหาที่รองรับขยะมูลฝอย
เพิ่มเติม หมูที๑่ –  ๑๒ 

  -  เพื่อใหมีที่รองรับขยะ
จากประชากร ชุมชนที่
เพียงพอและไดมาตรฐาน 

-  ที่รองรับขยะขนาด
บรรจุ ๑๕๐ ลิตร พรอม
ฐานรองคอนกรีตจํานวน
๑๐๐ ชุด 

100,000.-  100,000.- 100,000.- จํานวนถังขยะ
เพิ่มข้ึน 

สามารถมีที่ รอ ง รั บ
ขยะมูลฝอยเพียงพอ
และชุมชนสะอาดมาก
ข้ึน 

สวนสาธารณสุข 
ฯ 

๒ จัดหาเรือเก็บขยะพรอม
เคร่ืองยนต   

-  เพื่อใชเก็บขยะตามลํา
คลองในพื้นที่ตําบล 
บางขันแตก 

- จัดหาเรือเก็บขยะ   
ที่ไดมาตรฐาน 

-  - 1,200,000.- อบต.บางขันแตก
มีเรือสําหรับเก็บ
ขยะ 

ลําคลองในพื้นที่ตําบล
บางขันแตกไมมีขยะ 
วัชพืชและสิ่งปฏิกูล 

สวนสาธารณสุขฯ 

๓ ตัดจากและกําจัดวัชพืชตาม  
ลําคลอง 

-  เพื่อใหประชาชนสามารถ
สัญจรทางนํ้าไดสะดวกและ
รวดเร็วข้ึน    

-  ตัดจากและกําจัดวัชพืช
ตามลําคลอง 

50,000.-  50,000.- 50,000.- ลําคลองเรียบรอย
สวยงาม นํ้าไหล
ผานสะดวก 

ประชาช นสามารถ
สั ญ จ ร ท า ง นํ้ า ไ ด
สะดวกและรวดเร็วข้ึน   

สวนสาธารณสุขฯ 

 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
   5.3  แนวทางการพัฒนา  เสริมสรางการปองกัน  การกัดเซาะริมตล่ิง แมนํ้าลําคลอง 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๑ กอสรางเข่ือนปองกันกันตลิ่ง
พังในพื้นที่ตําบลบางขันแตก   

-  เพื่อปองกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

-  กอสรางเข่ือนกันตลิ่งวัด
ในพื้นที่ตําบลบางขันแตก   

-  - 5,000,000.- จํานวนเข่ือน
ปองกันตลิ่งพัง
เพิ่มข้ึน 

ปองกันการพังทลาย
ของตลิ่งบริเวณวัดใน
พื้ นที่ ตํ า บล บา ง ขั น
แตก 

สวนโยธา 

2 กอสรางเข่ือนทางเดินเทา 
ปองกันตลิ่งพังภายใน 
ตําบลบางขันแตก 

- เพื่อปองกันการพังทลาย
ของทางเดินทาง 

-กอสรางเข่ือนทางเดินเทา
ปองกันตลิ่งพัง 

-  - 1,00,000.- จํานวนเข่ือน
ปองกันทางเดิน
เทาเพิ่มข้ึน 

ปองกันการพังทลาย
ของทางเดินทาง 

สวนโยธา 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3  เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสมุทรสงครามมีความเขมแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพฒันาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ด ี
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ด ี
6.1  แนวทางการพัฒนา  เทิดทูน พิทักษ รักษาสถานบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา6. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ด ี

 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๑ อบรมอาสาสมัครปกปองสถาบัน  
(อสป.) 

- เพื่อเทิดทูน  พิทักษ  รักษา
สถาบัน  ชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย   

- จัดอบรม
อาสาสมัคร
ปกปองสถาบัน  
(อสป.)จํานวน  
๒๐๐  คน 

100,000.-  100,000.- 100,000.- คงไวซึ่งสถาบัน ชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

แสดงออกถึง 
ความจงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

สํานักงานปลัด 

๒ โครงการติดต้ังซุมเฉลิมพระเกียรติ - เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

-  ติดต้ังซุม
เฉลิมพระเกียรติ 

100,000.-  100,000.- 100,000.- จํานวนซุมเฉลิมพระ
เกียรติในพื้นที่ 

แสดงออกถึง 
ความจงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

สํานักงานปลัด 

๓ การสงเสริมกิจกรรม เน่ืองในวัน
สําคัญทางศาสนา 

- เพื่อสงเสริมใหประชาชน
เดินทางตามรอยของ
พระพุทธศาสนา   

- จัดกิจกรรม
เน่ืองในวัน
สําคัญทาง
ศาสนาตาง ๆ 

50,000.-  50,000.- 50,000.- จํานวนประชาชนที่
เขารวมกิจกรรม
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนใชชีวิต
บนความไม
ประมาท      

สํานักงานปลัด 

4 คาใชจายในงานรัฐพิธี เพื่อจายเปนคาใชจายในงาน
รัฐพิธี 
 
 
 

เพื่อสืบสานงาน
รัฐพิธีตางๆ 

600,000.-  600,000.- 600,000.- จํานวนประชาชนที่
เขารวมกิจกรรม
เพิ่มข้ึน 

เปนการสืบสานงาน
รัฐพิธีตาง ๆ 

สํานักงานปลัด 
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ด ี
   6.2  แนวทางการพัฒนา   สงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๑ จัดเวทีประชาคม -  เพื่อใหประชาชนไดรวม
แสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอ
ปญหาและความตองการของ
ประชาชนในหมูบานของตน 

-  ได จัดเวที
ปร ะช าคมทุ ก
หมูบ านในเขต
ตําบ ล บ า ง ขั น
แตก 

24,000.-  24,000.- 24,000.- จํานวนประชาชนที่
เขารวมเวทีประชาคม 

ประชาชนและผูนํา
ทองถ่ินในเขตอปท.  
เข าใจป ญหาขอ ง
ทองถ่ินตนเอง 

สํานักงานปลัด 

 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ด ี
   6.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๑ การเลือกต้ัง - เพื่อใหประชาชนไดตัดสินใจ
เลือกผูแทนเขามาบริหาร
ทองถ่ินของตน 

- เลือกต้ังกรณี
ครบวาระ/
เลือกต้ังซอม
เพื่อเลือก
ตัวแทนในการ
บริหารทองถ่ิน 

600,000.-  600,000.- 300,000.- การเลือกต้ังเปนไป
ดวยความเรียบรอย 

ประชาชนได
ตัดสินใจเลือก
ตัวแทนเขามา
บริหารทองถ่ิน 
ของตนเอง 

สํานักงานปลัด 

๒ การเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวม
ของประชาชน 

-  เพื่อสงเสริมความเขมแข็ง
ของทองถ่ิน 

- จัดอบรมปละ
๑คร้ัง 

10,000.-  10,000.- 10,000.- จํานวนผูมาใชสิทธิ
เลือกต้ัง 

ประชาชนเห็น
ความสําคัญและมี
สวนรวมในตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานักงานปลัด 
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ด ี
   6.4  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๑ เผยแพรประชาสัมพันธ -  เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความรูขอมูลขาวสารที่
ทันสมัย 

-  เผยแพร
ประชาสัมพันธ 

10,000.-  10,000.- 10,000.- ประชาชนรับรู
ขาวสารการ
ประชาสัมพันธ 

ประชาชนในเขต
อปท. มีความรูและ
ไดรับขอมูลขาวสาร
ที่ทันสมัยมากข้ึน 

สํานักงานปลัด 

๒ ซอมแซม / ขยายเขตเสียง 
ตามสาย 

-  เพื่อใหการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารไปสูชุมชน
สามารถทําไดรวดเร็ว 
และทั่วถึง 

-  เสียงตาม
สายในเขตอปท. 

300,000.-  300,000.- 300,000.- จุดสงสัญญาณเสียง
ตามสายที่มีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารท่ี
ทันสมัยรวดเร็ว 

สวนโยธา 

๓ อนิเตอรเน็ตตําบล - ใหอินเตอรเน็ตตําบลใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- อุปกรณ
เครือขาย 

80,000.-  80,000.- 80,000.- ความเร็วของระบบ
อินเตอรเน็ต 

อินเตอรเน็ตตําบล
ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 

๔ จัดหาศูนยเรียนรูประจําหมูบาน -  เพื่อสงเสริมการเรียนรูใน
หมูบาน 

- สนับสนุนการ
จัดหาศูนย
เรียนรูประจํา
หมูบาน  

-  50,000.- 50,000.- ตําบลบางขันแตกมี
ศูนยเรียนรูที่มี
คุณภาพ 

ประชาชนสามารถ
รับรูขาวสารไดอยาง
รวดเร็วและทั่วถึง 

สํานักงานปลัด 

5 จัดทําวารสารประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร
ของ อบต. 
 
 

ประชาสมัพันธ
ขาวสาร อบต. 

50,000.-  50,000.- 50,000.- ประชาชนรับรู
ขาวสารการ
ประชาสัมพันธ 

ประชาชนสามารถ
รับรูขาวสารไดอยาง
รวดเร็วและทั่วถึง 

สํานักงานปลัด 
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ด ี
   6.5  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาหนวยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๑ โครงการจัดทําแผนที่ภาษีของ
องคการบริหารสวนตําบล 
บางขันแตก 

-  เพื่อใหจัดเก็บภาษีเปนไป
ตามแนวทางและบรรลุ
วัตถุประสงคและมี
ประสิทธิภาพ 

-  จัดทําแผนที่
ภาษีของตําบล
บางขันแตก 

-  - 1,000,000.- ตําบลบางขันแตกมี 
แผนที่ภาษ ี

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 

- สวนการคลัง 
- สวนโยธา 

๒ การศึกษาดูงาน 
 
 
 

  - เพื่อใหบุคลากรมีวิสัยทัศน
กวางไกลย่ิงข้ึน 

-  ศึกษาดูงาน
ในหนวยงานอื่น 

300,000.-  300,000.- 300,000.- การนําความรูที่ไดรับ
มาปรับใชได 

บุคลากรมีวิสัยทัศน
กวางไกลย่ิงข้ึน 

สํานักงานปลัด 

๓ อบรม / สัมมนา   - เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู
ความสามารถในการทํางาน
ของบุคลากรในองคกร 

-  ฝกอบรม
บุคลากร/จัดสง
บุคลากรเขารับ
การศึกษาอบรม 

50,000.-  50,000.- 50,000.- จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการอบรม
เพิ่มข้ึน 

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรดีย่ิงข้ึน 

สํานักงานปลัด 
สวนการคลัง 

สวนโยธา 
สวนการศึกษา ฯ 
สวนสาธารณสุข ฯ 
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ด ี
   6.6  แนวทางการพัฒนา  การกอสราง / ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน, การจัดหาวัสดุและการบํารุงรักษา อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช, การพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

๑ จัดซื้อ / จัดหา วัสดุอุปกรณและ
ครุภัณฑประเภทตางๆ  

เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณและ
ครุภัณฑเพียงพอสําหรับใช
ในการบริหารงาน 

- จัดซื้อ / จัดหา วัสดุ
อุปกรณและครุภัณฑ
ประจําสํานักงาน 
ตามความจําเปนและ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

300,000.-  300,000.- 300,000.- จํานวนวัสดุ 
อุปกรณและ
ครุภัณฑที่เพิ่มข้ึน 

การปฏิบัติงานมี
ความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 

สวนการศึกษา ฯ 
สวนสาธารณสุข ฯ 

2 บํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสิน 

เพื่อบํารุงรักษาและดูแล
ทรัพยสินใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน เพื่อใหการ
บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อใหการบริการ
ประชาชนมีสิทธิภาพ 

200,000.-  200,000.- 200,000.- ทรัพยสินที่ชํารุด 
ลดจํานวนลง /อายุ
การใชงานของ
ทรัพยสินเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการรับ
บริการ 

สํานักงานปลัด 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 

สวนการศึกษา ฯ 
สวนสาธารณสุข ฯ 

3 คาไฟฟา 
 
 

เพื่อใหการบริการประชาชน
มีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหการดําเนินงาน
ของ อบต.เปนไปดวย
ความเรียบรอย 

250,000.-  300,000.- 350,000.- จํานวนหนวยการใช
ไฟฟา 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการรับ
บริการ 

สํานักงานปลัด 

4 คานํ้าประปา 
 
 

เพื่อใหการบริการประชาชน
มีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหการดําเนินงาน
ของ อบต.เปนไปดวย
ความเรียบรอย 

25,000.-  25,000.- 25,000.- จํานวนหนวยการใช
นํ้าประปา 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการรับ
บริการ 

สํานักงานปลัด 

5 คาโทรศัพท 
 
 

เพื่อใหการบริการประชาชน
มีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหการดําเนินงาน
ของ อบต.เปนไปดวย
ความเรียบรอย 

25,000.-  25,000.- 25,000.- จํานวนเงิน
คาบริการ 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการรับ
บริการ 

สํานักงานปลัด 

6 คาไปรษณีย 
 
 

เพื่อใหการบริการประชาชน
มีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหการดําเนินงาน
ของ อบต.เปนไปดวย
ความเรียบรอย 

6,000.-  6,000.- 6,000.- จํานวนเงิน
คาบริการ 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการรับ
บริการ 

สํานักงานปลัด 
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ด ี
   6.6  แนวทางการพัฒนา  การกอสราง / ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน, การจัดหาวัสดุและการบํารุงรักษา อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช, การพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

7 คาบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

เพื่อใหการบริการประชาชน
มีประสิทธิภาพ 
 
 

เพื่อใหการดําเนินงาน
ของ อบต.เปนไปดวย
ความเรียบรอย 

70,000.-  70,000.- 70,000.- จํานวนเงิน
คาบริการ 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการรับ
บริการ 

สํานักงานปลัด 

8 คาจางที่ปรึกษา เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
จางองคกรหรือสถาบันที่เปน
กลางเพื่อสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการจาก 
อบต.บางขันแตก 

เพื่อใหการดําเนินงาน
ของ อบต.เปนไปดวย
ความเรียบรอย 

20,000.-  20,000.- 20,000.- จํานวนเงิน
คาบริการ 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการรับ
บริการ 

สํานักงานปลัด 

9 อุดหนุนองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

เพื่อจายเปนคาสนับสนุน
โครงการจัดต้ังศูนยขอมูล
ขาวสารการซื้อหรือการจาง
ขององคการบริหารสวน
ตําบลระดับอําเภอ 

เพื่อใหการดําเนินงาน
ของ อบต.เปนไปดวย
ความเรียบรอย 

20,000.-  20,000.- 20,000.- จํานวนคร้ังที่ใช
บริการ 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการรับ
บริการ 

สํานักงานปลัด 

10 การพัฒนาปรับปรุงสํานักงาน - เพื่อจัดสภาพแวดลอม
องคกรใหเหมาะแกการ
ทํางาน 
 

- ปรับปรุง/ซอมแซม
สถานที่ทํางาน   
  

200,000.-  200,000.- 200,000.- สํานักงานมีความ
สะอาดเรียบรอย 

สภาพแวดลอม มี
สภาแวดลอมที่
เอื้อตอการทํางาน 

สํานักงานปลัด/ 
สวนโยธา 
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ด ี
   6.6  แนวทางการพัฒนา  การกอสราง / ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน, การจัดหาวัสดุและการบํารุงรักษา อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช, การพัฒนาระบบการทํางานโดยใชเทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัย 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

11 ปรับปรุง/ซอมแซม/ตอเติมอาคาร - เพื่อปรับปรุง/ซอมแซม/ตอ
เติมอาคารตามความจําเปน 

-  ปรับปรุง/
ซอมแซม/ตอ
เติมอาคารตาม
ความจําเปน 

-  - 500,000.- อาคารมีสภาพดข้ึน สามารถปรับปรุง/
ซอมแซม/ตอเติม
อาคารใหเหมาะสม
กับการดําเนิน 
ภารกิจของ
หนวยงาน 

สวนโยธา 

12 กอสราง/ ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงคในหมูบาน/สถานี
อนามัย ,วัด  เพื่อประโยชนของ
ประชาชนในพื้นที่ 

- เพื่อกอสราง/ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงคหมูบาน,สถานี
อนามัย, วัด  ในการใช
ประโยชนเปนศูนยกลางใน
การประชุมและทํากิจกรรม 
ระดับหมูบานรวมกัน 

-  มีศาลา
อเนกประสงคที่
ไดมาตรฐาน 

2,450,000.-  1,000,000- 1,000,000.- ศาลาอเนกประสงคที่
ไดรับการกอสราง/
ปรับปรุงเพิ่มข้ึน 

หมูบานมีศาลา
อเนกประสงค
สําหรับในการเปน
ศูนยกลางการ
ประชุมและทํา
กิจกรรมระดับ
หมูบาน 

สวนโยธา/ 
อบจ.สส. 

 
 
 
 
 
 
 
 

54 



 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ด ี
   6.7  แนวทางการพัฒนา  การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 เงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ
ตางๆ ของพนักงานสวนตําบล,
พนักงานจาง ,คณะผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 

เพื่อใหพนักงานสวนตําบล,
พนักงานจาง, ผูบริหารและ
สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก
มีขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน 

ผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน 
ลูกจาง 

9,400,000.-  9,500,000.- 9,600,000.- ความพึงพอใจของ
บุคลากร 

พนักงานสวนตําบล,
พนักงานจาง, ผูบริหาร
และสมาชิกสภา อบต.
บางขันแตกมีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน 

สํานักงานปลัด 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 

สวนการศึกษา ฯ 
สวนสาธารณสุข ฯ 

2 จายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
(กบท.) 

เพื่อใหขาราชการสวนทองถ่ิน 
มีความม่ันคงในหนาที่การงาน 

พนักงานสวน
ตําบล 

220,000.-  220,000.- 220,000.- ความพึงพอใจของ
พนักงานสวนตําบล 

ขาราชการสวนทองถ่ิน 
มีความม่ันคงในหนาที่
การงาน 

สํานักงานปลัด 

3 จายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
 
 

เพื่อใหพนักงานจางมี
สวัสดิการในการ
รักษาพยาบาล 

พนักงานจาง 200,000.-  200,000.- 200,000.- ความพึงพอใจของ
พนักงานจาง 

พนักงานจางมีสวัสดิการ
ในการรักษาพยาบาล 

สํานักงานปลัด 

4 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก
คณะกรรมการฝายตาง ๆ ที่
อบต. ออกคําสั่งแตงต้ัง 

คณะกรรมการ
ตางๆ ที่ไดรับ
การแตงต้ัง 

900,000.-  900,000.- 900,000.- ความพึงพอใจของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดรับ
คาตอบแทน 

สํานักงานปลัด 
 

5 คาเบ้ียประชุม เพื่อจายเปนคาเบ้ียประชุมแก
คณะกรรมการศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลบางขันแตก 

คณะกรรมการ
ศูนยถายทอด
เทคโนโลยี 

180,000.-  180,000.- 180,000.- ความพึงพอใจของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดรับ
คาตอบแทน 

สํานักงานปลัด 

6 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ 
 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนนอก
เวลาราชการ 

อยางนอย  
1 คร้ัง 

100,000.-  100,000.- 100,000.- ความพึงพอใจของ
ผูปฏิบัติงาน 

ผูปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการไดรับ
คาตอบแทน 

สํานักงานปลัด 

7 คาเชาบาน 
 
 

เพื่อจายเปนคาเชาบานของ
พนักงาน 

อยางนอย  
1 คร้ัง 

78,000.-  78,000.- 78,000.- ความพึงพอใจของ 
พนักงาน 

พนักงานสวนตําบล
ไดรับคาเชาบานตาม
สิทธิ 

สํานักงานปลัด 

 55 



 
 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ด ี
   6.7  แนวทางการพัฒนา  การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

8 ชวยเหลือการศึกษาบุตร 
 
 

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือ
การศึกษาบุตร 

อยางนอย  
1 คร้ัง 

110,000.-  110,000.- 110,000.- ความพึงพอใจของ
พนักงาน 

พนักงานสวนตําบล
ไดรับคาชวยเหลือ
การศึกษาบุตร 
ตามสิทธิ 

ทุกสวน 

9 ชวยเหลือคารักษาพยาบาล เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการ
รักษาพยาบาล 
 

อยางนอย  
1 คร้ัง 

140,000.-  140,000.- 140,000.- ความพึงพอใจของ
พนักงาน 

พนักงานสวนตําบล
ไดรับคารักษา 
พยาบาลตามสิทธิ 

ทุกสวน 

10 จางเหมาบริการหรือจางทําของ เพื่อใหการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ของ อบต.เปนไปดวย
ความเรียบรอย 
 

อยางนอย  
1 คร้ัง 

1,600,000.-  1,600,000.- 1,600,000.- ความเรียบรอยของ
การดําเนินงาน 

การดําเนินงาน
เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

ทุกสวน 

11 คารับรองและพิธีการ เพื่อจายเปนคารับรองบุคคล
หรือคณะบุคคลที่เย่ียมชมดู
งานที่ อบต.และเพื่อจายเปน
คารับรองในการประชุมสภา 
ประชุมคณะกรรมการตางๆ 

อยางนอย  
1 คร้ัง 

50,000.-  50,000.- 50,000.- ความเรียบรอยของ
การดําเนินงาน 

การดําเนินงาน
เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

สํานักงานปลัด 

12 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเปนคาเดินทางไป
ราชการ 
 

อยางนอย  
1 คร้ัง 

200,000.-  200,000.- 200,000.- ความพึงพอใจของ
บุคลากร 

บุคลากรมีขวัญและ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกสวน 
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ด ี
   6.7  แนวทางการพัฒนา  การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ 

ไดรบั 
หนวยงานท่ี 
รับผดิชอบ 2558 

(บาท) 
 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

13 สงเสริมใหชาวบางขันแตกรวมใจ
ชําระภาษีภายในกําหนด 

-  เพื่อสงเสริมและจูงใจให
ประชาชนชําระภาษีภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

- ผูที่เขาขาย
ตองชําระภาษี
ทุกประเภท 

10,000.-  10,000.- 10,000.- เงินภาษีจัดเก็บเอง
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนเห็น
ความสําคัญและ
ชําระภาษีภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

สวนการคลัง 

14 โครงการอบรมศีลธรรมและ
คุณธรรม 

เพื่อเสริมสรางใหบุคลากร/
ประชาชนทั่วไปมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

บุคลากร 
ประชาชนทั่วไป 

10,000.-  10,000.- 10,000.- บุคลากร/ประชาชน 
เขารับการอบรม
เพิ่มข้ึน 

บุคลากร/ประชาชน 
มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

สํานักงานปลัด 
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดย  องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

ตามกรอบการประสานท่ีคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดกําหนด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม  ดานท่ี.....๑........ 

 
 

ลําดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
 และสถานที่ดําเนินการ   

หมูที/่ตําบล/อําเภอ/จังหวัด 

งบประมาณ  (บาท)  
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

พ.ศ.  
๒๕๕๙ 

พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

รวม 

๑ โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงคหลังคา 
เมททัลชีท  จํานวน  ๒  แหง   
  ๑.  วัดแมนํ้า 
  ๒.  วัดบางขันแตก 

 
 
 
 

๑,๓๕๐,๐๐๐.- 
๑,๑๐๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
๒,๔๕๐,๐๐๐ 

 
อบจ. 

สมุทรสงคราม 

๒ กอสรางถนนลาดยางพรอม
ปรับปรุงถนนสายนัดตาวาย  
หมู ท่ี  ๑๒  เชื่อมถนนสาย
สมุ ท รสงคราม - ปากท อ  
ระยะทาง  ๕ x ๑,๑๒๗  
เมตร 

- ๔,๕๐๐,๐๐๐ - ๔,๕๐๐,๐๐๐ อบจ. 
สมุทรสงคราม 

๓ ปรั บ ป รุ ง ถ นน ผิ ว จ ร า จ ร    
แอสฟลทติกคอนกรีต  สาย
บานนางพิมพ – บานคลอง
บอ  หมูท่ี  ๓  เช่ือมหมู ท่ี  ๔   
ตําบลบางขันแตก อ.เมือง ฯ
และ  เชื่อม ต.สวนหลวง  
อ.อัมพวา จังหวัด 
 สมุทรสงคราม  ระยะทาง  
๕ x ๒,๐๖๗ เมตร   

- - ๖,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ อบจ. 
สมุทรสงคราม  

รวมทั้งสิ้น  จํานวน  ๓  โครงการ ๒,๔๕๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ ๑๓,๔๕๐,๐๐๐  
 

 

 

 

ผ.๐๒ 
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บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) 

องคการบริหารสวนตําบลบางชันแตก  อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     ๑.๑   พฒันาระบบการขนสงและโลจิสติกส  ระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การกอสราง  ซอมแซม  
ปรับปรุง บํารุงโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน 

 
 

3 

 
 

1,450,000.- 

 
 

6 

 
 

9,990,000.- 

 
 

4 

 
 

7,600,000.- 

 
 

13 

 
 

18,950,000.- 

     ๑.๒  พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ํา      
 

4 1,200,000.- 4 1,200,000.- 4 1,200,000.- 12 3,600,000.- 

     ๑.๓  การจัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม 
 

- - 1 1,000,000.- 1 1,000,000.- 2 2,000,000.- 

     ๑.๔  พฒันาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 

2 600,000.- 4 1,400,000.- 4 1,400,000.- 10 3,400,000.- 

รวม 9 3,250,000.- 15 13,500,000.- 13 11,200,000.- 37 27,950,000.- 
 
 
 
 
 
 
 59 



 
 
 

 
ยุทธศาสตร 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
การศึกษา  ศิลปะ   การกีฬา  วัฒนธรรม  ประเพณี  
ภูมิปญญาทองถ่ิน     
     ๒.๑  สงเสริม สนับสนุน การสาธารณสุขมูลฐาน
ยกระดับการบริการทางการแพทย  เสริมสรางสุขภาพ
อนามัย  ปองกัน  แกไข  ควบคุม  โรคติดตอและ 
โรคไมติดตอ     

 
 
 

6 

 
 
 

400,000.- 

 
 
 

7 

 
 
 

460,000.- 

 
 
 

7 

 
 
 

470,000.- 

 
 
 

20 

 
 
 

1,330,000.- 

    ๒.๒  สงเสริม  สนับสนุนการมีสวนรวมทางการศึกษา  
การกีฬา  นันทนาการใหกบัเด็ก  เยาวชน  ประชาชน 
คนพิการ  รวมถึงผูดอยโอกาส   

12 4,506,000.- 12 4,706,000.- 12 4,906,000.- 36 14,118,000.- 

     ๒.๓  สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหความ
ชวยเหลือเด็ก  สตรี  ผูสูงอายุ คนพิการ  ผูดอยโอกาส  
และผูติดเชื้อเอดส       

3 1,292,500.- 3 1,392,500.- 3 1,492,500.- 9 4,177,500.- 

     ๒.๔  พัฒนาสถาบันครอบครัว  ชุมชนและสังคม  
ใหมีความเขมแข็งตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง      

2 260,000.- 1 60,000.- 1 60,000.- 4 380,000.- 

    ๒.๕  สงเสริม  การมีสวนรวมของภาครัฐ  ภาคเอกชน
และประชาชน  

1 50,000.- 1 50,000.- 1 50,000.- 3 150,000.- 

    ๒.๖  สนับสนุนและสรางความเขมแข็งในการ
บํารุงรักษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญา
ทองถิ่น  เพื่อเปนภูมิคุมกัน  การกาวสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน     

 
1 

 
110,000.- 

 
1 

 
110,000.- 

 
1 

 
110,000.- 

 
3 

 
330,000.- 

รวม 25 6,618,500.- 25 6,778,500.- 25 7,088,500.- 75 20,485,500.- 
 
 

60 



 
 
 

 
ยุทธศาสตร 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม  การรักษาความสงบเรียบรอย 
     ๓.๑  การบริหารจัดการ  การปองกัน  บรรเทา 
สาธารณภัย  การรักษาความสงบเรียบรอย   
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิของประชาชน    

 
 

8 

 
 

1,510,000.- 

 
 

8 

 
 

1,360,000.- 

 
 

8 

 
 

1,360,000.- 

 
 

24 

 
 

4,230,000.- 

     ๓.๒  สงเสริมสนับสนุนการปองกัน  แกไขปญหา 
ยาเสพติด  ตลอดจนการฟนฟูผูติดยาเสพติด        

5 560,000.- 5 560,000.- 5 560,000.- 15 1,680,000.- 

      ๓.๓  สงเสริมสนับสนุนการปองกันปญหาสังคม  
รวมถึงการทองกอนวัยอันควร            

1 20,000.- 1 20,000.- 1 20,000.- 3 60,000.- 

รวม 14 2,090,000.- 14 1,940,000.- 14 1,940,000.- 42 5,970,000.- 
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ยุทธศาสตร 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม  
การลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว   
     ๔.๑  สงเสริมและพัฒนาแหลงน้ําทางแมน้ําลําคลอง  
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และปลกูจิตสํานึกใหรักถิ่นเกิด   

 
 

1 

 
 

50,000.- 

 
 

1 

 
 

50,000.- 

 
 

1 

 
 

50,000.- 

 
 

3 

 
 

150,000.- 

      ๔.๒  สงเสริมสนับสนุนภาครฐั  เอกชน  องคกร  
ชุมชนเครือขายในการพัฒนาอาชีพ  เกษตรกรรม  การ
ประมงการลงทุน  พาณิชยกรรม  การบริการ  เพื่อการ
สรางงาน  สรางอาชพี  สรางรายไดใหกับประชาชน  
 และสงเสริมทักษะความรู  เพือ่เขาสูประชาคมอาเซียน  

 
 

1 

 
 

20,000.- 

 
 

1 

 
 

20,000.- 

 
 

2 

 
 

320,000.- 

 
 

4 

 
 

360,000.- 

      ๔.๓  สงเสริมและสนับสนนุพัฒนาการผลิตและ 
จําหนวยผลิตภัณฑสินคาเกษตร  รวมท้ังผลิตภัณฑแปรรูป
ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน  มีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
สามารถขยายเครือขายทางการตลาด  สรางรายได 
ใหแกเกษตรกร  

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1 

 
 

50,000.- 

 
 

2 

 
 

50,000.- 

 
 

3 

 
 

100,000.- 

       ๔.๔  สรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
ในการพัฒนา  และบรหิารการเกษตร  และขับเคลื่อนให
บังเกิดผลในทางปฏิบัติ  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง    

 
3 

 
100,000.- 

 
3 

 
100,000.- 

 
3 

 
100,000.- 

 
9 

 
300,000.- 

 

รวม 5 170,000.- 6 220,000.- 8 520,000.- 19 910,000.- 
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ยุทธศาสตร 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน    
      ๕.๑  อนุรกัษ  ฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม    

 
 

5 

 
 

264,000.- 

 
 

5 

 
 

264,000.- 

 
 

5 

 
 

264,000.- 

 
 

15 

 
 

792,000.- 

      ๕.๒  บริหารจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและ 
น้ําเสีย 

2 150,000.- 2 150,000.- 3 1,350,000.- 7 1,650,000.- 

      ๕.๓  เสริมสรางการปองกัน  การกัดเซาะริมตลิ่ง  
แมน้ําลําคลอง 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
6,000,000.- 

 
2 

 
6,000,000.- 

รวม 7 414,000.- 7 414,000.- 10 7,614,000.- 24 8,442,000.- 
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ยุทธศาสตร 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี  
    ๖.๑  เทิดทูน  พิทักษ  รักษาสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย   

 
 

4 

 
 

850,000.- 
 

 
 

4 

 
 

850,000.- 

 
 

4 

 
 

850,000.- 

 
 

12 

 
 

2,55,000.- 

    ๖.๒  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิน่ 

1 24,000.- 1 24,000.- 1 24,000.- 3 72,000.- 

    ๖.๓  พัฒนาความรูความเขาใจและการมีสวนรวม 
ของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข    

 
2 

 
610,000.- 

 
2 

 
610,000.- 

 
2 

 
310,000.- 

 
6 
 

 
1,530,000.- 

   ๖.๔  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรู
ขอมูลขาวสาร 

4 440,000.- 5 490,000.- 5 490,000.- 14 1,420,000.- 

   ๖.๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ  รวมถึงพัฒนาหนวยงานและบุคลากร 
ทุกรูปแบบ     

 
2 

 
350,000.- 

 
2 

 
350,000.- 

 
3 

 
1,350,000.- 

 
7 

 
2,050,000.- 

   ๖.๖  การกอสราง / ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน, การ
จัดหาวัสดุและการบํารุงรักษา อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช, 
การพัฒนาระบบการทํางานโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 
11 

 
3,566,000.- 

 
11 

 
2,166,000.- 

 
12 

 
2,716,000.- 

 
34 

 
8,448,000.- 

   6.7  การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 14 13,198,000.- 14 13,298,000.- 14 13,398,000.- 42 39,894,000.- 
รวม 38 19,038,000.- 39 17,788,000.- 41 19,138,000.- 118 55,964,000.- 

 

รวมท้ังสิ้น 98 31,580,500.- 106 40,640,500.- 111 47,500,500.- 315 119,721,500.- 
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ผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ข 
การประเมินคุณภาพของแผน 

การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนข้ันตอนสําคัญข้ันตอนหน่ึงในการวางแผน ซึ่งนับเปน
กระบวนการวัดผลการปฏิบัติงานของงานหรือโครงการตางๆ ของทุกหนวยงานเปนระยะๆ อยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ 
เพ่ือประเมินวาสามารถปฏิบัติงาน หรือโครงการใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม  เจาหนาท่ีของ
โครงการมีบทบาทเหมาะสมเพียงใด โดยมีการรายงานผลแกผูท่ีเกี่ยวของดวย สําหรับในสวนน้ีจะเปนรายละเอียดของ
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของแผนงาน / โครงการตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๗ –  ๒๕๕๙) ซึ่ง
จะประกอบดวยการวางระบบและรูปแบบในการติดตามและประเมินผลลัพธของการปฏบิัติงาน หรือโครงการตางๆ ของ
หนวยงานในสังกดัองคการบรหิารสวนตําบล เพ่ือใหทุกหนวยงานสามารถประเมินผลการทํางานของตนเองไดวาสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิผลเพียงใด ประชาชนผูมารับบริการไดรับประโยชนและพอใจกับบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลหรือไม โดยการใชรูปแบบของคณะทํางานติดตามและประเมินผล ซึ่งมีตวัชี้วดัผลลัพธของการทํางานท่ีชัดเจน
สามารถวดัผลการทํางานไดอยางเปนรปูธรรม มคีวามโปรงใสในการดําเนินงาน เปดโอกาสใหประชาชนผูรับบริการ เขามา
มีสวนรวมในการกําหนดผลลัพธของงานท่ีตองการจะไดรับจากองคการบริหารสวนตําบลและรวมประเมินผลการทํางานของ
องคการบริหารสวนตําบล    ตลอดจนมีการรายงานผลการทํางานใหประชาชนทราบเพื่อนําผลท่ีไดจากการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาว ไปใชปรบัปรุงการบริหารงานหรือโครงการขององคการบริหารสวนตําบลใหเกิดผลคุมคาภาษีอากร
ของประชาชนอยางแทจริง 
 

สาเหตุที่ตองนําระบบการติดตามและประเมินผลการปฏบิัติงานมาใช 
๑.  เพ่ือกระตุนใหมีการส่ือสารท่ีด ี และมปีระสิทธิผลมากข้ึน  ระหวางเจาหนาท่ีโครงการ, ผูบริหาร, ประชาชน

และผูท่ีเก่ียวของในการกําหนดเปาหมาย  ความกาวหนา  ปญหา อุปสรรค และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
     ๒. ผูกําหนดนโยบายสามารถนําขอมูล  ผลการวัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานไปใชประกอบการปรับปรุง 
การกําหนดนโยบายได 

๓.  สามารถมองเห็นภาพรวมของสถานภาพโครงการ รูความกาวหนาและปจจัยที่ชวยเหลือ หรือเรงใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามความมุงหมาย 
   ๔.  เพ่ือเพิ่มความเช่ือถือและประชาชนเกิดความมั่นใจตอโครงการขององคการบริหารสวนตําบล 
     ๕.  เปนขอมูลในการจัดทํางบประมาณและใหเหตุผลชี้แจงประกอบการขอต้ังงบประมาณ 
      ๖.  ทําใหผลสัมฤทธิ์ท่ีตั้งเปาหมายไวชัดเจนข้ึน ชวยใหผูรับผิดชอบใหความสนใจ และรับผิดชอบท่ีจะใหบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีคาดหวังไว 

๗.  สามารถหาแนวโนมของผลสัมฤทธิ์ระยะยาวไดจากผลสัมฤทธิ์ที่ผานมาในอดีต  
8. ทําใหทราบวา งานหรือโครงการใดควรตองไดรับการดูแล เอาใจใสในดานตางๆ มากข้ึน 

 ๙. เพ่ือชวยผูบริหารในการตัดสินใจวางานหรือโครงการตางๆ มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและบรรลุเปาหมาย
ท่ีตั้งไวหรือไม  ควรจะปรับแผนการจัดสรรทรัพยากรอยางไรจึงจะเหมาะสมเพ่ือปองกันการสูญเปลาของทรัพยากรซึ่งมี
อยูอยางจํากัด 
 

องคกรทีร่ับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
เน่ืองดวยการติดตามและประเมินผลโครงการ เปนหนาท่ีท่ีสําคัญอยางหน่ึงในการดําเนินงานพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองมีองคกรท่ีทําหนาท่ีติดตามและประเมินผล
การพัฒนาทองถ่ิน สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘    หมวด  ๖  ขอ  ๒๘  
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ไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการฯ  ประกอบจาก
หลายฝายดวยกัน  ท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประชาคม หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ผูแทนฝายบริหาร  รวมท้ัง       
ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคดัเลือก ซึ่งการท่ีคณะกรรมการมาจากหนวยงานหลายฝายน้ี จะทําใหการติดตามและ
ประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการเพื่อ
นําไปใชในการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการไดอยางแทจริง 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะรับผิดชอบในการพิจารณากล่ันกรองให

การวัดติดตามและประเมินผลลัพธของทุกงานหรือโครงการขององคการบริหารสวนตําบล มีความสัมพันธสอดคลองกัน 
และใหความเห็น ขอเสนอแนะ ในการใชประโยชนจากผลของการวัดจากงานหรือโครงการตาง ๆ แกผูรับผิดชอบ
โครงการ และผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล 

องคประกอบของคณะกรรมการ  ประกอบดวย 
  (๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก           จํานวน  ๓  คน      กรรมการ 
  (๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก     จํานวน  ๒  คน      กรรมการ 
  (๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก    จํานวน  ๒  คน      กรรมการ 
         (๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง                 จํานวน  ๒  คน   กรรมการ 
  (๕)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก                      จํานวน  ๒  คน     กรรมการ   
  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  ดังกลาว  ขอ  ๒๙  ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไว  ดังน้ี 
  ๑) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  อยางนอยปละหน่ึงครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังน้ีใหติดประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
  ๔) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควรหนาท่ีของคณะกรรมการ ฯ  
(เพ่ิมเติม)   ไดแก 
       (๑)  กล่ันกรองการวัด ติดตาม และประเมินผลลัพธของงานหรือโครงการตางๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบล ใหมีความสัมพันธ สอดคลอง ไมซ้ําซอนกัน เชน ถาบางโครงการตองสํารวจผูรับบริการกลุมเดียวกัน
ในเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกันก็อาจแนะนําใหรวมคําถามท้ังหมดเขาดวยกันและถามผูรับบริการไปในคราวเดียวกันเลย  
เปนตน 
       (๒)  เปนตัวเชื่อมโยง ทําใหผูท่ีเกี่ยวของกับระบบน้ีท้ังหมดขององคการบริหารสวนตําบล  เชน 
คณะทํางานผูรับผิดชอบโครงการ และผูบริหาร เปนตน เขาใจตรงกัน 
       (๓)  ติดตามความกาวหนา ปญหา และอุปสรรค ของคณะทํางานเปนระยะๆ อยางตอเน่ือง 
       (๔)  ใหคําแนะนําในการแกไขปญหาตางๆ  ท่ีเก่ียวของแกคณะทํางาน และผูบรหิารของ 
องคการบริหารสวนตําบล 
      (๕)  วิเคราะห รวบรวมขอมูล การติดตาม ประเมินผลและจัดทํารายงาน  ผลการปฏิบัติงาน
ประจําป  เสนอตอผูบริหาร และประชาชนท่ัวไป 
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คณะอนุกรรมการ / คณะทํางานวัดและประเมินผลการปฏบิัติงาน 

คณะอนุกรรมการ / คณะทํางานวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน จะเปนคณะทํางานซ่ึงรับผิดชอบ
ดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ของการวัดผลลัพธของงานทุกข้ันตอนวาเปนไปตาม แผนยุทธศาสตรการพัฒนาหรือแผนพัฒนา
สามปหรือไมเพียงใด  โดยแบงออกไดเปน คณะอนุกรรมการ / คณะทํางานตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ี
ไดกําหนดข้ึนเอาไว 
องคประกอบของ คณะอนุกรรมการ / คณะทํางาน ประกอบดวย 

(๑)  หัวหนาคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานจะมาจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีไดรับมอบหมาย หรือผูอํานวยการ/หัวหนากอง หรือหัวหนาหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลซึ่ง
รับผิดชอบแผนงาน/โครงการในยุทธศาสตรการพัฒนาน้ันๆ โดยหัวหนาคณะทํางานเปนผูซึ่งมีความสําคัญอยางมากตอ
ความสําเร็จและความลมเหลวของการดําเนินการ ดังน้ัน จึงตองใหความสําคัญกับคัดเลือกใหไดผูซึ่งมีความรู ความสามารถ
และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการมาทําหนาท่ีดังกลาวน้ี 
  (๒)  คณะอนุกรรมการ / คณะทํางาน จํานวน  ๕ - ๑๐ คน  เพ่ือชวยในการขยายผลไปยังงานหรือ
โครงการอื่น ๆ โดยคณะทํางานควรเปนผูซึ่งมาจากหนวยงานตางๆ ซึ่งรับผิดชอบงานหรือโครงการในแผนสาขาน้ันๆ ท่ี
จะทําการวัดและประเมินผล 
 

คุณสมบัติของคณะทํางานสมาชิกของคณะทํางาน ควรมีคณุสมบัติดังน้ี 
1) มีความรู และความเช่ียวชาญในงาน/โครงการ ท่ีจะทําการวัดและประเมินผล 
2) มีความสนใจในเรื่องการวัดและการติดตามผลการทํางานอยางจริงจัง 
3) สามารถทํางานไดอยางอิสระแบบมืออาชีพ 
4) พรอมท่ีจะทํางานหนัก 
5) มีใจเปดกวางพรอมท่ีจะรับความคิดใหม 
6) มีทักษะในการถายทอดและฝกอบรมใหแกผูอื่น 
7) สามารถทํางานเปนหมูคณะได 
8) มีความรูเก่ียวกับเทคนิค และวิธีวิจัย 
9) สามารถรับผิดชอบอยูในงานน้ีไดในระยะเวลานานพอสมควร   (ประมาณ ๒ ป) 

                   อยางไรกต็ามคุณสมบติัดังกลาวขางตนท้ังหมดอาจจะไมสามารถพบไดในบคุคลเพียงคนเดียว ดังน้ัน จึง
ตองสรรหาและเลือกสรรคณะทํางานใหมีคุณสมบัติดังกลาวครบถวน โดยวิธีเลือกแบบคละกันไปก็ได เชน ผูท่ีรูเน้ือหา
ของงานท่ีจะวัด  ผูท่ีรูเรื่องวิธีการวิจัย  ผูท่ีรูเร่ืองแผนงาน/โครงการ   เปนตน 
 

หนาที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ / คณะทํางาน มีดังน้ี 
1) ชวยในการวางแผนและออกแบบในเร่ืองตางๆ ท่ีเก่ียวกับการวัด และประเมินผลลัพธของงาน 
2) ประสานงานกับผูซึ่งเก่ียวของ 
3) ดําเนินการตามกิจกรรมท่ีไดวางแผนเพื่อการติดตามประเมินผลไว เชน การสรางเครื่องมือวัด 

การเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงาน เปนตน 
4) ขอคําปรึกษาและประสานงานจากแหลงตางๆ เชน ผูรับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมการ 

ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงาน หรือผูบริหาร เปนตน 
5) เสนอผลการดําเนินการตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  และผูบรหิารองคการ 

บริหารสวนตําบล  เปนระยะๆ 
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การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป 
        จุดมุงหมายสําคญัของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรน้ัน  คือ การประเมินวามีการนําแผนยุทธศาสตร
ไปปฏบิัติอยางแทจริงเพียงใดและไดผลเปนอยางไร เพื่อท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตรได ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนสมมุติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับตอไปได ดังน้ัน การท่ี
จะประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมไดจําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการพัฒนากอน  
เพื่อนําไปสูการวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร  ซึ่งจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค
ของการพัฒนาท่ีย่ังยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม  ดังน้ันในข้ันตน  องคกร ปกครองสวนทองถ่ินจึงตองติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาสามป  ใหไดขอมูล ขอเท็จจริง อันจะนํามาสูบทสรุปท่ีไมบิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงท่ีเกิดข้ึน 
 

แนวทางและวธิีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล 
การติดตาม (Monitoring) การติดตามน้ันจะทําใหเราทราบไดวาขณะน้ีไดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร

หรือแผนสามป ถึงระยะใดแลว  ซึ่งเทคนิคอยางงายท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามได  เชน  Gant  Chart  ท่ี
จะทําใหหนวยงานสามารถติดตามไดวาการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนสามป มีการดําเนินการในชวงใด
ตรงกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไม แผนปฏิบัติการก็จะเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตามผลการดําเนินงานดังได
กลาวมาแลว 
  การประเมินผล  (Evaluation) การประเมินผลแผนยุทธศาสตรจําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน  (Standard  
criteria) และ ตัวชี้วัด  (Indicators)  เพ่ือใชเปนกรอบในการประเมินเพื่อใหเกิดความชัดเจนเปนระเบียบ  มีมาตรฐาน
และเปนท่ียอมรับ  โดยประกอบดวยเกณฑท่ีสําคัญ  ใน ๒ ระดับ  คือเกณฑการประเมินหนวยงาน  และ เกณฑการ
ประเมินโครงการ 
 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏบิัติงาน 
ขั้นตอนที่  ๑ กําหนดขอบเขตเปาหมายและผูรบับริการ 
การกําหนดขอบเขตเปาหมายและผูรับบริการของงานหรือโครงการท่ีตองการติดตามและประเมินผล  

เพ่ือใหเปนจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของการทํางาน หรือโครงการวาตองปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 
จึงจะถือวาสามารถทํางานหรือโครงการดังกลาวไดประสบผลสําเร็จ และเพื่อใชกําหนดลักษณะของผลลัพธท่ีตองการ
ทําการวัดและติดตามดวย 

ขั้นตอนที่  ๒ การหาคุณลกัษณะ การกาํหนด และคัดเลือกตัวชี้วัด ของผลลพัธที่ตองการ 
เปนการหาลักษณะตางๆของผลลัพธที่ตองการใหเกิดข้ึนจากการทํางานหรือโครงการท่ีตองการวัดวา  

ผูรับบรกิารควรพอใจหรือไดรับประโยชนอะไรจากโครงการ โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธในแตละลักษณะของผลลัพธ
ท่ีตองการใหเกิดข้ึนวาควรจะใชอะไรเปนตัวชี้วัด  จึงจะรูวาไดเกิดผลลัพธตามที่กําหนดไวในข้ันตอนท่ี ๑ เพ่ือใหแนใจ
วาไดเลือกตัวชี้วัดท่ีสามารถอธิบายถึงความสําเร็จของโครงการตามที่คาดหวังไวไดอยางครบถวน 

ขั้นตอนที่  ๓ กําหนดแหลงเกบ็ขอมูลหรอืวิธกีารวัด 
๑.  กําหนดแหลงขอมูล หรือวิธีการท่ีจะจัดเก็บขอมูล หรือผลของการทํางานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว

ในข้ันตอนท่ี ๒  ใหไดอยางสม่ําเสมอ 
๒. การจัดทํารายงานขอมูลท่ีเก่ียวกับโครงการปฏิบัติงานท่ีตองการวา ตองการขอมูลอะไรบางสําหรับ

หาผลของการทํางานตามตัวชี้วัดแตละตัว และจะเก็บขอมูลดังกลาวไดจากวิธีการ หรือแหลงขอมูลอะไร 
๓.  สํารวจขอมูลเก่ียวกบัผลการปฏิบัติงานของโครงการท่ีตองการวดัวา หนวยงานมีขอมูลอะไร อยูแลว

บาง  ควรตองเก็บขอมูลอะไรเพิ่มเติมบาง 
ขั้นตอนที่  ๔ การสรางเครื่องมือวัดผลการทาํงานใหครอบคลุมตัวชี้วัดผลลัพธที่เลอืกไดทกุตัว 
เปนข้ันตอนการสรางเครื่องมือท่ีจะนําไปใชวัดผลการปฏิบัติงาน เชน แบบสอบถาม เปนตน  โดยให

สามารถเก็บขอมูล หรือวัดไดครอบคลุมทุกตัวชี้วัดผลลัพธของการทํางานท่ีตองการวัดดวยเครื่องมือชนิดน้ันๆ 
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ขั้นตอนที่  ๕ การวางแผนการเปรียบเทียบผลการวัดตามตัวแปรชนิดตาง  ๆ
การวางแผนการเปรียบเทียบขอมูลท่ีไดจากการวัดวาควรจะนําเสนอ หรือเปรียบเทียบขอมูลท่ีไดจาก

การวัดอยางไรจึงจะแสดงถึงความสําเร็จของการทํางานและเปนประโยชนตอการปรับปรุงการทํางานใหเปนท่ีพอใจของ
ผูรับบริการแตละกลุมได 

ขั้นตอนที่  ๖ การนาํเครื่องมือไปทดสอบแลวนําไปแกไขใหดีขึ้น 
นําเครื่องมือวดัที่ไดสรางไวแลวในข้ันตอนท่ี ๔  ไปทดสอบความชดัเจน เที่ยงตรง กับผูรับบริการจํานวน

หน่ึงแลวนํากลับมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงเครื่องมือวัดใหมีความชัดเจนและเท่ียงตรงย่ิงข้ึน และกําหนดวิธีการ
วัดใหเหมาะสมย่ิงข้ึน เพื่อควบคุมคุณภาพของการวัด 

ขั้นตอนที่  ๗ การนาํเครื่องมือทีป่รบัปรุงแลวไปใชวัดผลการทาํงาน 
๑.  วางแผนเก็บรวบรวมขอมูล หรือ วัดผลการทํางานวาจะใหใคร  จํานวนเทาใด  เปนผูวัดผลการ  

ทํางานของแตละหนวยงาน 
2. นําเครื่องมือท่ีไดรับการปรบัปรุงแกไขจนดีแลวไปวดัผลการทํางาน โดยใหผูท่ีเปนผูวดัผลการทํางาน

ตามท่ีกําหนดไวเปนวัดผลการทํางานของแตละหนวยงาน 
ขั้นตอนที่  ๘ การนาํผลที่ไดจากการวัดมาวิเคราะห 
เปนการนําผลท่ีไดจากการวัดในข้ันตอนท่ี ๗ มาวิเคราะหอยางละเอียด โดยทําการเปรียบเทียบผล

การวัดตามตัวแปรแตละชนิดที่ตองการวัดและเปรียบเทียบ เชน  อาชีพ  อายุ  และรายไดของผูรับบริการ เปนตน และ
เปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีไดกําหนดไว 

ขั้นตอนที่  ๙ การเขียนรายงาน 
เปนข้ันตอนสุดทาย คือ การเขียนรายงานเพื่อนําเสนอผลของการวัดผลการปฏิบัติงาน หรือโครงการ

ขององคการบริหารสวนตําบลไปยังผูท่ีเกี่ยวของแตละกลุม โดยขอมูลท่ีจะนําเสนอใหแกผูท่ีเก่ียวของแตละกลุมจะ
แตกตางกันออกไปตามความตองการไดรับขอมูลดังกลาวท่ีแตกตางกัน 
 

การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  แบงออกไดเปน ๒  ระดับ  คือ 
1) การประเมินผลตามยุทธศาสตร และ แนวทางการพฒันา 

หลักเกณฑในการประเมินผลตาม ยุทธศาสตร และ แนวทางการพัฒนา กระทําโดยใชวิสัยทัศนการพัฒนา     
พันธกิจการพัฒนาและจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา อันจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายในแตละแนวทางการ
พัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ท่ีจะสามารถตอบสนองตอปญหา  ความตองการ  นโยบาย  ศักยภาพ และ
ขอจํากัด ในการน้ีจะตองนําโครงการและแผนงานท่ีสอดคลองกับ แนวทางการพัฒนา น้ันๆ มาพิจารณารวมดวย 

2) การประเมินผลตามโครงการ 
การกําหนดหลักเกณฑในการประเมินผลโครงการข้ึนอยูกับลักษณะโครงการวา โครงการน้ันกําหนด

ผลท่ีตองการเปนอยางไร  วัตถุประสงค  เปาหมายของโครงการ กําหนดไวอยางไร  ซึ่งพอจะสรุปหลักเกณฑตางๆ  ไวดังน้ี 
(๑)  ผลิตผล  ไดแก  ผลิตผลท่ีไดจากโครงการ เชน โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา มีเปาหมาย  

๑๐๐ ครัวเรือน ก็จะดําเนินการตรวจสอบดูวาครบกําหนด  ๑๐๐  ครัวเรือนหรือไม 
(๒)  กิจกรรม ไดแก  ผูรับบริการเน่ืองจากโครงการน้ัน  เชน จํานวนผูใชยานพาหนะบนเสนทางท่ีสราง  

จํานวนบานท่ีไดรับการเก็บขนขยะ  เปนตน 
(๓)  ภาระหนักเบาในการใหประโยชนของโครงการ เชน  จํานวนคนงานเก็บขยะเปรียบเทียบกับพื้นท่ี

รับผิดชอบ 
  (๔)  ผลผลิตท่ีไดเปรียบเทียบกับปจจัยการผลิต   เชน  คาใชจายในการกําจัดขยะเปรียบเทียบกับรายไดที่
ไดจากการเก็บคาบริการกําจัดขยะ 
  (๕)  ประสิทธิผลของโครงการ  คือ  การดูวาโครงการน้ันๆ บรรลุวัตถุประสงคดานใดบาง 
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  (๖)  การพิจารณาดานเศรษฐกิจ คือ  การศึกษาถึงการกระจายรายได การตอบสนองความตองการของ
ประชาชนโดยสวนรวม 
  (๗)  การพิจารณาดานสังคม คือ การศึกษาวาโครงการน้ันมีผลกระทบตอสังคมอยางไรบาง 
   (8) การพิจารณาดานการเมือง คือ พิจารณาวาโครงการน้ันกอใหเกิดความขัดแยงระหวางชุมชน
หรือไม  หรือกอใหเกิดผลประโยชนตอกลุมใดบาง 
  (๙)  การพิจารณาดานการเงิน  พิจารณาวาโครงการน้ันๆ ใชจายเงินไปคุมคากับผลประโยชนท่ีไดรับ
หรือไม  โครงการน้ันไดเงินมาจากแหลงใดเพียงพอหรือไม 

(๑๐)  การพิจารณาดานการบริหาร พิจารณาวา โครงการน้ัน มีระบบการบริหารท่ีเกื้อกูล หรือเปน 
อุปสรรคตอความสําเร็จของโครงการมากนอยเพียงใด  
 

ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
สําหรับการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป 

ใหดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 
(๑)  ผูรับผิดชอบโครงการและคณะทํางานวัดและประเมินผล จัดทําแผนการดําเนินการประจําป 
(๒) ผูรับผิดชอบโครงการและคณะทํางานวัดและประเมินผล แตละสาขารวบรวมรายงานผลการ 

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เปนชวงๆ ระยะเวลาหางกันตามความเหมาะสม เชน ระยะเวลา
ดําเนินงานโครงการ ๑ เดือน ควรรายงานสัปดาหละ ๑ ครั้ง เสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เพ่ือเสนอ
ใหคณะผูบริหารพิจารณา 

(๓)  ในระหวางดําเนินการควรใหผูบรหิารทําการตรวจและติดตามผล อยางนอยโครงการละ   ๒  ครั้ง 
(๔)  ใหคณะทํางานวัดและประเมินผลแตละสาขา รวบรวมรายงานผลกับการตรวจและติดตามผลใน

แตละครั้ง  มาวิเคราะหและจัดทําเปนรายงานผลสรุปในรอบป เสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือเสนอคณะผูบริหาร ตอไป 
(๕) เมื่อเสร็จส้ินโครงการในแตละปงบประมาณแลวให คณะกรรมการฯ ทําการประเมินผลในปตอไป  

หากประเมินไดวาโครงการใดยังมีปญหาอุปสรรคอยูควรท่ีจะนําปญหาอุปสรรคน้ันมาวางแผนแกไขปญหาตอไป 
 

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในการรายงานผลตองกําหนดกอนวาจะรายงานใหแกผูใด ผูท่ีอานหรือศึกษาอยูภายใน หรือภายนอก

หนวยงาน  เพราะผูอานตางประเภทกันก็จะใชประโยชนจากขอมูลในลักษณะท่ีตางกัน และมีระดับความสนใจท่ีแตกตาง
กัน  ดังน้ัน จึงตองรายงานใหขอมูลท่ีเหมาะสมกับกลุมของผูอาน และพิจารณาถึงขอมูลท่ีจะใหดวย  เพราะบางครั้งการให
ขอมูลรายละเอียดของผลลัพธของงานมากเกินไป ก็อาจจะทําใหความสนใจของผูอานเบี่ยงเบนไปจากผลลัพธท่ีสําคัญๆ 
ของโครงการได 

โดยการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาและแผนพัฒนา
สามป  ควรประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังตอไปน้ี 

(1) ผูซึ่งตองการใหอานและวัตถุประสงคของการรายงาน 
(2) วัตถุประสงคของแผนงาน / โครงการ 
(3) สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
(4) ระเบียบวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน เครื่องมือท่ีใช ขนาดของ ตัวอยาง กรอบระยะเวลา  เปนตน 
(5) การวิเคราะหผลของตัวชี้วดัที่สําคญัและส่ิงท่ีพบจากการวดั พรอมท้ังใหคําชี้แจงท่ีเก่ียวของมีผลตอ

การติดตามและประเมินผลดังกลาว 
(6) จัดทําตาราง  แผนภาพ  หรือแผนภูมิ ท่ีมีคําอธิบายท่ีชดัเจนเกี่ยวกับ ตัวชี้วดัที่สําคญั สรุปและ

ขอเสนอแนะ 
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การนาํผลลัพธจากการติดตามและประเมินผลไปใช 
ถึงแมวาการใชประโยชนจากขอมูลผลลัพธของการติดตามประเมินผลจะไมไดเปนข้ันตอนหน่ึงข้ันตอน

ใดของการวัดติดตามและประเมินผลของการปฏิบัติงาน เพราะถาขอมูลผลลัพธของการปฏิบัติงานท่ีหามาได ไมไดถูก
นํามาใชประโยชนในการวิเคราะห เพ่ือหาแนวทางปรบัปรุงการทํางานใหดีข้ึนก็เทากับวาการวดั ติดตามและประเมินผลท่ี
ไดดําเนินการไปแลว เปนการลงทุนท่ีสูญเปลาซึ่งคณะผูบริหารสามารถนําขอมูลผลลัพธของการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไปใชในดานตางๆ ดังน้ี 

(1) กระตุนใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการปรับปรุงบริการท่ีใหกับประชาชนเพ่ือใหไดผลลัพธของ 
การบริการใหดีข้ึน 

(๒) กําหนดข้ันตอนท่ีเปนปญหาและตองดําเนินการแกไขเพื่อปรับปรุงผลลัพธของแผนงาน / โครงการ 
(๓) เผยแพรใหกับผูท่ีเก่ียวของและประชาชนท่ัวไปทราบเก่ียวกับความกาวหนาและผลลัพธในเร่ืองท่ี 

แผนงาน / โครงการมีสวนเกี่ยวของ 
                    (๔) เปนขอมูลในการจัดทํางบประมาณ และแสดงเหตุผลในการจัดสรรงบประมาณ 
                    (๕)  กําหนดความตองการความชวยเหลือเชิงวิชาการ และการฝกอบรมสําหรับเจาหนาท่ี ผูรับผิดชอบ 
โครงการขององคการบริหารสวนตําบล 
              (๖) เปนขอมูลในการกําหนดวิธีการและแนวทางการติดตามประเมินผล แผนงาน/โครงการในอนาคต
สามารถชี้วัดวาการพัฒนาไดบรรลุตาม วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย  ยุทธศาสตร  และ  แนวทางการพัฒนาท่ี
กําหนดไวหรือไม เพียงใดเปนเครื่องมือในการติดตามวากระบวนการแกไขทีไ่ดดําเนินการไปแลวทําใหผลลัพธของโครงการ
ดีข้ึนหรือไม เชน ในกรณีบางโครงการท่ีมีการทําสัญญาจางใหบุคคลภายนอกรับงานไปดําเนินการใหนําผลลัพธของการ
ปฏิบัติงานท่ีคาดหวังใหเกิดข้ึนมาเปนเงื่อนไขในสัญญาจางดวย  เปนตน 

อยางไรกต็าม การดําเนินการวดัตดิตามและประเมินผลการปฏบิัติงานตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามป ตองกระทําอยางจริงจัง ตอเน่ือง สม่ําเสมอ จึงจะไดผลดีเท่ียงตรงและไดขอมูลท่ีนําไปใชประโยชนได  
ดังน้ัน คณะทํางานจึงตองเสียสละ และทํางานหนัก มิเชนน้ันก็  เทากับเปนการลงทุนที่สูญเปลา  

นอกจากน้ันตองไดรบัการสนับสนุนอยางจริงจังจากผูบริหารขององคการบรหิารสวนตําบลดวย  จึงจะ
ทําใหการติดตามและประเมินผล สามารถนําขอมูลท่ีไดมาใชอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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