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อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม  จงัหวัดสมุทรสงคราม 



ค าน า 
 

 

  เน่ืองด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม      ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่นน้ัน หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  เพ่ือแจ้ง
แนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามนโยบายที่
คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ฉบับน้ี  จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

 

 

 

               องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

ตุลาคม 2559 
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ค ำน ำ 
 

 

  เน่ืองด้วยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม      
ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนำท้องถิ่นน้ัน หมำยถึงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น  ส่วนรำชกำร  และรัฐวิสำหกิจที่เก่ียวข้อง  เพ่ือแจ้ง
แนวทำงพัฒนำท้องถิ่น รับทรำบปัญหำ  ควำมต้องกำร ประเด็น  กำรพัฒนำและประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนควำม
ช่วยเหลือทำงวิชำกำร  และแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่เพ่ือน ำมำก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น ำข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และข้อมูลในแผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือแผนชุมชน
มำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยดังกล่ำว  จึงต้องจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และพร้อมที่จะน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติและสำมำรถใช้ในกำรประสำนแผนกำรพัฒนำท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  ตำมนโยบำยที่
คณะผู้บริหำรหวังที่จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำในท้องถิ่น 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก  จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔)  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก  ฉบับน้ี  จะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำเทศบำลที่มีประสิทธิภำพ
และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริงต่อไป 
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เรือ่ง         หน้ำ  

 
                     

ส่วนที่  ๑  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน        1 
       

ส่วนที่  ๒  สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมแผนพัฒนำถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)     12 
   

ส่วนที่  ๓  ยุทธศำสตร์องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น       19 
   

ส่วนที่  ๔  กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีสู่กำรปฏิบัติ       66 
     

ส่วนที่  ๕  กำรติดตำมและประเมินผล         128 

 

 

 

 
       

 

 



 
 

ส่วนที่ 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

  
๑. ดา้นกายภาพ 
  ๑.๑ ทีต่ั้งของหมูบ่า้นหรอืชุมชน หรือต าบล 
         องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔  ถนนสมุทรสงคราม – ปากท่อ  อ าเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้ยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  เมื่อ
วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๓๘  มฐีานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดสมุทรสงคราม  ประมาณ  ๑๒ กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขต  ดังน้ี 
   ทิศเหนือ ตดิต าบลท้ายหาด      อ าเภอเมอืงสมุทรสงคราม  จังหวดัสมทุรสงคราม 

   ทิศใต ้  ตดิต าบลคลองโคน     อ าเภอเมอืงสมุทรสงคราม  จังหวดัสมทุรสงคราม 

   ทิศตะวนัออก ตดิต าบลแหลมใหญ่    อ าเภอเมอืงสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

   ทิศตะวนัตก ตดิต าบลปลายโพงพาง อ าเภออัมพวา   จงัหวดัสมทุรสงคราม 
 

 องค์การบริหารสว่นต าบลบางขันแตก มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ ๑๕.๔๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๙,๖๘1 ไร่ 
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  ๑.๒  ลกัษณะภมูปิระเทศ 
          ต าบลบางขันแตก  เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าล าคลองกระจายทั่วพ้ืนที่และมีสภาพ  เป็นร่องสวนท า
ให้เหมาะแก่การท าสวนผลไม้และปลูกไม้ผลต่างๆ   ราษฎรในพ้ืนที่จึงมีอาชีพปลูกพืชสวน   ประเภทไม้ผล  ได้แก่  
มะพร้าว  ส้มโอ   ลิ้นจี่  กล้วย และจาก เป็นต้น 
  ๑.๓  ลกัษณะภูมอิากาศ 
         ต าบลบางขันแตก  ได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยและ  ทะเลจีนใต้  
ส่งผลให้สภาพอากาศของต าบลบางขันแตก  เย็นสบาย  เมื่อถึงฤดูหนาวก็ไม่หนาวจัด เมื่อถึงฤดูร้อนก็ไม่ร้อนจนเกินไป  
เมื่อถึงฤดูฝน  ฝนจะตกชุก  ท าให้สภาพอากาศชุ่มช่ืนตลอดปี  
          ฤดูฝน   เร่ิมตั้งแต่เดือน พฤษภาคม  ไปจนถึง  เดือน  ตุลาคม  และฝนจะตกหนักในเดือน
กันยายน 
          ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึง เดือนมกราคม เน่ืองจากอยู่ใกล้ทะเลอากาศไม่
หนาวจัด 
          ฤดูร้อน  เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือน เมษายน   อากาศไม่ร้อนจัด  

  ๑.๔  ลกัษณะของดนิ 
         ดินในพื้นท่ีต าบลบางขันแตก  ได้รับอิทธิพลของน้ าทะเลทั้งในอดีตและปัจจุบัน  สภาพของดิน
จึงมีต้นก าเนิดมาจากทับถมของตะกอนน้ าทะเลและตะกอนน้ ากร่อย    ซึ่งดินในพ้ืนที่ต าบล    เมื่อจ าแนกตามผังเมืองรวม
สมุทรสงครามแล้ว  ดินในเขตพ้ืนที่ต าบลบางขันแตกจัดอยู่ใน “ชุดสมุทรสงคราม”ลักษณะดินเป็นดินลึก การระบายน้ าเลว  
ความสามารถในการอุ้มน้ าสูง   แต่ยังมีความสามารถให้น้ าซึมผ่านได้ค่อนข้างรวดเร็ว    

  ๑.๕  ลกัษณะของแหล่งน้ า 
        ต าบลบางขันแตก   มีแม่น้ าแม่กลอง    สายส าคัญไหลผ่าน  ส่งผลให้พ้ืนที่มีคลองน้อยใหญ่   
หลายสายที่เป็นแหล่งน้ าให้ประชาชนต าบลบางขันแตกได้เพาะปลูกพืชผลไม้   เช่น คลองบางขันแตก คลองโพงพาง  
คลองประชาชื่น   คลองบ่อ   คลองโพงพางล่าง   คลองเก่า   คลองประชาชมช่ืน   คลองสะพานหัน   คลองมอบลัด  
คลองตะเคียน  คลองตรง   คลองบางตีนเป็ด  คลองบางช้างตาย คลองยายมณฑา  คลองบางเรือหัก  คลองดอนจั่น  
เป็นต้น  ซึ่งบางคลองที่อยู่ใกล้พ้ืนที่น้ าเค็ม  อาจจะมีน้ ากร่อยผสมบางในช่วงน้ าขึ้น – น้ าลง   
  ๑.๖  ลกัษณะของไมแ้ละป่าไม้ 
        เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ต าบลบางขันแตก   เป็นดินที่ระบายน้ าไม่ดี   ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้ 
ที่ปลูก  เจริญเติบโตช้า  และไม่โตในบางชนิด  ดังน้ัน  พื้นที่ป่าในต าบลบางขันแตก จึงไม่มี  คงมีเพียงต้นไม้ยืนต้น  
ประเภทพืชสวน  เช่น  มะพร้าว  ส้มโอ  เป็นต้น 
 

๒. ดา้นการเมอืง/การปกครอง 
  ๒.๑  เขตการปกครอง  

   องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  มีหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน  ได้แก่ 

หมูบ่า้น ผูน้ าฝ่ายปกครอง ต าแหนง่ หมายเลขโทรศัพท ์

หมู่ที่ 1  บ้านบางนางจีน นายสมชาย    เสรีสมนึก ผู้ใหญ่บ้าน 081 - 2789341 

หมู่ที่ 2  บ้านโพงพาง นายชัยวัฒน์     พึ่งอ่ิม ผู้ใหญ่บ้าน 081 - 2066776 

หมู่ที่ 3  บ้านนางพิมพ์ นายสุบิน         พวงมณี ผู้ใหญ่บ้าน 080 - 1124363 

หมู่ที๔่ บ้านคลองบ่อ นายศิริวัฒน์     ศรเดช ก านันต าบลบางขันแตก 081 - 8578460 

หมู่ที๕่ บ้านคลองจั่น นางสาวกองแก้ว นวลจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 080 - 1124692 
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หมูบ่า้น ผูน้ าฝ่ายปกครอง ต าแหนง่ หมายเลขโทรศัพท ์

หมู่ที๖่ บ้านมอบลัด นางสาวพะเยาว์   กลั่นเกลี้ยง ผู้ใหญ่บ้าน 086 - 0408473 

หมู่ที๗่ บ้านบางช้างตาย นางภาณี           พ่วงศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 084 - 5698310 

หมู่ที๘่   บ้านศาลาพักร้อน นางทัศนา         น้อยสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 081 - 4034167 

หมู่ที๙่ บ้านศาลาพักร้อน นางนุชจรินทร์   ล าดวน ผู้ใหญ่บ้าน 089 - 8835248 

หมู่ที๑่๐ บ้านบางตีนเป็ด นายสมบูรณ์      เสียงอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 081 - 9814730 

หมู่ที๑่๑ บ้านคลองเก่า นางสาวสุวิภา    พงษ์เชียงซา ผู้ใหญ่บ้าน 085 - 1266039 

หมู่ที๑่๒ บ้านนัดตาว่าย นางดุษฎี          ยมรัตน ์ ผู้ใหญ่บ้าน 081 - 8534644 

หมู่ที๖่ บ้านมอบลัด นางสาวพะเยาว์   กลั่นเกลี้ยง ผู้ใหญ่บ้าน 086 - 0408473 

 
๒.๒  การเลอืกตั้ง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก   มีจ านวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งหมด 7,266  คน   
มีวิธีการเลือกตั้ง เป็น  ๒  ประเภท คือ 
  ๑. เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ใช้เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง มีสิทธิ เลือกนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้  ๑ คน     

๒. เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ใช้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ลงคะแนนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้  เท่าจ านวนสมาชิกที่พึงจะมีในเขตเลือกตั้งน้ัน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
มากกว่า ๒ หมู่บ้าน เลือกผู้สมัครสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลได้  ๒  คน ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบล
บางขันแตก  จึงสามารถลงคะแนนให้ผู้สมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้  หมู่บ้านละ ๒ คน 
 

๓. ประชากร 
  ๓.๑ ข้อมลูเกีย่วกบัจ านวนประชากร 

 
หมูท่ี ่

 
ชื่อบา้น 

 
ประชากรชาย 

 
ประชากรหญงิ 

 
รวม 

จ านวนครวัเรือน 
(หลงั) 

หมู่ที๑่ บ้านบางนางจีน 441 399 840 243 

หมู่ที๒่ บ้านโพงพาง 312 317 629 181 

หมู่ที๓่ บ้านนางพิมพ์ 462 465 927 268 

หมู่ที๔่ บ้านคลองบ่อ 493 565 1,058 289 

หมู่ที๕่ บ้านคลองจั่น 325 358 683 192 

หมู่ที๖่ บ้านมอบลัด 346 383 729 225 

หมู่ที๗่ บ้านบางช้างตาย 477 499 976 297 

หมู่ที๘่ บ้านศาลาพักร้อน 259 352 611 204 

หมู่ที๙่ บ้านศาลาพักร้อน 212 238 450 122 

หมู่ที๑่๐ บ้านบางตีนเป็ด 341 361 702 202 

หมู่ที๑่๑ บ้านคลองเก่า 138 174 312 90 

หมู่ที๑่๒ บ้านนัดตาว่าย 424 440 864 294 

รวม 4,230 4,551 8,781 2,607 

หมายเหตุข้อมูลส านักบริหารการทะเบียนอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม   ณ   วันที่  21  ตลุาคม  2559 
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๔. สภาพทางสงัคม 
  ๔.๑  การศึกษา   
               องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางขนัแตก มโีรงเรยีนประถมศกึษาในสงักดั สพฐ. จ านวน 4 แหง่ 
ไดแ้ก ่

  1. โรงเรยีนวดัศรสีวุรรณคงคาราม 
 - ผู้อ านวยการ    นายวิวรรธน์  โตเหมือน  หมายเลขโทรศัพท์  081-5272787 

 - จ านวนครู/อาจารย์   จ านวน  8  คน 

 - จ านวนนักเรียน   จ านวน 95 คน 
 - ระดับ   อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 

 - ที่ตั้ง     หมู่ที่ 6  ต าบลบางขันแตก  ต าบลบางขันแตก  
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม   
หมายเลขโทรศัพท์  034-771314 

2. โรงเรยีนวดับางขนัแตก 
- รักษาการผู้อ านวยการ  นายวิวรรธน์  โตเหมือน หมายเลขโทรศัพท์ 081-5272787 

    - จ านวนครู/อาจารย์   จ านวน  7 คน 

                               - จ านวนนักเรียน   จ านวน 78 คน 
- ระดับ    อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 

- ที่ตั้ง     หมู่ที่ 1  ต าบลบางขันแตก  ต าบลบางขันแตก  
                               อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม           
                               หมายเลขโทรศัพท ์034-762314 

  3. โรงเรยีนวดัธรรมสถิติว์ราราม 
- ผู้อ านวยการ     นายอุดม   อรุณราช  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๑ – ๔๙๖๔๔๑๔ 

- จ านวนครู/อาจารย์   จ านวน  20  คน 

- จ านวนนักเรียน   จ านวน 331 คน 

- ระดับ    อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 

- ที่ตั้ง     หมู่ที่ 4  ต าบลบางขันแตก  ต าบลบางขันแตก  
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม   
หมายเลขโทรศัพท์ 034-765767 

4. โรงเรยีนวดันางพมิพ์ 
- รักษาการผู้อ านวยการ นายอุดม  อรุณราช หมายเลขโทรศัพท์๐๘๑ – ๔๙๖๔๔๑๔ 

- จ านวนครู/อาจารย์   จ านวน    4 คน 

- จ านวนนักเรียน   จ านวน  27  คน  
- ระดับ    อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 

- ที่ตั้ง     หมู่ที่ 3  ต าบลบางขันแตก  ต าบลบางขันแตก  
                               อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม   จังหวัดสมุทรสงคราม   
                               หมายเลขโทรศัพท ์034-751424 
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   ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบรหิารสว่นต าบลบางขนัแตก ม ี๓ แห่ง 
          1.  ศนูย์พฒันาเด็กเลก็บา้นคลองบ่อ 

              -  ครู   จ านวน   ๒  คน 
      - ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก จ านวน   ๒  คน 
      - จ านวนเด็กเล็ก    จ านวน  5๒  คน 

              - ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก หมู่ที่ 4 ต าบลบางขันแตก อ าเภอ 
                  เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม   หมายเลขโทรศัพท์  080-0215254 

       2. ศนูย์พฒันาเด็กเล็กโรงเรยีนวดับางขนัแตก 
                - ครู    จ านวน   ๑  คน 

     - ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก จ านวน   ๑  คน 

               - จ านวนเด็กเล็ก    จ านวน  28  คน 

                 - ที่ตั้ง  วัดบางขันแตก  หมู่ที่ 1 ต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  
       จังหวัดสมุทรสงคราม   หมายเลขโทรศัพท์   085- 3764988 

      3. ศนูย์พฒันาเด็กเล็กโรงเรยีนวดัศรสีวุรรณาคงคาราม 
                           - ครู    จ านวน   ๑  คน 

    - ผูช้่วยครูดูแลเด็กเล็ก จ านวน   ๑  คน 

                        - จ านวนเด็กเล็ก    จ านวน  1๕  คน  
              - ที่ตั้ง  วัดศรีสุวรรณคงคาราม  หมู่ที่ 6 ต าบลบางขันแตก อ าเภอเมือง 
          สมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม    หมายเลขโทรศัพท์  089-9943221 
  ๔.๒  สาธารณสุข 
         องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก   มีสถานที่ให้บริการด้านสาธารณสุข จ านวน  ๒  แห่ง  
ได้แก่    
        1. สถานอีนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิ 60 พรรษา นวมนิทราชนิี 

   - รักษาการผู้อ านวยการสถานีอนามัย   นายปิยวัฒน์   อร่ามเมือง   
   - พ้ืนที่รับผิดชอบ  หมู่ที่ 3 , 4, 5 ,7 , 10, 11 ต าบลบางขันแตก  
   - ที่ตั้ง    หมู่ที่ 4  ต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมือง 
                               สมทุรสงคราม   จังหวัดสมุทรสงคราม 
    หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 765717 / 086 - 7918799 

                 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลวดับางขนัแตก 
   - ผู้อ านวยการ   นายสมชาย  พันธ์เจริญ   
   - พ้ืนที่รับผิดชอบ  หมู่ที่ 1 , 2, 6 ,8 , 9, 12 ต าบลบางขันแตก  
   - ที่ตั้ง    หมู่ที่ 1  ต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม   

จังหวัดสมุทรสงคราม  
หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 713341 / 085-2457255 

  ๔.๓  อาชญากรรม 
          องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  เป็นชุมชนชนบท ความเจริญเก่ียวกับสถานบริการในยาม
ค่ าคืนที่จะเป็นจุดเสี่ยงให้มีเหตุอาชญากรรมไม่มี ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่มีไม่บ่อยคร้ัง 
และเป็นปัญหาอาชญากรรมในประเภท ชกชิงวิ่งราวในตลาดนัด  ปัญหาลักขโมย  ปัญหาหลอกลวงประชาชน  วิธีการ 
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แก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่  คือการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  
ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน    
  ๔.๔  ยาเสพตดิ 
         ต าบลบางขันแตก   มีจุดเสี่ยง   และตรวจจับได้บ่อยคร้ัง  คือยาเสพติดประเภทยาบ้า  กัญชา  
ยาไอซ์  เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ การคมนาคมของต าบล มีเส้นทางท่ีสามารถเช่ือมต่อกับพ้ืนที่ต าบล อ าเภอ จังหวัดอ่ืนๆ 
ได้สะดวก มีถนนซอยเล็กซอยน้อยที่ผู้ค้ายาเสพติดหรือผู้ร้ายสามารถหลบหนีได้ง่าย 

  ๔.๕.  การสังคมสงเคราะห ์
         องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ได้ด าเนินการให้การสังคมสงเคราะห์ประชาชน  ด้วย
การด าเนินกิจกรรมโครงการ ดังน้ี 

- การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
- รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
- การช่วยเหลือผู้ยากจน  ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับคนยากจน 
- ประสานการจัดท าบัตรให้กับผู้พิการ 

๕. ระบบบรกิารพื้นฐาน 
  ๕.๑  การคมนาคมขนสง่ 
        องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  มีถนนสายหลัก คือ ปากท่อ – สมุทรสงคราม (สายเก่า)  
และ ถนนพระราม ๒  ที่เป็นเส้นทางเชื่อมสัญจร ไป – มา ระหว่างตัวเมืองสมุทรสงคราม  กับ   ต าบลบางขันแตก   
โดยมีถนนภายในต าบลที่ใช้สัญจรไป – มา ดังน้ี 
     ถนนแอสฟัลท์ติก      10 สาย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.)    17 สาย 
ถนนผิวจราจรหินคลุก / ลูกรัง    41 สาย 

   ทางเดินเท้า คสล.         2 สาย 
  ๕.๒  การไฟฟา้ 
   มีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 95   
   หมายเหตุ  ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ คือครัวเรือนที่ปลูกสร้างบ้านเรือนลึกเข้าในไปสวน
หรือปลูกสร้างบ้านเรือนในบริเวณท่ีไม่มีถนนสาธารณะเข้าถึง  
  ๕.๓  การประปา 
    ระบบประปาบาดาล  9 แห่ง   
    ถังน้ า คสล.    1 แห่ง 

ระบบประปาภูมิภาค   ครัวเรือน  
  ๕.๔  โทรศัพท ์
    มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  ๔   ตู้ 
    สัญญาณโทรศัพท์   ๓  ระบบ ได้แก่  AIS  DTAC  THURE    
    เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์  8 แห่ง 
  ๕.๕  ไปรษณยีห์รือการสือ่สารหรือการขนสง่และวสัด ุ ครภุณัฑ์ 
    มีตู้ไปรษณีย์   ๔ ตู ้
    หอกระจายข่าว   ๑ แห่ง 
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๖. ระบบเศรษฐกจิ 
  ๖.๑  การเกษตร 
   มีการประกอบอาชีพท าสวนส้มโอ  มะพร้าว  ลิ้นจี่ เป็นต้น 

  ๖.๒  การประมง 
   มีประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน  จับปลา  ปู  กุ้ง  
  ๖.๓  การปศสุตัว ์
   ไม่มี 
  ๖.๔  การบรกิาร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  มีบริการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายข่าวสารต่างๆ  
ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารได้ทันท่วงที  
  หนว่ยธรุกจิในต าบลบางขนัแตก รา้นคา้  สถานที่ใหบ้ริการต่างๆ ดังนี้ 

สถานบริการน้ ามัน  5 แห่ง 
ปั๊มแก๊ส    ๒   แห่ง 
ร้านอาหาร   7 แห่ง 

   ร้านค้าทั่วไป   32 แห่ง 
ผลิตน้ าดื่ม    ๒   แห่ง 
ร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง   ๓  แห่ง 
อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์   3 แห่ง 
อู่ซ่อมรถยนต์    6 แห่ง 
ร้านตัดผม/เสริมสวย   3 แห่ง 

  ๖.๕  การท่องเทีย่ว 
      ต าบลบางขันแตก  มีสถานที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว  ดังน้ี 

   โรงแรม    ๑   แห่ง 
รีสอร์ท  ๑4 แห่ง 
ห้องเช่า    9 แห่ง 

   ร้านอาหาร   7 แห่ง 
   มีรถประจ าทาง     ๑    สาย (ปากท่อ – สมุทรสงคราม) 
  ๖.๖   อุตสาหกรรม 
      ต าบลบางขันแตกมี  โรงงาน 13 แห่ง 
  ๖.๗  การพาณชิย ์และกลุม่อาชีพ 
   ส่วนใหญ่ประชาชนจะประกอบอาชีพ  ท าการเกษตร  ค้าขาย  รับจ้าง และรับราชการ   
ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพ  จะมีกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่  ได้แก่ 

อาชีพท าน้ าตาลมะพร้าว    
อาชีพท าผลิตภัณฑ์ของฝากจากกะลามะพร้าว 
อาชีพท าแชมพูสมุนไพร 
อาชีพปลูกส้มโอปลอดสารพิษ 
อาชีพถักพรมเช็ดเท้า 

  ๖.๘  แรงงาน   
   แรงงานในพ้ืนที่ต าบลบางขันแตก มีแรงงานต่างด้าว เข้ามาปะปนในพ้ืนที่ ประมาณ  ๒๐ %     
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๗. เศรษฐกจิพอเพยีงทอ้งถิน่  (ดา้นการเกษตรและแหลง่น้ า) 
  ๗.๑  ข้อมลูพืน้ฐานของหมูบ่า้นหรือชมุชน 
         ต าบลบางขันแตก  มีจ านวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน    อาณาเขต 15.49 ตารางกิโลเมตร  หรือ 
ประมาณ  9,648  ไร่   ด้วยลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม   ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประเภท 
ไม้ผลยืนต้นจ าพวก มะพร้าว ส้มโอ เป็นอาชีพหลัก  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา   คือ อิสลามและ
คริสต์  วัฒนธรรมประเพณี ที่ส าคัญ เป็นประเพณีชาวไทยพุทธ เช่น การท าบุญตักบาตรงานวันส าคัญต่างๆ  งานประเพณี
ลอยกระทง  สงกรานต์  เข้าพรรษา  ออกพรรษา  ท าบุญกลางบ้าน  เป็นต้น    แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ  นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนช่วงเทศกาลหรือวันหยุด ตามรีสอ์ท  โฮมสเตย์   การด ารงชีวิตชาวบางขันแตก
สงบราบเรียบแบบสังคมชนบททั่วไป   
  ๗.๒ ข้อมลูดา้นการเกษตร 
   ต าบลบางขันแตก  จ านวน รวม  12  หมู่บ้าน   
    

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร)่ 
ตน้ทนุการผลติเฉลีย่ 

(บาท/ไร)่ 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร)่ 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน       ครัวเรือน 

             ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร่ 

 

บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน  มะพร้าว            .   859 ครัวเรือน 

 4869      ไร่ 1,875   กก./ไร่ 20,625   บาท/ไร่ 33,000    บาท/ไร่ 

สวน  ส้มโอ               .  76    ครัวเรือน 

 615       ไร่ 1200  กก./ไร่ 22000    บาท/ไร่ 45,000  บาท/ไร่ 

สวน  กล้วย         .  143   ครัวเรือน 

   102      ไร่ 800   กก./ไร่ 18,000   บาท/ไร่ 25,000   บาท/ไร่ 

สวน    ลิ้นจี่             .   3    ครัวเรือน 

   3       ไร่ 1500    กก./ไร่ 40000    บาท/ไร่ 100,000  บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่ ....................................       ครัวเรือน 

           ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่ 

................................        ครัวเรือน 

             ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่ 
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 ๗.๓ ข้อมลูดา้นแหลง่น้ าทางการเกษตร 
  จ านวน  ๑๒  หมู่บ้าน 

แหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนท่ีใช้ในการ            
ท าการเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีีผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน   960  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ าทางการเกษตร ล าดับความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของครัวเรือนท่ี
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 1. แม่น้ า 2     20 % 

 2. ห้วย/ล าธาร       

 3. คลอง 1     60 % 

 4. หนองน้ า/บึง       

 ๕. อ่ืนๆ              
๕.1)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก้มลิง       

 2. อ่างเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
6.1)                . 

      

   
๗.๔  ข้อมลูดา้นแหล่งน้ ากนิ  น้ าใช ้(หรือน้ าเพื่อการอปุโภค – บรโิภค) 
   จ านวน ๑๒  หมู่บ้าน 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

1. บ่อบาดาลสาธารณะ ✓      

2. บ่อน้ าตื้นสาธารณะ ✓      

3. ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

 ✓  ✓   70 % 

4. ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)      20 % 

5. แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       

6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                               . 
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๘. ศาสนา  ประเพณี  วฒันธรรม 
  ๘.๑  การนบัถือศาสนา 
   ต าบลบางขันแตก  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ  ศาสนาพุทธ   อิสลามและคริสต์ 
ซ่ึงต าบลบางขันแตก  มีวดั  ท่ีต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ี   ๗  วัด  ได้แก่ 

      1. วดับางขนัแตก 
- เจ้าอาวาส พระครูสมุทรวรคุณ 
- ที่ตั้ง  หมู่ที่ 1  ต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม   

จังหวัดสมุทรสงคราม  หมายเลขโทรศัพท์ 085 - 7042817 

2. วดัแมน่้ า 
- เจ้าอาวาส พระครูสมุทรคุณากร   
- ที่ตั้ง     หมู่ที่ 1 ต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  

จังหวัดสมุทรสงคราม sมายเลขโทรศัพท์  085 - 1938033 

      3. วดันางพิมพ ์
- เจ้าอาวาส พระครเูกษมสมุทรคณุ 

  - ที่ตั้ง  หมู่ที่ 3 ต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม   
จังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ 086-1659868 

     4. วดัโพงพาง 
 - เจ้าอาวาส พระสมุห์สมาน  จนทวโส   
 - ที่ตั้ง    หมู่ที่ 2 ต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  

จังหวัดสมุทรสงคราม  หมายเลขโทรศัพท์ 098 - 3490523 

5. วดัศรสีวุรรณาคงคาราม 
- เจ้าอาวาส พระครูสังฆรักษ์โอภาส  โอภาโส   
- ที่ตั้ง  หมู่ที่ 6 ต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  
    จังหวัดสมุทรสงคราม  

หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 771008 / 081 - 2961589 

6. วดัธรรมสถติิว์ราราม 
- เจ้าอาวาส พระครูสิริสมุทรคุณ 

- ที่ตั้ง หมู่ที่ 4  ต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม   
จังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ 083 - 3193818 

7. วดับางนางจนีกลาง 
- เจ้าอาวาส พระปลัดประธาน  ญาณสีโร 

- ที่ตั้ง  หมู่ที่  1  ต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  
จังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์  089 - 9924119 

 
 ๘.๒  ประเพณีและงานประจ าปี 
  ต าบลบางขันแตก   มีงานประเพณีทางศาสนาที่กระท าทุกปี  คือ  ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า
สามัคคี  หมู่ที ่ ๗  ต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
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 ๘.๓  ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
  จั่น     ที่ก าจัดกระรอกสวน 
  ว่าวจุฬา    การประดิษฐ์ว่าว  และการแข่งขันว่าวจุฬา 
  ดนตรีไทย    การละเล่นดนตรีไทย  เช่น  วงปี่พาทย์    
  กะลามะพร้าวรูปไก่   สิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๘.๔  สนิคา้พืน้เมือง และของที่ระลึก 
  พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า 
  น้ าตาลมะพร้าว  
  แชมพูสมุนไพร 
  ส้มโอปลอดสารพิษ 
 

๙. ทรพัยากรธรรมชาต ิ
 ๙.๑   น้ า   ที่ใช้ในการอุปโภค  เป็นน้ าจากน้ าฝน และน้ าในล าคลอง  และน้ าบาดาล  ประปาหมู่บ้าน   
 ๙.๒   ปา่ไม้    พ้ืนที่ต าบลบางขันแตกไม่มีป่าไม้ 
 ๙.๓   ภเูขา    พ้ืนที่ต าบลบางขันแตกไม่มีภูเขา 
 ๙.๔   คุณภาพของทรพัยากรธรรมชาติ 
    พ้ืนที่ต าบลบางขันแตก เป็นพื้นที่ท าการเกษตร  ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า และสถานประกอบการ  มีพ้ืนที่
เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่  ล าคลอง  ล าประโดงสาธารณะ  ด้วยสภาพการประกอบ
อาชีพ ประเภทการปลูกไม้ผลยืนต้น  ท าให้พื้นที่บางขันแตกมีไม้ยืนต้นจ านวนมาก  ส่งผลให้อากาศบริสุทธิ์ปราศจาก 
มลพิษ  ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติที่พบ   คือปัญหาน้ าเค็มขึ้นสูง ไหลเข้าสู่พ้ืนที่เกษตร ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตร
ได้รับความเสียหาย  และส่งผลให้แหล่งไม่สามารถน ามาใช้ในการอุปโภคได้    



ส่วนที ่2 
สรปุผลการพฒันาทอ้งถิน่ตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

(พ.ศ. 2557 – 2560) 
 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณทีไ่ดร้บั และการเบกิจ่ายงบประมาณ 
 1.1  สรปุสถานการณ์ในการพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจา่ยงบประมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก   ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
(พ.ศ. 2557-2561 ), (พ.ศ. 2558-2562), (พ.ศ. 2559-2563)  และ (พ.ศ. 2559-2563) เพ่ิมเติมฉบับที่  1 
และแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘),  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙), (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)    และ  
(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวน
เพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาด าเนินงานให้  รวมทั้ง
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตาม
แผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี   

     
 
 
 

โครงการตามแผนพฒันาสามป ี พ.ศ. 2557     มีทัง้สิน้    89  โครงการ 
โครงการด าเนินการจรงิตามขอ้บญัญตัแิละการจา่ยขาดเงนิสะสม 
และเงนิอุดหนนุและงบอุดหนนุอืน่      มีทัง้สิน้    59  โครงการ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

แผนพฒันาป ี2557 ความส าเรจ็ 
ในการด าเนนิการตามแผน 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

29 43,770,000.- 26 25,135,500.- 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการ 
    ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา  
    ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม  
    ประเพณี กูมิปัญญาท้องถิ่น 

22 21,938,000.- 16 18,664,456.20 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัด 
    ระเบียบชุมชน/สังคม การรักษา 

12 2,605,000.- 4 1,076,767.- 

สรปุผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาสามปี 
ประจ าป ีพ.ศ. 2557 – 2559 

 



     ความสงบเรียบร้อย 

13 
 

 
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

แผนพฒันาป ี2557 ความส าเรจ็ 
ในการด าเนนิการตามแผน 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ 
     ส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน  
     พณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

3 300,000.- 1 80,000.- 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ 
    บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

7 5,970,000.- 2 700,000.- 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ 
    บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคม 
    ที่ด ี

16 6,642,000.- 10 4,821,919.- 

รวม 89 81,225,000.- 59 50,478,642.20 

 
 

 สรปุ  ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี  บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 
ส าเร็จตามแผนพัฒนา 

    ร้อยละ =      59  x 100   =  66.29 
       89 

 

 

โครงการตามแผนพฒันาสามป ี พ.ศ. 2558     มีทัง้สิน้    98  โครงการ 
โครงการด าเนินการจรงิตามขอ้บญัญตัแิละการจา่ยขาดเงนิสะสม 
และเงนิอุดหนนุและงบอุดหนนุอืน่      มีทัง้สิน้    56  โครงการ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

แผนพฒันาป ี2558 ความส าเรจ็ 
ในการต าเนนิงานตามแผน 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

9 3,250,000.- 5 419,299.82 

สรปุผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาสามปี 
ประจ าป ีพ.ศ. 2558 – 2560 

 



   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี กูมิปัญญาท้องถิ่น 

25 6,618,500.- 12 3,454,116.- 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา 

แผนพฒันาป ี2558 ความส าเรจ็ 
ในการต าเนนิงานตามแผน 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 

14 2,090,000.- 8 731,075.- 

   4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน  
พณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

5 170,000.- 2 105,066.- 

   5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

7 414,000.- 6 299,147.- 

    6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

38 19,038,000.- 23 12,486,609.56 

รวม 98 31,580,500.- 56 17,495,313.38 

 
 สรปุ  ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี  บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 
ส าเร็จตามแผนพัฒนา 

    ร้อยละ =      56  x 100   =  57.14 
       98 
 

 

 
 
 

 

 
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

 
แผนพฒันาป ี2559 
(จ านวนโครงการ) 

 

 
ความส าเรจ็ 

ในการต าเนนิงานตามแผน 

(จ านวนโครงการ) 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

26 8 

สรปุผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาสามปี 
ประจ าป ีพ.ศ. 2559 – 2561 

 



   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

32 22 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา 

 
แผนพฒันาป ี2559 
(จ านวนโครงการ) 

 

 
ความส าเรจ็ 

ในการต าเนนิงานตามแผน 

(จ านวนโครงการ) 

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม การรักษา ความสงบเรียบร้อย 

17 8 

   4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน พณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

10 3 

   5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8 5 

    6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 

30 20 

รวม 123 66 

 
 
หมายเหตุ  งบประมาณในการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลด าเนินการเองและงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนด าเนินการในพ้ืนที่ตามแผนพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกในปีงบประมาณ 2559 

 

 สรปุ  ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี  บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 
ส าเร็จตามแผนพัฒนา 

    ร้อยละ =      66  x 100   =  53.66 
       123 
 

 1.2  การประเมนิผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิ่นไปปฏบิตัใินเชงิปริมาณและคุณภาพ 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  
ในการจัดท าแผนพัฒนาน้ันจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้



ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี   
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  แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพได้ดังน้ี 

1) เชงิปรมิาณ 

➢ ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
          แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๖1) 
        แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2557-2559)    

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  89  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  59 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  66.29 

➢ ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
          แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) 
        แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2558-2560)    

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  98  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  56 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  57.14 

➢ ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
          แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖3) 
        แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561)    

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  123  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  66 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  53.66 
  2)  เชงิคุณภาพ  
   ผลจากการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีทีผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก สามารถด าเนินงานตามโครงการและ
กิจกรรมที่ได้จัดท าแผนไว้มากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจากผลการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลใหพ้ื้นที่ต าบลบางขันแตกได้รับ
การพัฒนาทั้งทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การส่งเสริมด้านการศึกษา การ
พัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ  การดูแลด้านสุขภาพอนามัย  และด้านการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง รวมไปถึงการ
ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ประชาชนในต าบลบางขันแตก มีความเป็นอยู่อย่างสงบสุข และยึดหลักการ
ด ารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. ผลกระทบทีไ่ดร้บัจากการด าเนนิงานในปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
๒.๑ ผลที่ไดร้บัหรือผลทีส่ าคญั 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕59  
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  
ซึ่งผลจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบงขันแตกน้ัน  ผลดังน้ี   



๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้เพ่ิมข้ึนและท่ัวถึง 
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพ่ิมขึ้นและทั่วถึง 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
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๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่   
5.  เด็กเยาวชน ได้รับการศึกษาทุกคน 
7.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเร่ืองที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
9. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย 
10. ประชาชนได้รับความรู้เก่ียวกับการสาธารณสุขเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้ปัญหาด้านสุขสภาพ

ประชาชนลดลง 
๑1. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
๑2. ประชาชนได้รับประโยชน์การการฝึกอาชีพ เกิดกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 
๑3. ประชาชนได้รับความรู้เก่ียวกับการป้องกันภัยต่างๆ 
14. แม่น้ า ล าคลอง ในพื้นที่ต าบลบางขันแตก ได้รับการดูแลท าความสะอาด ก าจัดผักตบชวา  

ต้นจากตามล าน้ า 

๑5. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
16. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

ด้วยความสะดวก 
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดวา่จะไดร้บัเพิ่มขึน้ มีดงันี้ 

๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นส าหรับในการสัญจรไปมา  
๒. แม่น้ าล าคลองได้รับการขุดลอกคลอง  การบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๓. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๔. วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของพ้ืนที่ ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
๕. ประชาชนต าบลบางขันแตกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง  
๖. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
๗. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 
๘. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๙. ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ 
๑๐. ประชาชนมีส่วนร่วมใจการพัฒนาต าบล 

๒.๒ ผลกระทบ 
  ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ปีงบประมาณ พ.ศ.   ๒๕๕๗ – ๒๕59  
สามารถด าเนินการได้ตามท่ีประชาชนต้องการ ซึ่งการด าเนินงานน้ันก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ดังน้ี 
  ๑. การก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วมขัง
ในบางจุด  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกต้องวางแผนในการด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ิมขึ้นเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 
  ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด 
ก่อให้เกิดโรคระบาดต่างๆ ได้ง่าย  เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ  ท้าว ปาก  เป็นต้น 



  ๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้
ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 
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  ๔. ความเจริญของพ้ืนที่ที่มีมากข้ึน   ส่งผลให้ชุมชนเกษตรดั้งเดิมกลายเป็นชุมชนก่ึงชนบทก่ึงเมือง 
ประชาชนมีการก่อสร้างบ้านเรือนเพ่ิมข้ึน  มีการก่อสร้างโรงงานในพ้ืนที่  จึงท าให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ เช่น ขยะ 
สารพิษ  น้ าเสีย  เป็นต้น 
 

๓. สรุปปญัหาอปุสรรคการด าเนินงานท่ีผา่นมาและแนวทางการแกไ้ข  
ปัญหา 

๑)  เจ้าหน้าที่/บุคลากรมีน้อย อีกทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของระเบียบข้อกฎหมาย   
๒)  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
4)  ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมถึงไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกที่จะสามารถด าเนินการได้  
อุปสรรค 

๑)  เทคโนโลยี เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานยังไม่พัฒนา ส่งผลให้การบริหารงานล่าช้าและไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ 

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหา
ของประชาชน   

๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่   
4)  การขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง มีความล่าช้า และติดขัด 

➢ แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนนิงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางขนัแตก 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
สามปี กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ไว้ในแผนพัฒนาสามปี   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณน้ัน   
๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุด 

ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 (๒)  การบริการประชาชน 

   ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี
เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
   ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
   ๓)  เจ้าหน้าที/่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และ
พูดจาสุภาพต่อประชาชน เน้นการบริการเป็นเลิศ 



   ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจที่ดีต่อกัน 

   ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบล 



ส่วนที ่3 
ยทุธศาสตร์องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 

 

1. ความสมัพันธร์ะหวา่งแผนพฒันาระดบัมหภาค 
1.1 แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

  วสิยัทัศน ์ 
“ประเทศมีความม่ันคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามปลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” 

ความมัน่คง 
การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึด เหน่ียวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่ น าไปสู่การบริหารประเทศ
ที่ต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลัง เพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น  

ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยใน ชีวิตทรัพย์สิน  

ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความม่ันคง ของอาหาร พลังงานและน้ า 
ความมัง่คั่ง 
ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างต่อเน่ืองจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความ

เหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน  
เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาท ส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง เศรษฐกิจ
และการค้าอย่างมีพลัง  

ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเน่ือง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยนื 

การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการ รองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  

การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  

มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมี ส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับ อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 



20 
ยุทธศาสตรช์าต ิ 20 ป ี (พ.ศ. 2560 – 2579) ม ี6 ดา้น  ดงันี้ 
1. ยทุธศาสตรด์้านความมั่นคง 
1.1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า
กระจายอ านาจ และสร้างความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรม  

1.3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เน้นเสริมสร้างกระบวนการ
สันติสุขและ แนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

1.4 บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ความ มั่นคงและการพัฒนาการก่อการร้าย พัฒนาพื้นที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล เสริมสร้างความสัมพันธ์
ดา้นวัฒนธรรม เร่งรัดจัดท าหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทั้งระบบ  

1.5 พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพของ
ความสัมพันธ์ กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม   
ข้ามชาติ ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์  

1.6 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้างก าลังและ
ยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและ 
มิตรประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ  

1.7 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาต ิ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารพลังงาน และน้ า 

1.8 ปรับกระบวนการท้างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น ก าหนดการบริหาร
จัดการที ่ครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน และให้ความส าคัญกับการติดตาม 

2. ยทุธศาสตร์การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 
     2.1 สรรถนะทางเศรษฐกิจ 

1) รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น โดยด าเนินนโยบายการคลังและ
การเงินให้มีความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร้างความเชื่อมั่น
ในต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทุกระดับ เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน  

2) ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
และยุทธศาสตร์ จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่ และให้อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรม และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม  

3) พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนา
นวัตกรรม ปรับปรุง ประสิทธิภาพการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอ านวยความสะดวกทางด้าน
โครงสร้างและ ระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร 

     2.2 การพฒันาภาค การผลติและบริการ 
1) ภาคเกษตร  
    - เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
    - เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร  
    - ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
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 - พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน  
    - ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
    - พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน  
2) ภาคอุตสาหกรรม  
    - พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  
3) ภาคบริการ  
    - สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
    - ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ  
    - ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

     2.3 พฒันาผูป้ระกอบการ/ เศรษฐกจิชมุชน 
     1) พัฒนาทักษะและองคค์วามรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ

รูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ตลอดจน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเก่ียวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพ่ือสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ และ
รณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในการสร้างเคร่ืองหมายการค้าของตนเอง และสร้าง
ภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมให้สามารถปรับตัว และเตรียมความพร้อม
ส าหรับรูปแบบ การด าเนินธุรกิจใหม่ๆ และมาตรการทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  

     2)   พัฒนาและยกระดับผลติภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ     
     3) พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง

เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ และเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการ เพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล  

     4)  ยกระดับศักยภาพของสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล  
     5) พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ

กลุ่มประชาชน/ เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     2.4 การพฒันาพื้นที ่เศรษฐกจิพเิศษ และเมือง 

     1) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจ
และความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความม่ันคงในพ้ืนที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในด้านการผลิตร่วมและ
ช่องทางการตลาดร่วมกัน  

     2) พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง      
มีบริการทันสมัย ใช้ทรัพยากร อย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

     3)  พ้ืนที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และ
น่าอยู่ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
มีอนาคต มีระบบรางเชื่อมโยงเมือง ศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีขีดความสามารถสูง 
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     2.5 การลงทนุพฒันา โครงสร้างพื้นฐาน 

1) ด้านการขนส่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนต่างๆ 
รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคทั่ว
ประเทศ และเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพ่ือสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ  

2) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจาย
ประเภทของเช้ือเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพื้นที่ อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงาน พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และน าไปสู่การสร้าง อุตสาหกรรมที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจ
ใหม่ของประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน  

3) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญ
ระดับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และ ใช้ ICT ในการสร้างนวัตกรรมการบริการ
ภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต การศึกษาและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

4) ด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดย  
มีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 20:80 สนับสนุนวิจัยที่มุ่งเป้า ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพ่ิมจ านวน
บุคคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น 70 คนต่อประชากร 10,000 คน 

     2.6 การเชื่อมโยงกับภมูภิาคและ เศรษฐกิจโลก 
1) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 

ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพ่ือส่งเสริมความม่ันคง เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความเหลื่อมล้ าอย่าง
ยั่งยืนร่วมกัน  

2) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การ
ให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย  

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการด าเนินธุรกิจของนักลงทุน และผู้ประกอบการ
ไทยในต่างประเทศ  

4) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ด้าน
อาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกันภัยในทุกรูปแบบ  

5) ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่ม
อ านาจต่างๆ และแก้ไข ปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการด ารงความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง บนหลักของการรักษาดุลยภาพของการ
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม มหาอ านาจต่าง ๆ  

6) เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ในการผลักดันการ
พัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ และให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการเงิน
และทางเทคนิคกับประเทศก าลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุนมนุษย์  

7) สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริม
การค้ากับกลุ่มประเทศ ก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ้น เร่งรัดการใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมทั้งวางแนวทางป้องกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน  
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8) สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศและให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศ
และผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้งด าเนินการเชิงรุกในการ
สร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจและด้านอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 
     3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา

เร่ิมตัง้แตใ่นครรภ์และ ต่อเน่ืองไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย (2) วัยเรียน          
(3) วัยรุ่น/นักศึกษา (4) วัยแรงงาน และ (5) วัยผู้สูงอายุ  

     3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยการ
ปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง และการ
ยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนา ระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  

     3.3 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
สร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพ
ที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย  

     3.4 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของ
สถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
จิตส านึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร้างความอบอุ่นและมั่นคงให้
สมาชิกในครอบครัว 

4. ยทุธศาสตรด์้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางสงัคม 
     4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้าง

ความมั่นคงทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน 
ฐานทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม  

     4.2 การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ 3 กองทุน เพ่ือให้ เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ าในระบบหลักประกัน
สุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาล ระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพ  

     4.3 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  

     4.4 การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยการฟ้ืนฟู บทบาทสถาบันศาสนา การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือเป็นฐานรากที่
เข้มแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน  

     4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน มีการปรับปรุง ระบบตรวจสอบสื่อ มีการก าหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชนให้มีความรู้เท่าทัน  
สื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 
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5. ยทุธศาสตรด์้านการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ปน็มติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
     2.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกัน การท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

1) ปกป้องรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ ด าเนินการปราบปรามและป้องกันการบุกรุก
ท าลายป่า อย่างเข้มงวด  

2) ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้บนพ้ืนฐาน
ให้คนและชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้   และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบ  นิเวศและการสร้าง 
รายได้จากการอนุรักษ์  

3)  วางระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
4) เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการ   

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
     5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

1) เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บน้ าต้นทุน
และแหล่งชะลอน้ าที่เพียงพอ เพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกักน้ าและเพ่ิมประสิทธิภาพการ ระบายน้ าและการ    
ผันน้ าและการพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภัยและแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนที่ ตลอดจนการ
ปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย รวมทั้งการสร้างการ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า 

     5.3  พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1)  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
2)  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด  
3) ก าหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
4) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงาน 

อย่างถูกต้องและต่อเน่ือง 
     5.3 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1) พัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และบรรจุ    
ให้เป็นแผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนที่  

2) สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนา  

3) เพ่ิมศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการของเสีย  

4) เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน  
5) พัฒนาพื้นที่เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยืน 
     5.4  การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1)  ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก  
2)  เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
3)  ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4) ป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการท าแผนบริหารความต่อเน่ือง  

ของธุรกิจ 
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     5.5  ใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
1) จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อ สิ่งแวดล้อม  
2) ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกและ 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
3) ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ โครงสร้าง 

องค์กร กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

6.  ยทุธศาสตรด์้านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 
     6.1 การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่าย ของภาครัฐ 

1) ปฏิรูประบบภาษีทั้งระบบ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของภาครัฐและเป็นเคร่ืองมือในการเพ่ิมขีด
ความสามารถใน การแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า 

2) ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีกฎหมายที่
เป็นกรอบ ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดท างบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพ่ือสนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ  

3) มุง่เน้นการจัดท้างบประมาณโดยยึดพืน้ที ่ และประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตัวตั้งและให้
ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มากขึ้น 

     6.2 การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 
1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และ

เครือข่ายต่างๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ วาง
มาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เก่ียวข้อง  

2) พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการฝึกอบรม
เข้ามาด าเนินการตรวจสอบการ จัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ 

     6.3 การพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนของ หน่วยงานภาครัฐ 
1)  พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ  
2) พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดท า web-portal จัดท า

ฐานข้อมูลงานบริการที่มี ประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก  
3) ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซด์ และ

โทรศัพท์มือถือ 
     6.4 การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่ ล้าสมัย 

1) การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ืออ านวยต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน การประกอบธุรกิจ ข้อตกลง ระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ  

2) เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความ ช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ 
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1.2  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
     วสิยัทัศน ์     “มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน” 

            เปา้หมาย 
1) การพัฒนา เศรษฐกิจ ในภาพรวม 
2) การพัฒนา เศรษฐกิจ รายสาขา 
3) การพัฒนา การเกษตร สู่ความเป็น เลิศด้าน อาหาร 
4) การเสริม สร้างและ พัฒนา ศักยภาพคน 
5) การลด ความ เหลื่อมล้ า ในสังคม 
6) การเติบโต ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนา อย่างยั่งยืน 
7) การพัฒนา พ้ืนที่  ภาค และการเชื่อมโยงภูมิภาค 
8) การบริหาร งานภาครัฐ ของประชาชน เพ่ือประชาชน 

 
กรอบยทุธศาสตร์แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

ยุทธศาสตร ์ กรอบยทุธศาสตร์ 
1. ยทุธศาสตร์การเสริมสรา้ง 
และพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์      
 

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคน ดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมี
คุณภาพ ชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแล  ผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วน
สูงขึ้นในสังคมสูงวัย  ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและ ดูแลสุขภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม   

มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  เพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม 
การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทย   สามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนใน
การประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ 
ทางเศรษฐกจิและแข่งขนัได้อยา่งยั่งยืน    
 

ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง   
รวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบ เพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ  การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่  คุณค่าในภาคเกษตร  
อุตสาหกรรม  บริการ  การลงทุน การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่ 

4. ยุทธศาสตรด์้านการเติบโต ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน    

มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ 
เป็นธรรม  บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

5. ยทุธศาสตรด์้านความมั่นคง   
 

ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบ ต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนา ศักยภาพให้ประเทศ 

 6. ยทุธศาสตรด์้านการเพิม่
ประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลในภาครฐั 

เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส   มีประสิทธิภาพ    มีความ
รับผิดชอบ และตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม  ประชาชนมีส่วนร่วม  ประเทศ
ปราศจากคอร์รัปชั่น มีการ กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่ 
เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และ ท้องถิ่น 

7. ยทุธศาสตรด์้านการพฒันาโครงสรา้ง
พื้นฐาน และระบบโลจสิติกส์ 
 

มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านการคมนาคมขนส่ง 
การเช่ือมโยงเครือข่าย โทรคมนาคม   และการบริหารจัดการโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขต เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมือง  
การเช่ือมโยงการ เดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร ์ กรอบยทุธศาสตร์ 
8. ยทุธศาสตรด์้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม 
 

ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการ เพ่ิมการลงทุน
วิจัยและพัฒนา และการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ฯ 

9. ยทุธศาสตร์การพฒันาภาค เมอืง 
และพืน้ที่เศรษฐกจิ 
 

พัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญ ให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพื้นที่ รวมทั้งความต้องการ
ของภาคีการพัฒนาที่ เก่ียวข้อง สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือ รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

10. ยทุธศาสตรด์้านการตา่งประเทศ 
ประเทศเพื่อนบา้น และภมูภิาค 
 

ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับ 
อย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการ ด าเนินงานตามข้อผูกพันและ
พันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเก่ียวข้องในฐานะประเทศ
สมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      

 
 
 
 

 

 
  

ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี (พ.ศ. 2560  - 2579)  6 ด้าน 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ระยะที ่ 1 
5 ป ี

ระยะที ่ 1 
5 ป ี

ระยะที ่ 1 
5 ป ี

ระยะที ่ 1 
5 ป ี

ป ี2560 

 

ป ี2579 

 

แผน 12 

พ.ศ. 2560 - 2564 

แผน 12 

พ.ศ. 2565 - 2569 

แผน 12 

พ.ศ. 2570 - 2574 

แผน 12 

พ.ศ. 2575 - 2579 

ยทุธศาสตรแ์ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 
ฉบบั 12 

1.  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
2. การเสริมความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งได้อย่างยั่งยืน 
4. การเติมโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. ด้านความม่ันคง 
6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาค  เมือง  และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
10. การต่างประเทศ  ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
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3.  ไทยแลนด ์4.0 คืออะไร 
              ประเทศไทย  4.0  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาต ิ(คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อน
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือ
กับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได ้ 
               พฒันาการประเทศไทยแลนด ์4.0 
                หลายประเทศก าหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่  เพ่ือสร้างความมั่งคั่งในศตวรรษที่   21  อาทิ 
สหรัฐอเมริกาพูดถึง A nation of Makers อังกฤษก าลังผลักดันประเทศสู่ Design of Innovation จีนประกาศโมเดล 
Made in China 2025 ส่วนอินเดียก าลังขับเคลื่อน Made in India หรือเกาหลีใต้วางโมเดลเศรษฐกิจเป็น Creative 
Economy และมองมาประเทศใกล้อย่างลาวยังประกาศโมเดลเศรษฐกิจเป็น Power of ASEAN  
                  ประเทศไทย 1.0 ยุคทองของเกษตรกรรม เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน หมู หมา กา ไก่ เป็นต้น  
ประเทศไทย 2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า  เคร่ืองหนัง เคร่ืองดื่ม  เคร่ืองประดับ เคร่ืองเขียน 
กระเป๋า เคร่ืองนุ่งห่ม เป็นต้น  และยุคปัจจุบัน คือ ประเทศไทย 3.0 เป็นอุตสาหกรรมหนัก เช่น การผลิตและขาย 
ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น  
                   นับตั้งแต่ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนโยบายต่าง ๆ   พบว่า มีการอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง 7% ต่อปี แต่มาถึงหลังปี 2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น 3-4% ต่อปี 
เหตุผลส าคัญเพราะ 
                         1. ไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน  
                         2. ไม่เคยมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง  
                         3. แรงงานยังมีทักษะไม่ดีพอจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส  
                   ด้วยเหตุน้ี รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศ 
แนวด้วยความคิดประเทศไทย 4.0 เพ่ือผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 กับดักที่ก าลังเผชิญ คือ 
                         1.  กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 
                         2.  กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap)  
                         3.  กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)  
                 ไทยแลนด ์4.0 ยุคเศรษฐกจิที่ขบัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม 
                   ประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากที่กล่าวมาข้างต้นไปสู่ ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมหรือ Value–Based Economy” โดยมีฐานคิดหลัก คือ  
                         1.  เปลีย่นจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
                         2.  เปลีย่นจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
                         3.  เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
                  ดังน้ัน ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ 
                         1.  เปลีย่นจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน  (Traditional Farming)   ไปสู่การเกษตร
สมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกร
แบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  
                          2. เปลีย่นจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Start ups ที่มีศักยภาพสูง  
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                            3.  เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่ High Value 
Services  
                            4.  เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
                  5 กลุม่เทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมเปา้หมายสู่ไทยแลนด์ 4.0  
                              ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการพัฒนา เคร่ืองยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ชุดใหม ่(New Engines of Growth)  ด้วยการเปลี่ยนแปลง  ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมีอยู่ 2 
ดา้น คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดย
การเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 
                                1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชวีภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาท ิ
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 
                              2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-
Med) อาทิ เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 
                                3. กลุ่มเคร่ืองมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 
                                4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech)  อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส 
(E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 
                                5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 
High Value Services) อาท ิเทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech)  ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business)   เทคโนโลยี
การท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
                    3 กลไกขบัเคลื่อนประเทศไทย 4.0  
                               กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ ประกอบด้วย  
                               1) Productive Growth Engine เป้าหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่
มีรายได้สูง  (High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 
                                   กลไกดังกล่าว  ประกอบไปด้วย   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ  
การบริหารจัดการสมัยใหม่  และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี    การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึง
การบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง ที่ไทยก าลังเผชิญอยู่ 
                                2) Inclusive Growth Engine  เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ 
โอกาส และความมั่งคั่งที่เกิดขึ้น 
                                โดยกลไกน้ี   ประกอบด้วย   การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด  การพัฒนา
เศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน  การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทายทาง
สังคมในมิติต่างๆ  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ   การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก  การสร้างงานใหม่ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
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การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการ 
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก  และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดแบบมีเง่ือนไข (Negative 
Income Tax) เพ่ือแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ าที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
                               3) Green Growth Engine   การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึงการ
พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา
ระหว่างคนกับสภาพ แวดล้อม 
                                โดยกลไกน้ีประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน    การปรับแนวคิดจากเดิมที่
ค านึงถึงความได้เปรียบเร่ืองต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage)   หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 
                                ทั้ง  3 กลไกขับเคลื่อน   ประเทศไทย 4.0  ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งค่ัง
อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการ
พ่ึงพาการลงทุนต่างประเทศ  มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน  สร้าง
การวิจัยและพัฒนา  โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21  ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับดัก
จากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 
 

                    โดยสรปุ ประเทศไทย 4.0 
                             กระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด ประเทศไทย 4.0 เป็นอีกนโยบายหน่ึงที่เป็น
การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว   เป็นจุดเร่ิมต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศท่ีมั่งคั่ง   มั่นคง 
และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการ
พัฒนา   และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน   เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด  ประชารัฐที่ผนึก
ก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลก  
                            หากยังคงยึดความคิดเดิม ๆ ปัญหาของการหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางจะไม่สามารถ
เกิดข้ึนได้เลย ดังจะเห็นได้จากตัวเลขทางเศรษฐกิจตลอด 50 ปีที่ผ่านมา เราในฐานะต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญ
ของประเทศพร้อมแล้วหรือยังต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุตามโมเดลประเทศไทย 4.0  
                          ที่ผ่านมา  ผมเร่ิมด าเนินการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาคนแก่องค์กรต่าง ๆ 
ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศมาได้ระยะหน่ึงแล้ว น่ันคือ การพัฒนาคนให้สอดรับกับทักษะของมนุษย์ใน
ศตวรรษท่ี 21 และมุ่งมั่นจะปรับเปลี่ยนเน้ือหาการฝึกอบรมให้ทันสมัยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
ไทย เพราะผมเชื่อมั่นเสมอว่า คนเป็นผู้ก าหนดทิศทางของประเทศไม่ใช่ประเทศก าหนดทิศทางของคน 
 

1.3 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัสมุทรสงคราม (พ.ศ. 2561 – 2564) 
        จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ด าเนินการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม 
พ.ศ.2561 – 2564 โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดที่จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีส าคัญโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 
เชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายประเทศไทย 4.0 
แผนภาคกลาง โดยยึดโยงกับประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในเชิงพ้ืนที่ จึงก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2561 – 2564  ดังน้ี 
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1. วสิยัทัศนจ์งัหวดัสมทุรสงคราม (Vision) 
“เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ าอย่างยั่งยืน   
แหล่งอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย    
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง” 

2. พันธกจิ  
     1. บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
     2. ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ

ประชารัฐในจังหวัดสมุทรสงคราม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
        3. ก ากับ ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสมุทรสงครามตามหลักธรรมาภิบาล 

3. ประเดน็ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :    ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

                             และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :    สร้างเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและ 
           ประมง 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :     สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มี 
            ความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
            เศรษฐกิจพอเพียง 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :    สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
           และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :       สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันต่อการ 
            เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 
4. เปา้ประสงคร์วม  (4 ป ีพ.ศ. 2561 - 2564) 

             1. เพ่ือสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการ
ท่องเที่ยว ภาคเกษตรและประมง 

     2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน   และสร้างความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติในสังคม 
ให้ทั่วถึงและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

5. ตวัชีว้ดัเปา้ประสงคร์วม  (4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564)  
          1.  อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรและประมงของจังหวัดเพ่ิมขึ้น  (ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 2.5 ต่อปี) 
        

       2.  รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี) 
          3.  อัตราการขยายตัวของ GPP per capita จังหวัด เพ่ิมข้ึน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี) 
              4.  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต   และความมั่นคง 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ต่อปี) 
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1.4  กรอบยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวดัสมุทรสงคราม 
 วสิยัทัศขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
 “เมืองแหง่การท่องเทีย่วเชงิอนรุักษ ์ ประชาชนรักถิ่นก าเนดิ  สรา้งคุณภาพชวีติแบบเศรษฐกจิพอเพียง  
สง่เสริมภมูปิัญญาท้องถิ่น    รักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   พัฒนาการศึกษาพร้อมเขา้สูป่ระชาคม
อาเซยีน” 
  

กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวดัสมทุรสงคราม 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1)  พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
     การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา โครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
2)  พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ า 
3)  จัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม 
4)  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2   
การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา  ศิลปะ  การกีฬา  
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1)  ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ยกระดับการบริการทางการแพทย์ 
     เสริมสร้าง สุขภาพอนามัย  ป้องกัน แก้ไข  ความคุมโรคติดต่อและโรคไม่ 
     ตดิตอ่ 
2)  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาทางการศึกษา  การกีฬา 
     นันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส  
     และปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ   
3)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก  สตรี ผู้สูงอายุ  
     คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์ 
4)  พัฒนาสถาบันครอบครัว  ชุมชนและสังคม  ให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้กรอบแนวคิดค่านิยมหลัก 12 ประการ 
5)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชน  ภายใต้กรอบ 
     แนวคิดค่านิยมหลัก 12 ประการ 

6)  สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบ ารุงรักษา ศาสนา  ศิลปะ   
     วัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันสร้างความ 
     เข้มแข็งและยั่งยืนในการเป็นประชาคมอาเซียน 
7)  ส่งเสริมการใช้และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่ 
     กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ภาษาประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม 
     ประเพณีเพ่ือนบ้าน  ในการเป็นประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที ่3   
การพัฒนาด้านจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม  การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
 

1)  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการการป้องกันและให้ความรู้ด้านบรรเทา 
     สาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ 
     ทรัพย์สินของประชาชน 
2)  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน  แก้ไข  ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟ้ืนฟู 
     ผู้ติดยาเสพติด 
3)  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหาสังคม  รวมถึงการท้องก่อนวัยอันควร 
     และสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

4)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชนเก่ียวกับแรงงานต่างชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
การพัฒนาและการส่งเสริม
เกษตรกรรม  การลงทุน   
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 

1)  ส่งเสริมรักษาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้ าล าคลอง การท่องเที่ยว 
     เชิงอนุรักษ์ตามวิถีชุมชน และปลูกจิตส านึกให้รักถิ่นเกิด 
2)  ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ  เอกชน  องค์กรชุมชน/เครือข่ายในการพัฒนา 
     ต่อยอดและรักษาอาชีพ  เกษตรกรรม  การประมง การลงทุน   
     พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการเพ่ือการสร้างงาน สร้างอาชีพ  
     สร้างรายได้ให้กับประชาชนและส่งเสริมทักษะความรู้ ในการเป็นประชาคม 
     อาเซียน 

4)  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาต่อยอดการผลิต  และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร  
     และประมง  รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีมูลค่าเพ่ิม 
     ทางเศรษฐกิจ สามารถขยายเครือข่ายทางการตลาด  สร้างรายได้ให้แก่ 
     เกษตรกรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
5)  คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 

6)  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา  และบริหาร 
     การเกษตรและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ  โดยยึดหลักปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่5   
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 

1)  ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัยพากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อม 
2)  บริหารจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสียทั้งทางบกและทางน้ า 

3)  บริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์  3 น้ า 
4)  เสริมสร้างการป้องกัน การกัดเซาะริมตลิ่ง  แม่น้ าล าคลองและชายฝั่งทะเล 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที ่6   
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 

1)  เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความสมานฉันท์ของประชาชนในการพัฒนา 
     ท้องถิ่น 
3)  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวกับการเมือง 
     การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
5)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  รวมถึงพัฒนา 
     หน่วยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ 
6)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

7)  ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน  บ ารุงรักษา/จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ 
     เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และพัฒนาระบบการท างานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
8)  พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ภายใต้ค่านิยมหลักคนไทย    
     12  ประการ 
8)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนในการป้องกันปัญหา 
     คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

 
 

2.  ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
 2.1 วสิยัทัศน์ 

“โครงสร้างพื้นฐานและการศึกษาดีพร้อม  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน พลิกฟ้ืนอาชีพ  เร่งรีบเรื่องสุขภาพ” 
 
 

2.2  ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบางขนัแตก 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา โครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

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

ยุทธศาสตร์ที ่2   
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬาวัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ยกระดับการบริการทาง 
     การแพทย์  เสริมสร้างสุขภาพอนามัย  ป้องกัน แก้ไข  ความคุม

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา  ปลูกฝังค่านิยมหลัก 

12  ประการ  การกีฬา  นันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนประชาชน  
คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส 

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

อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/
สังคม  การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1. การบริหารจัดการ  การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความ 
สงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน  แก้ไข  ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการ 
ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหาสังคม  รวมถึงการท้องก่อนวัยอันควร 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
การพัฒนาและการส่งเสริม
เกษตรกรรม  การลงทุน   
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้ าล าคลอง การท่องเที่ยว 
 เชิงอนุรักษ์  และปลูกจิตส านึกให้รักถิ่นก าเนิด 

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

3. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต  และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า 
เกษตร รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ  สามารถขยายเครือข่ายทางการตลาด  สร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร 

4. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา  และบริหาร 
การเกษตรและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ  โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่5   
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

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

ยุทธศาสตร์ที ่6   
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 

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

 

 
 2.3  เปา้ประสงค ์

  1.  การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามีความสะดวกและรวดเร็ว 

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

  10. การบริหารจัดการองค์กรและชุมชนมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  11. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น 

2.4  ตวัชีว้ดั 
  1. ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
  2. ระบบสาธารณูปโภคในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีเพียงพอและทั่วถึงร้อยละ 80 

3. เยาวชนมีการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
4. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามยังคงอยู่ 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
5. ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและด ารงชีวิตอย่างสงบสุข 
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2.5    คา่เปา้หมาย 
๑.  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   

   ๒.  ประชาชนสุขภาพดี มีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
4.  ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข    

6.  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
6.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

2.6   กลยุทธ ์

  1.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
2.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  3.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
  4.  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

  5.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  6.  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
  7.  รักษาความสะอาด ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  8.  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  9.  เพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.7  จดุยนืทางยุทธศาสตร์ 

 การด าเนินการภายใต้สถานการณและความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัด และ
ภายในประเทศ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ พลังงาน และ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เปนไปอยางรวดเร็ว และสงผลกระทบอยางชัดเจนตอองคการบริหารสวนต าบล     
บางขันแตก  ดังน้ัน  ทิศทางการบริหารจัดการต าบล จึงมุ่งเนนภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงเปนการใชจุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ใหเปนประโยชนตอการพัฒนาต าบล เพ่ือสราง
ความเขมแข็งอยางยั่งยืน โดยใหความส าคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาดานการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจภายในต าบล เพ่ือเปนฐานรากในการพัฒนา
เสริมสรางความเขมแข็งของกลุมอาชีพ ภาคการเกษตร ขณะเดียวกันจ าเปนตองปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบ
เศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ  การเตรียมความพร้อม การปรับตัวให้เข้ากับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  การเตรียมความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมขนสงที่ตองกาวไปพรอมกับการยกระดับคุณภาพคน 
การเสริมสร้างองคความรู การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของต าบลบางขันแตก 

นอกจากน้ัน ยังจ าเปนตองมีการบริหารจัดการองคกร เพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคมใหความส าคัญ
กับการพัฒนาการบริหารราชการ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง   
ที่ด ี  รวมทั้งการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององคกร สงเสริมใหประชาชนเขาถึง
ทรัพยากรอยางมีสวนรวมควบคูกับการปลูกจิตส านึก  คานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกประชาชนทุกกลุ่ม 
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2.8  ความเชือ่มโยงของยทุธศาสตรใ์นภาพรวม 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา     

“โครงสร้างพื้นฐานและการศึกษาดีพร้อม 
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
พลิกฟ้ืนอาชีพ 

เร่งรีบเรื่องสุขภาพ” 

เป้าประสงค ์    

ตวัชีว้ดั     ค่าเปา้หมาย     

กลยทุธ ์ 



3. การวิเคราะหเ์พื่อพฒันาทอ้งถิน่ 
3.1  การวเิคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

การพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก โดยใช้หลัก SWOT ดังน้ี 
          จดุแข็ง (S : Strength) 
   1.  ต าบลบางขันแตกตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเจริญ 
   2.  มีแม่น้ าแม่กลองเป็นแม่น้ าสายหลัก และมีแม่น้ าสาขา แหล่งน้ าธรรมชาติและล าประโดง 
   3.  ประชาชนสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ตลอดปี 
   4.  มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถเช่ือมต่อพ้ืนที่ต่างๆ  
   5.  มีสถานศึกษาและสถานีอนามัยในพ้ืนที่อย่างเพียงพอ 
   6.  มีการแบ่งงานและมีการมอบหมายงานกันอย่างชัดเจนภายในองค์กรเป็นการลดความ
ขั้นตอนและลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 
   7.  ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์  ด าเนินนโยบายตามระเบียบกฎหมายเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
   8.  ผู้น าชุมชนทั้งฝ่ายท้องที่และท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีความสามัคคี 
 

            จดุออ่น (W : Weakness) 
   1.  ทรัพยากรธรรมชาติเร่ิมเสื่อมโทรม แหล่งน้ าเริ่มตื้นเขิน  
   2.  ถนนภายในต าบลยังไม่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลท์ติก ทั่วทั้งพ้ืนที่ 
   3.  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยังไม่ทั่วถึง 
   4.  เกษตรกรประสบปัญหาสัตว์ศัตรูพืชระบาด 
   5.  ประชาชนยังขาดจิตส านึกของการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ 
   ๖.  ระบบสาธารณูปโภคยังไม่ทั่วถึง 
   ๗.  การรวมกลุ่มหรือองค์กรชุมชน ยังขาดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
    

            โอกาส (O : Opportunity) 
   1.  นโยบายของจังหวัดสมุทรสงครามสนับสนุนและส่งเสริมภาคเกษตรกรรม การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ทางแม่น้ าล าคลองและคงไว้ซึ่งวิถีชุมชน ประเพณีดั้งเดิม  
   2.  หน่วยงานราชการ องค์กรอ่ืนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
   3.  ประชาชนให้ความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงอนุรักษ์มากข้ึน จึงมี
โอกาสพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีอยู่เดิมให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว 

   4.  รัฐบาลมีนโยบายกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
และอิสระในการบริหารงบประมาณท าให้เกิดความคล่องตัว สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
 

            อุปสรรค  (T : Threat) 
   1.  ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
   2.  การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคม เด็ก เยาวชนลุ่ม
หลงไปกับกระแสเทคโนโลยี เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาเสพติด ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร เป็นต้น 
   3.  ค่านิยมของประชาชนติดความฟุ่มเฟือยและเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ท าให้ความเอ้ือ
อาทรต่อเพ่ือนบ้าน ชุมชน และสังคมลดน้อยถอยลง 
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4.  รัฐบาลมีการถ่ายโอนภารกิจมาสู่ท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น แต่มิได้จัดสรรงบประมาณและ
บุคลากรมาให้กับท้องถิ่น  
   ๕. งบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อการแก้ไขและไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 

3.2  การประเมนิสถานการณภ์ายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกน้ัน  ได้ท าการประเมิน

สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี   
 

ยุทธศาสตร ์
ด้าน 

สถานการณภ์าพแวดลอ้ม 
ภายนอกทีเ่กีย่วข้อง 

ขอบขา่ยและปรมิาณ
ของปญัหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุม่เป้าหมาย 

ความคาดหวงัและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 
- การขยายเขต 
ระบบประปาภูมิภาค 
มีค่าใช้จ่ายสูง 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

-การขยายเขต 
 ไฟฟ้ามีข้อจ ากัด 
 หลายประการ 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
และครบทุก
ครัวเรือน 
 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ และเกิดการท่วม
ขังของน้ า 

- ราง/ท่อระบายน้ า - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก ไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไป
มาเพ่ิมมากขึ้นและ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลไม่สามารถ
ด าเนินการได้เน่ืองจาก
ปัจจัยด้านงบประมาณ 
และการอนุญาตให้ใช้ที่
จากประชาชน   

- เส้นทางคมนาคม - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
 

ยุทธศาสตร ์
ด้าน 

สถานการณภ์าพแวดลอ้ม 
ภายนอกทีเ่กีย่วข้อง 

ขอบขา่ยและ
ปริมาณของ

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุม่เป้าหมาย 

ความคาดหวงัและ 
แนวโนมอนาคต 
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ปัญหา/ 
ความต้องการ 

๒. การพฒันา 
ด้านการสง่เสริม
คุณภาพชวีติ 
การศึกษา ศลิปะ 
วฒันธรรม 
ประเพณ ี  
ภมูปิัญญาท้องถิ่น  

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ เช่น ไข้หวัด 
ใหญ่สายพันธ์ A 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ในพ้ืนที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  โรคระบาด  
โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ีป่วย
เป็นโรคเร้ือรังแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

ประชาชนสุขภาพ
แข็งแรง อายุยืนยาว 

3) ประชาชนในพื้นท่ีมีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเร่ืองที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ 
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ให้มั่งคงแข็งแรง  

4) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงกว่าขั้น
พ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

-ด้านการส่งเสริม
การศึกษา 

- เยาวชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 
 มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

5) การดูแลสวัสดิการต่างๆ 
ยังไม่ครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

-ด้านสวัสดิการ
สังคม 

-กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
ในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

-กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
ได้รับสวัสดิการจาก
ภาครัฐ 

3. การจดัระเบยีบ
ชมุชน/สังคม การ
รักษาความสงบ
เรยีบรอ้ย 

๑) การจราจรบนถนนมีเพ่ิม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบเพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและ 
ลักขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีระบบการป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด   
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ยุทธศาสตร ์
ด้าน 

สถานการณภ์าพแวดลอ้ม 
ภายนอกทีเ่กีย่วข้อง 

ขอบขา่ยและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุม่เป้าหมาย 

ความคาดหวงัและ 
แนวโนมอนาคต 

4. การพฒันาและ
สง่เสริมเกษตรกรรม   
การลงทนุ   
พาณชิยกรรม 
และการท่องเทีย่ว 

1. แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
น้ าเค็มเข้ารุกพ้ืนที่ 

-น้ าเพื่อการ
เกษตรกรรม 

-เกษตรกรในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก 

-สามารถป้องกันมิให้
น้ าเค็มเข้ารุกพ้ืนที่
สวนเกษตรของ
ประชาชน 

2. การส่งเสริมการลงทุน
และการพัฒนาอาชีพ 

-การสนับสนุน
การจัดตั้งกลุ่ม
และองค์กร
เอกชนในรูป
วิสาหกิจชุมชน 

-กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ประชาชนในพื้นท่ี
ด าเนินการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ผ่านกลุ่ม
อาชีพในชุมชนเพ่ือ
ยกระดับสินค้าและ
สามารถต่อรองราคา 

3. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ในพ้ืนที่ 

-การดูแล รักษา 
สิ่งแวดล้อมและ
รักษาความ
สะอาด 

-ผู้ประกอบการ 
และนักท่องเที่ยว 
ในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ต าบลบางขันแตก 
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ 

5. การบรหิาร
จดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

1. มีปัญหาเร่ืองขยะและน้ า
เสียเพ่ิมมากข้ึนส่งกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

-สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ปัญหาขยะและ 
น้ าเสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน  

6. ดา้นการบรหิาร
กิจการบา้นเมือง
และสงัคมทีด่ ี

1. การประชาสัมพันธ์ 
การให้ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 

-การ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร 

-ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ประชาชนทุกคนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการอย่างทั่วถึง 

2. การบริหารบ้านเมือง 
ที่ด ี

-ความเป็นธรรม
ในการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 

-ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ประชาชนทุกคน
ได้รับความเป็นธรรม
ในการอยู่ร่วมกันใน
สังคมและได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างเท่า
เทียมกัน 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๓  ความเชือ่มโยงยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดักบัยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์การบรหิารสว่นต าบลบางขนัแตก 

         โครงสรา้งความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางขันแตก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

แบบ ยท. ๐๑ 

ยทุธศาสตร์
ชาต ิ๒๐ ป ี

(ม ี๖ ยทุธ) 
 

(

ยทุธศาสตรช์าต ิ

ที่ ๑ 

 

ยทุธศาสตรช์าต ิ

ที่ 2 

 

ยทุธศาสตรช์าต ิ

ที่ 3 

 

ยทุธศาสตรช์าต ิ

ที่ 4 

 

ยทุธศาสตรช์าต ิ

ที่ 5 

 

ยทุธศาสตรช์าต ิ

ที่ 6 

 

แผนพฒันา
เศรษฐกจิฯ 
ฉบบัที่ ๑๒ 

(ม ี๑๐ ยทุธ) 
 

(

ยทุธศาสตรท์ี ่
๑ 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่
2 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่
3 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่
4 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่
5 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่
6 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่
7 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่
8 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่
9 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่
๑0 

 

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั 

(ม ี๕ ยทุธ) 
 

(

ยทุธศาสตร ์ 
ที่ ๑ 

 

ยทุธศาสตร ์ 
ที่ 2 

 

ยทุธศาสตร ์ 
ที่ 3 

 

ยทุธศาสตร ์ 
ที่ 4 

 

ยทุธศาสตร ์ 
ที่ 4 

 

ยทุธศาสตรก์าร
พฒันาของ อปท. 

ในเขตจังหวดั 

(ม ี6 ยทุธ) 

ยทุธศาสตร ์
ที่ ๑ 

 

ยทุธศาสตร ์
ที่ 2 

 

ยทุธศาสตร ์
ที่ 3 

 

ยทุธศาสตร ์
ที่ 4 

 

ยทุธศาสตร ์
ที่ 5 

 

ยทุธศาสตร ์
ที่ 6 

 

4
4

 



           (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ยทุธศาสตรก์าร
พฒันาของ อปท. 

ในเขตจังหวดั 

(ม ี6 ยทุธ) 

ยทุธศาสตร ์
ที่ ๑ 

 

ยทุธศาสตร ์
ที่ 2 

 

ยทุธศาสตร ์
ที่ 3 

 

ยทุธศาสตร ์
ที่ 4 

 

ยทุธศาสตร ์
ที่ 5 

 

ยทุธศาสตร ์
ที่ 6 

 

ยทุธศาสตรก์าร
พฒันา อปท. 
(ม ี๖ ยทุธ) 

 

( 

ยทุธศาสตร ์
ที่ ๑ 

 

ยทุธศาสตร ์
ที่ 2 

 

ยทุธศาสตร ์
ที่ 3 

 

ยทุธศาสตร ์
ที่ 4 

 

ยทุธศาสตร ์
ที่ 5 

 

ยทุธศาสตร ์
ที่ 6 

 

 

เปา้ประสงค ์

(ม ี๑๑ ขอ้) 

เปา้ 
ประสงค ์

ที ่๑ 

เปา้ 
ประสงค ์

ที ่2 

เปา้ 
ประสงค ์

ที ่3 

เปา้ 
ประสงค ์

ที ่4 

เปา้ 
ประสงค ์

ที ่5 

เปา้ 
ประสงค ์

ที ่6 

เปา้ 
ประสงค ์

ที ่7 

เปา้ 
ประสงค ์

ที ่8 

เปา้ 
ประสงค ์

ที ่9 

เปา้ 
ประสงค ์

ที ่10 

เปา้ 
ประสงค ์

ที ่๑0 

กลยทุธ ์

(ม ี๙ ข้อ) 

กลยทุธ ์

ที ่1 

 

กลยทุธ ์

ที ่2 

 

กลยทุธ ์

ที ่3 

 

กลยทุธ ์

ที ่4 

 

กลยทุธ ์

ที ่5 

 

กลยทุธ ์

ที ่6 

 

กลยทุธ ์

ที ่7 

 

กลยทุธ ์

ที ่8 

 

กลยทุธ ์

ที ่9 

 

4
5

 



(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยทุธ ์

(ม ี๙ ข้อ) 
กลยทุธ ์

ที ่1 

 

กลยทุธ ์

ที ่2 

 

กลยทุธ ์

ที ่3 

 

กลยทุธ ์

ที ่4 

 

กลยทุธ ์

ที ่5 

 

กลยทุธ ์

ที ่6 

 

กลยทุธ ์

ที ่7 

 

กลยทุธ ์

ที ่8 

 

กลยทุธ ์

ที ่9 

 

แผนงาน 

(ม ี๑1 แผน) 
แผนงาน 

ที ่๑ 

แผนงาน 

ที ่2 

แผนงาน 

ที ่3 

แผนงาน 

ที ่4 

แผนงาน 

ที ่5 

แผนงาน 

ที ่6 

แผนงาน 

ที ่7 

แผนงาน 

ที ่8 

แผนงาน 

ที ่9 

แผนงาน 

ที ่๑0 

แผนงาน 

ที ่๑1 

ผลผลติ/
โครงการ 

จ านวน 

27 

โครงการ 

จ านวน 

9 

โครงการ 

จ านวน 

16 

โครงการ 

จ านวน 

12 

โครงการ 

จ านวน 

19 

โครงการ 

จ านวน 

14 

โครงการ 

จ านวน 

11 

โครงการ 

จ านวน 

24 

โครงการ 

จ านวน 

7 

โครงการ 

จ านวน 

3 

โครงการ 

จ านวน 

7 

โครงการ 

4
6

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐๒ ๓.๔ แผนผงัยทุธศาสตร์ 
    (Strategy Map) 

วสิยัทัศน ์ “โครงสรา้งพื้นฐานและการศกึษาดพีร้อม  สิง่แวดล้อมยัง่ยนื พลกิฟืน้อาชีพ เรง่รีบเรื่องสขุภาพ” 

ยุทธศาสตร ์

๑. ดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

๒. ดา้นงานสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ 
การศกึษา ศลิปะ การ
กฬีา วฒันธรรม  
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

 

๓.  ดา้นการจดั
ระเบยีบชมุชน/สงัคม
การรกัษาความสงบ
เรยีบรอ้ย 

 

๔. ดา้นพฒันาและ
สง่เสรมิเกษตรกรรม 
การลงทนุ พาณชิย-

กรรมและการ
ท่องเทีย่ว 

๕. ดา้นพฒันาดา้น
การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม
อยา่งยัง่ยนื 

๖.การพฒันาดา้น
บรหิารกจิการ
บา้นเมอืงและสงัคม
ทีด่ ี

 

เป้าประสงค ์

๑. การคมนาคมทั้งทาง
บกและทางน้้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว  

๒. ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพียงพอ
และทั่วถึง 
 

๓. ส่งเสริมการศึกษา 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนยีม
ประเพณีท้องถิ่น 

  

๔. เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ดูแลทั่วถึง  

๕.ประชาชนมีความรู้
และได้รับการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัย 
ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ 
 

๖. ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

๗. ประชาชนมีอาชีพ
และมรีายได้เพ่ิมขึ้น
และพอเพียง 
 

๘. ประชาชนด้าเนิน
ชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
 

๙. จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ไม่ให้
เกิดมลพิษและมีความ
ยั่งยืน 

  

๑๐.การบรหิารจดัการ
องค์กรและชุมชนมี
ประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
  

๑๑. ช่องทางในการ
รับรู้ข้อมลูข่าวสารที่
ทันสมัยของประชาชน
เพ่ิมขึ้น 
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(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

เป้าประสงค ์

๑. การคมนาคมทั้งทาง
บกและทางน้้ามีความ
สะดวกรวดเร็ว  

๒. ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพียงพอ
และทั่วถึง 
 

๓. ส่งเสริมการศึกษา 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนยีม
ประเพณีท้องถิ่น 

  

๔. เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ดูแลทั่วถึง  

  

๕.ประชาชนมีความรู้
และได้รับการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัย 
ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ 
 

๖. ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

๗. ประชาชนมีอาชีพ
และมรีายได้เพ่ิมขึ้น
และพอเพียง 
 

  

๘. ประชาชนด้าเนิน
ชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
 

๙. จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ไม่ให้
เกิดมลพิษและมีความ
ยั่งยืน 

  

๑๐.การบรหิารจดัการ
องค์กรและชุมชนมี
ประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
  

๑๑. ช่องทางในการ
รับรู้ข้อมลูข่าวสารที่
ทันสมัยของประชาชน
เพ่ิมขึ้น 

 

ค่าเปา้หมาย 

๑. ด้านการไดรั้บ
บริการดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้มีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

๒. ประชาชนสุขภาพ
ดีมีความรู้และ
บ้ารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม       

อันดีงาม 

 

๓. ประชาชนอยู่ร่วม 
กันในสังคมอย่าง 
สงบสุข 

 

 

๔.  ประชาชนมี
ศักยภาพมรีายได้
เพียงพอสามารถ
พ่ึงตนเองได ้
 

๕. มลภาวะและ
ส่ิงแวดล้อมไม่เปน็
พิษท าให้ชุมชนน่าอยู่
อย่างสงบสุข 
 

๖. การบริหารจดัการ
ภาครัฐท่ีดีและมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 
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(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

ค่าเปา้หมาย 

๑. ด้านการไดรั้บ
บริการดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้มีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

๒. ประชาชนสุขภาพ
ดีมีความรู้และ
บ้ารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม       

อันดีงาม 

 

๓. ประชาชนอยูร่ว่ม 
กนัในสงัคมอยา่ง 
สงบสขุ 

 

 

๔.  ประชาชนมี
ศักยภาพมรีายได้
เพียงพอสามารถ
พ่ึงตนเองได ้
 

๕. มลภาวะและ
ส่ิงแวดล้อมไม่เปน็
พิษท าให้ชุมชนน่าอยู่
อย่างสงบสุข 
 

๖. การบรหิารจดัการ
ภาครฐัทีด่แีละมสีว่น
รว่มจากทกุภาคสว่น 
 

 

กลยทุธ ์

 

กลยทุธ ์
ที ่1 

 

กลยทุธ ์
ที ่2 

 

กลยทุธ ์
ที ่3 

 

กลยทุธ ์
ที ่4 

 

กลยทุธ ์
ที ่5 

 

กลยทุธ ์
ที ่6 

 

กลยทุธ ์
ที ่7 

 

กลยทุธ ์
ที ่8 

 

กลยทุธ ์
ที ่9 

 

 

แผนงาน 

 

แผนงาน 
ที ่๑ 

แผนงาน 
ที ่2 

แผนงาน 
ที ่3 

แผนงาน 
ที ่4 

แผนงาน 
ที ่5 

แผนงาน 
ที ่6 

แผนงาน 
ที ่7 

แผนงาน 
ที ่8 

แผนงาน 
ที ่9 

แผนงาน 
ที ่๑0 

แผนงาน 
ที ่๑1 
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3.5 รายละเอยีดแผนยทุธศาสตร์ 
 

ความเชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์

อปท. 
เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกจิ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 
ของเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/โครงการ หนว่ย 

รบัผดิชอบหลกั 

หนว่ย 

สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

3.เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และผู้สูงอายุให้มี 
ความมั่นคง 
เข้มแข็ง สามารถ 

ด ารงชีวิตตาม 

หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจ 

พอเพียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การพฒันาด้าน
โครสร้างพืน้ฐาน 

1. การพฒันา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.การคมนาคมทั้ง
ทางบกและทางน้ ามี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

 

2.ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
เพียงพอและทั่วถึง 

จ านวนถนน 
สะพาน ไหล่ทาง 
ท่อระบายน้ า ราง
ระบายน้ า สะพาน 
ระบบประปา 
ไฟฟ้า ระบบ
สาธารณูปโภค 

ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้  

3 6 9 12 ปีละ 3 โครงการ 1. พัฒนาระบบการ
ขนส่งและโลจสิติกส ์
ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ การ
ก่อสร้างซ่อมแซม 
ปรับปรุง บ ารุงรกัษา 
โครงสร้างพืน้ฐานให้
ได้มาตรฐาน 

 

 

 

1) ปรับปรุงถนนผวิจราจรแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต  ซอยบ้าน
นายณรงค์   พว่งศิริ  ม. 7 

2) ปรับปรุงถนนผวิจราจรแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต  ถนนสายนัด
ตาว่าย ม.๑๒ 

3) ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตซอยเกษตร
พัฒนา ม. 1   

4) ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผวิ
จราจร คสล. ซอยบ้านนาย
ชัยวัฒน์  พึ่งอิ่ม 

ม. 2  ต.บางขนัแตก 

5) ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตซอยวัดนาง
พิมพ ์ม. 3  

6) ก่อสร้าง/ปรับปรุงผิวถนน
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยหลัง
โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม 

 ม. 4  
7) ก่อสร้าง/ปรับปรุงผิวถนน
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยร่วม
พัฒนา  ม. 4  
8) ก่อสร้างถนนหินคลุกซอย
ข้ างอบต .ฝั่ ง  สอ .เฉลิมพระ
เกียรติ ม.4 

9) ก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุก  ซอยบ้ านนายเฉนี ยน 

นวลจันทร์ ม. 5  
10) ก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุก ซอยบ้านนางอุทัย  
จันทรวงศ์ ม. 5  
11)  ก่อสร้างถนนผิวจราจร
หินคลุก ซอยบ้านห่ิงห้อย ม.6 

กองช่าง ส านักปลัด 

แบบ ยท.03 
5

0
 



 

 

ความเชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์

อปท. 
เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกจิ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 
ของเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/โครงการ หนว่ย 

รบัผดิชอบหลกั 

หนว่ย 

สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

           12) ก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุก ซอยบ้านนางลิ้นจี่ ม. 7  
13) ก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุก ซอยบ้านนายปน  ศรีพุม่ 
ถึงบ้านนายละเอียด   
แกน่ทรัพย์บ้านนางจุฑารัตน ์ 
บ ารุงศรีและ บ้านนางอทุัย  
ทับเพชร ม. 7  
14) ก่อสร้างสะพานท่อลอด
เหลี่ยมบริเวณบ้านก านันจ ารัส 

บ าเพ็ญอยู่ ม.8 

15) ก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนผวิ
จราจรแอสฟัสทต์ิกคอนกรีต 
ซอยบางช้างตาย ม. 8 

16) ปรับปรุงผิวจราจรถนน
ซอยหน้าศาลาประชาคม ม. 9  
17)  ก่อสร้างถนนผิวจราจร
หินคลุก ซอยบ้านนายมนตรี  
เล่างวดฮวด ม.9 

18) ปรับปรุง/เสริมระดับผิว
จราจรถนนซอยบางตีนเป็ด ม. 
10  เชื่อมต าบล แหลมใหญ่  
19) ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิว
จราจร คสล.ซอยบ้านนาย
ประภาส  แก้วสกุแท้  ม. 10  
20) ก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุกซอยบ้านนายสนัทิศ (ช่วง
ที่ 3) ม. 10  
21) ก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุกม. 11 เชื่อม ม. 7 พรอ้ม
สะพานทอ่ลอดเลี่ยม (บรเิวณ
บ้านนายไพศาล  รอด
ประเสรฐิ) ม. 11 

22) ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
หินคลุกซอยบ้านนางสาวกันยา 
บ ารุงศรี ม. 11  
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ความเชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์

อปท. 
เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกจิ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 
ของเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/โครงการ หนว่ย 

รบัผดิชอบหลกั 

หนว่ย 

สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีละ 1 โครงการ 
 

 

 

 

 

 

ปีละ 1 โครงการ 
 

 

ปีละ 1 โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.พัฒนาระบบการ
คมนาคมทางบกและ
ทางน้ า 
 

 

 

 

3. จัดท าผังเมอืงและ
ผังเมืองรวม 

 

4.พัฒนาแหล่งน้ า
เพื่ออุปโภค-บริโภค
และเพือ่การเกษตร 

 

 

 

23) ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิว
จราจร คสล.พร้อมรางระบาย
น้ า  ซอยบ้านนายประยูร   
พวงเขียว ม. 12  
24) ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน 

ผิวจราจรแอสฟัสท์ตกิคอนกรีต 
ซอยแสงเจริญ ม. 12   

25) วางแผ่นพื้น คสล. 
ทางเดนิเท้าภายในพื้นที่ต าบล 

26) ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน/
ซ่อมแซมทางเดนิเท้า ภายใน
ต าบล 

27) ปรับปรุง/ซ่อมแซม
สะพานภายในต าบล 

28) ขยายเขตไฟฟ้า /ติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง/ซ่อมแซม
ไฟฟ้าภายใน ต าบล 

29) อุดหนุนการจดัท าผังเมอืง
และผังเมืองรวม 

30) อุดหนุนไฟฟ้า 
 

1) ดูดเลน / ขุดลอกคลองและ
ล าประโดงสาธารณะภายใน  
ต าบลบางขันแตก 

2) วางท่อ,รางระบายน้ า/
ซ่อมแซมท่อ,รางระบายน้ า 
 ภายในต าบลบางขันแตก 

 

1) จัดท าผังเมืองและผังเมือง
รวม 

 

1.ขยายเขตและซ่อมแซมระบบ
ประปาภูมิภาค/ประปาหมู่บ้าน  
ภายในพื้นที่ต าบลบางขนัแตก 

2. สร้างถังน้ าประปาหมู่บ้าน   
3. ขุดเจาะบ่อบาดาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองช่าง 
 

 

 

 

 

 

กองช่าง 
 

 

กองช่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด 

 

 

ส านักปลัด 

5
2

 



 

 

 

 

ความเชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์

อปท. 
เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกจิ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 
ของเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/โครงการ หนว่ย 

รบัผดิชอบหลกั 

หนว่ย 

สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

3.เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และผู้สูงอายุให้มี 
ความมั่นคง 
เข้มแข็ง สามารถ 

ด ารงชีวิตตาม 

หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจ 

พอเพียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.การพัฒนาด้าน
สาธารณสขุ การ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต  การศกึษา 
ศิลปะ  การกฬีา  
วัฒนธรรม
ประเพณี  ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

2.การพัฒนา
ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
การศกึษา 
ศิลปะ  
การกีฬา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

1.ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

2.ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เดก็ เยาวชน 
ผู้สูงอายุและผู้พกิาร 
 

3.ป้องกันและระงับ
โรคติดตอ่ 

-จ านวนโครงการ/
กิจกรรมทีเ่ป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศกึษา ศิลปะ 
การกีฬา 
วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญา 

5 10 15 20 ปีละ 5 โครงการ 1.การพัฒนาส่งเสริม 
สนับสนุนการสาธารณสุข
มูลฐาน ยกระดับการ
บริการทางการแพทย์ 
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
ป้องกันแก้ไข ควบคุม
โรคติดตอ่และโรคไม่
ติดต่อ 

1) สมทบเงินกองทนุ
หลักประกันสขุภาพ อบต. 
2) โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

3) โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคพิษสนุัขบ้า 
4) สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวนัศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

5)  สนับสนุนค่าอาหาร
เสริม (นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก/ โรงเรียน 

6) อุดหนุนงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อ
สนับสนุนการสาธารณสุข  
มูลฐาน  
7) อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดธรรมสถิติ ์
วราราม 

8) อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 

คงคาราม 

9) อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดบางขนัแตก 

10) อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดนางพิมพ ์

 

 

 

กอง 
สาธารณ 

สุขและสิ่งแวด 

ล้อม 

ส านัก 

ปลัด 
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ความเชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์

อปท. 
เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกจิ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 
ของเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/โครงการ หนว่ย 

รบัผดิชอบหลกั 

หนว่ย 

สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

     5 10 15 20 ปีละ 5 โครงการ 2. แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุนการมี
ส่วนรว่มทางการศึกษา 
การกีฬา นันทนาการ
ให้กับเด็ก เยาวชน 
ประชาชน คนพกิาร 
รวมถึงผู้ด้อยโอกาส 

1) สนับสุนนวัสดุ อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ทางการศกึษา 
2) ส่งเสริม/สนับสนนุ การ
บริหารจัดการด้านการศกึษา
ให้กับ  นกัเรียน/ประชาชน
ทั่วไป 

3) โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ

4) จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาและ
เครื่องออกก าลังกาย 

5) ก่อสร้าง/ปรับปรุง ลาน
กีฬาสถานที่ออกก าลังกาย 

5) อุดหนุนงบประมาณ
เกี่ยวกับส าหรับด าเนิน
โครงการ ส่งเสรมิด้าน
การศกึษาและกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 

คงคาราม 

6) อุดหนุนงบประมาณ
เกี่ยวกับส าหรับด าเนิน
โครงการ ส่งเสรมิด้าน
การศกึษาและกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนวัดธรรมสถิติ ์
วราราม 

7) อุดหนุนงบประมาณ
เกี่ยวกับส าหรับด าเนิน
โครงการ ส่งเสรมิด้าน
การศกึษาและกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนวัดบางขนัแตก 

8) อุดหนุนงบประมาณ
เกี่ยวกับส าหรับด าเนิน
โครงการ ส่งเสรมิด้าน
การศกึษาและกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนวัดนางพิมพ ์

 

 

กอ 

การศกึษา 
ส านัก 

ปลัด 
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ความเชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์

อปท. 
เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกจิ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 
ของเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/โครงการ หนว่ย 

รบัผดิชอบหลกั 

หนว่ย 

สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

     3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

ปีละ 3 โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีละ 1 โครงการ 

3. การพฒันาส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ให้ความช่วยเหลือเด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพกิาร 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ
เอดส ์

 

 

 

 

 

 

4.การพัฒนาสถานบัน
ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม ให้มีความเข้มแข็ง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

2) เบ้ียยังชีพผู้พิการ 

3) เบ้ียยังชีพส าหรับผู้ป่วย
เอดส ์

4) อุดหนุนมลูนิธิพระบรม
ราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จ 

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

5) อุดหนุนกาชาดจังหวัด 

 

 

1.การเสริมสร้างสายใย
ความสัมพนัธ์ของสถาบัน
ครอบครัว 

2.การส่งเสรมิ/สนับสนุน 
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด 

 

กองคลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง 
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ความเชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์

อปท. 
เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกจิ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 
ของเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/โครงการ หนว่ย 

รบัผดิชอบหลกั 

หนว่ย 
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3 

2 

 

 

 

 

 

 

6 

3 

 

 

 

 

 

 

9 

4 

 

 

 

 

 

 

12 

ปีละ 1 โครงการ 
 

 

 

 

 

 

ปีละ  3  โครงการ 

5.การพัฒนาส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชน 

 

 

 

 

6.การพัฒนาสนับสนุน
และสร้างความเข้มแข็งใน
การบ ารุงรกัษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่เพือ่เป็น
ภูมิคุ้มกนั ในการเป็น
ประชาคมอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)พิธีการเนื่องในวัน
ส าคัญต่างๆ 

2) การกอ่สร้าง/ต่อเติม/
ปรับปรุง ศาลาประชาคม
ประจ าหมู่บ้าน 

 

 

1.ส่งเสริมการจัดงาน
ประเพณีต่างๆ 

2.โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนและอนรุักษ์ 

ว่าวไทย 

3.โครงการประเพณีลอย
กระทงสายกาบกล้วย 
เมืองแมก่ลอง 
4. โครงการสืบสาน
ประเพณีชกัพระ 
ทอดผ้าป่าสามัคคี  
และแข่งขันเรอืพาย 

5.โครงการสืบสาน
ประเพณีเทศกาล
เข้าพรรษา 
6. โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต ์

และวนัผู้สูงอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด 

 

กอง
การศกึษา 

 

 

 

 

 

กอง
การศกึษา 

 

 

 5
6

 



 

 

ความเชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์

อปท. 
เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกจิ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 
ของเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/โครงการ หนว่ย 

รบัผดิชอบหลกั 

หนว่ย 

สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

3.เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และผู้สูงอายุให้มี 
ความมั่นคง 
เข้มแข็ง สามารถ 

ด ารงชีวิตตาม 

หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจ 

พอเพียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.การพัฒนาด้าน
การจดัระเบียบ
ชุมชน/สงัคม การ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

3.การพัฒนา
ด้านจัดระเบียบ
ชุมชน/สงัคม  
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

1. ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ย 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-จ านวนโครงการ/
กิจกรรมทีเ่ป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนา
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม การรกัษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

ปีละ 4 โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีละ 1 โครงการ 
 

 

1.การพัฒนา บริหาร
จัดการ การป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภัย 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.การพัฒนา ส่งเสริม 

สนับสนุนการป้องกนั 

แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ตลอดจนการฟื้นฟผูู้ติด
ยาเสพติด 

 

 

1) ฝึกอบรม/ทบทวน/จัดซ้ือ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของ 
 อปพร. 
2) โครงการสร้างความอุน่
ใจความปลอดภัยในชวีิตและ 

ทรัพย์สินในช่วงเทศกาล 

ปีใหม่ 
3) โครงการสร้างความอุน่
ใจความปลอดภัยในชวีิตและ 

ทรัพย์สินในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

4) โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และระงับอัคคีภัยในพื้นที่ 5) 

ติดตั้งป้ายจราจร/ป้ายบอก
ทางภายในต าบลบางขันแตก 

6) ติดตั้งกล้องวงจรปิดใน
พื้นที่ต าบลบางขนัแตก 

7) ติดตั้งกระจกเลนส์นนู
ตามทางแยกและทางโค้งใน
เขตต าบลบางขนัแตก 

8) ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ 

9) การช่วยเหลอืประชาชน
กรณีเกิดความจ าเป็นฉุกเฉนิ
หรือสาธารณภัย 

 

 

1. โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

2.ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

3.ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด 

 

กองช่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอง 
สาธารณสขุ 

 

 

5
7

 



 

 

 

ความเชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์

อปท. 
เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกจิ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 
ของเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/โครงการ หนว่ย 

รบัผดิชอบหลกั 

หนว่ย 

สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

     1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ 3.การพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุนการป้องกนั
ปัญหาสังคม รวมถึงการ
ท้องก่อนวัยอนัควร 

1.การให้ความรู้แก่
เยาวชนในป้องกนัการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย 

อันควร   
2.รณรงค์/ส่งเสริม การใช้
เวลาว่างของเด็กและ
เยาวชนให้ 

เกิดประโยชน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอง 
สาธารณสขุ 

ส านักปลัด 

กองการ 
ศึกษา 

 

 

5
8

 



 

 

 

ความเชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์

อปท. 
เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกจิ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 
ของเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/โครงการ หนว่ย 

รบัผดิชอบหลกั 

หนว่ย 

สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

1.ส่งเสริมและ
พัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางการท่อง
เที่ยงเชิงอนรุักษ์
และวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับวิธี
ชีวิตอย่างย่ังยืน 

 

2. เสริมสร้างและ
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขนัของ
สินค้าเกษตร  
 

 

 

4. การพฒันาและ
ส่งเสริม
เกษตรกรรม  
การลงทุน พาณิช
ยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

4.การพัฒนา
และส่งเสริมการ
เกษตรกรรม 
การลงทุน 
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว 

1.บ ารุงและส่งเสรมิ
การประกอบอาชีพ
ของประชาชน 

 

-จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ที่เป็น
การพัฒนาและ
ส่งเสริม
เกษตรกรรม การ
ลงทุนพาณิชย-

กรรมและการ
ท่องเที่ยว 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

ปีละ 1 โครงการ 
 

 

 

 

 

ปีละ 1 โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีละ 1 โครงการ 

1.การพัฒนาส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
แม่น้ าล าคลอง การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์และ
ปลูกจิตส านึกให้รกัถิน่เกิด 

 

2.แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมสนับสนนุภาครฐั 
เอกชน องคก์ร 
ชุมชนเครอืข่ายในการ
พัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม 
การประมง การลงทนุ 
พาณิชยกรรม การบริการ 
เพื่อการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ สรา้งรายได้ให้กับ
ประชาชน และส่งเสรมิ
ทักษะความรู ้อย่าง
ประชาคมอาเซียน 

 

 

 

 

3.แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนนุ
พัฒนาการผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตร รวมทั้งผลิตภัณฑ์
แปรรูปให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน มีมูลค่าเพิม่ทาง
เศรษฐกิจสามารถขยาย
เครือข่ายทางการตลาด
สร้างรายได้แก่เกษตรกร 
 

 

1) รณรงค์/ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

 

1. การฝกึอบรมอาชีพ/
การส่งเสรมิกลุม่อาชีพ /
กลุ่มวิสาหกิจชมุชน 

2. การส่งเสรมิและพัฒนา
กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน 
และประชาชน 

3.โครงการฝกึอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบล 

 4.สมทบกองทุน
เศรษฐกิจชมุชน 

 

 

1. โครงการอบรม/
ส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
เกษตร 
 

กอง 
สาธารณสขุ 

 

 

 

 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด 

 

 

กอง
การศกึษา 

 

 

 

 

กอง
สาธารณสขุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กอง
สาธารณสขุ 
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ความเชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์

อปท. 
เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกจิ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 
ของเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/โครงการ หนว่ย 

รบัผดิชอบหลกั 

หนว่ย 

สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

     2 4 5 6 ปีละ 2 โครงการ 4.การพัฒนาสร้าง
กระบวนการมีสว่นร่วม
ของทุกภาคสว่นในการ
พัฒนาและบริหาร
การเกษตรและขับเคลื่อน
ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ
โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ 

พอเพียง 
 

1.โครงการป้องกันและ
ก าจัดแมลงด าหนาม
มะพร้าวโดยใช้แตน
เบียนอะซีโคเดส 

2.โครงการรณรงค์ 
ป้องกันและก าจัดกระรอก
ในสวนมะพร้าว 

3.โครงการการป้องกันแล
ก าจัดศัตรูพืช 

 4.โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักสวนครวัตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด กอง
การศกึษา 

 

 

 

6
0

 



ความเชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์

อปท. 
เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกจิ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 
ของเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/โครงการ หนว่ย 

รบัผดิชอบหลกั 

หนว่ย 

สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

5.สร้างเสริม
ประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐให้ทนัตอ่
การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทยและ
สังคมโลก 

 

5.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอ้ม
อย่างย่ังยืน 

5.การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม
อย่างย่ังยืน 

1. จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม ไม่ให้เกิด
มลพิษและความ
ย่ังยืน 

-จ านวนโครงการ/
กิจกรรมทีเ่ป็นการ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มย่ังยืน 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

ปีละ 2 โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีละ 2 โครงการ 
 

 

 

 

ปีละ 2 โครงการ 

1.การพัฒนา อนรุักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.แนวทางการพัฒนา
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ า
เสีย 

 

3.การพัฒนาเสริมสร้าง
การป้องกนั การกัด
เซาะริมตลิ่ง แม่น้ า 
ล าคลอง 
 

 

 

 

 

 

 

1) โครงการคนบางขนัแตก
ร่วมใจลด คัด แยก ขยะ 

2) โครงการปล่อยกุ้ง
ก้ามกราม คืนสูแ่หล่งน้ า
ธรรมชาต ิ

3) โครงการคนบางขนัแตก
รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ท า
ความดีถวายพอ่หลวง 
 4) โครงการฝึกอบรม สร้าง
จิตส านกึในการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

5) โครงการอบรมให้ความรู้
การก าจัดน้ าเสียของสถาน
ประกอบการ 
6) โครงการปลูกตน้ไม้ถวาย
แม่ของแผน่ดิน 

 

 

1.จัดหาที่รองรับขยะมูลฝอย 

2.ค่าจ้างเหมา 
จัดเก็บขยะมูลฝอย 

 

 

1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกั้นตลิ่ง
พังในพื้นที ่ต.บางขนัแตก 

 

 

กอง 
สาธารณสขุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอง 
สาธารณสขุ 

 

 

 

กองช่าง 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

ส านักปลัด 

 

. 
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ความเชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์

อปท. 
เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกจิ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 
ของเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/โครงการ หนว่ย 

รบัผดิชอบหลกั 

หนว่ย 

สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

3.เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และ 

ผู้สูงอายุให้มี 
ความมั่นคง 
เข้มแข็ง สามารถ 

ด ารงชีวิตตาม 

หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจ 

พอเพียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.การพัฒนาด้าน
การบริหารกจิการ
บ้านเมอืงและ
สังคมที่ด ี

6.การพัฒนา
ด้านการบริหาร
กิจการ
บ้านเมอืงและ
สังคมที่ด ี

1. เพิ่มประสิทธิภาพ 
พัฒนาบุคลากร 
พัฒนาองคก์ร  
มีระบบการบริหาร
จัดการที่ดตีามหลัก
ธรรมาภิบาล 

-จ านวนโครงการ/
กิจกรรมทีเ่ป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนา
ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมอืง
และสังคมที่ด ี

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

ปีละ 1 โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีละ 1 โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีละ 1 โครงการ 

1.เทิดทูน  พิทกัษ์ รกัษา
สถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
พัฒนาทอ้งถิน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.การพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจและการมีสว่นร่วม
ของประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นทรง
เป็นประมุข 

 

 

 

1) อบรมอาสาสมัคร
ปกป้องสถาบัน 

2) โครงการ/กจิกรรม
เทิดพระเกียรต ิ

พระเจ้าอยู่หัว 

3) โครงการเฉลมิ 

พระเกียรติ สมเดจ็ 

พระนางเจ้า    
พระบรมราชนิีนาถฯ 

4) ค่าใช้จ่ายในงานรฐัพิธ ี

5) การส่งเสริมกิจกรรม 
เนื่องในวนัส าคัญทาง
ศาสนา 
 

1.จัดท าเวทีประชาคม 

2. การจัดเวทีประชุม
ประชาคมท้องถิ่นเพือ่
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ 

3.การส่งเสรมิความรู้ด้าน
การพัฒนาต าบลในด้าน
ต่าง ๆ 

4. โครงการ/กิจกรรม 

ตามนโยบายรัฐบาลหรือ
หนังสือสั่งการ 
 

1.การเลือกตั้ง 
2. โครงการสร้างพลเมือง
ดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 

 

 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

กองการ 
ศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอง
การศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอง
การศกึษา 
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ความเชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์

อปท. 
เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกจิ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 
ของเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/โครงการ หนว่ย 

รบัผดิชอบหลกั 

หนว่ย 

สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

     2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

ปีละ 2 โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีละ 2 โครงการ 

4.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกา
รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.พัฒนาระบบการ
บริหารจัดองค์กรให้มี
ประสิทธภิาพ รวมถึง
พัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากรทุกรูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย ขอ้มูลข่าวสารของ
ทางราชการ 
2.ขยายเขตเสียงตามสาย 

3.ขยายเขตเสียงตามสายแบบ
ไร้สาย 

4.ซ่อมแซม /ปรับปรุงเสียงตาม
สาย 

5.อินเตอร์เนต็ต าบล 

6.สนับสนุนศนูย์เรียนรู้ประจ า
หมู่บ้าน 

7.จัดท าเอกสารประชาสัมพนัธ ์

 

 

1.โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
ของ อบต. 
2.การอบรม/สัมมนา/
การศกึษาดูงาน 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด 

กองการ 
ศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
สาธารณสขุ 
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ความเชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์

อปท. 
เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกจิ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 
ของเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/โครงการ หนว่ย 

รบัผดิชอบหลกั 

หนว่ย 

สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

     5 10 15 20 ปีละ 5 โครงการ 6.การก่อสร้าง/
ปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติงาน การ
จัดหาวัสดุและการ
บ ารุงรักษา
อุปกรณ์เครือ่งมอื
เครื่องใช ้การ 

1) จัดซ้ือ/จัดหา วัสดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ ประเภทต่างๆ ตาม
แผนงาน 

2) บ ารุงรักษาหรอืซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

3)  ค่าจ้างที่ปรกึษา 
4) การพัฒนาปรับปรุงส านกังาน 

5)  ก่อสร้างโรงจอดรถส าหรับ
ประชาชนผูม้าติดตอ่ราชการ 
6) ก่อสร้างรั้วรอบที่ท าการ อบต. 
7) ปรับปรุงลานอเนกประสงค์
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า 
บริเวณรอบที่ท าการ อบต. 
8) ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม
อาคารส านักงาน  อาคารศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

 9) ติดตั้งโครงเหล็กเพือ่การ
ประชาสัมพนัธ์พรอ้ม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 

ทางเข้า อบต. 
10) อุดหนุนศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร
การซ้ือการจ้าง ของ อบต. 
31) อุดหนุนหนว่ยงานต่างๆ ตาม
หนังสือสั่งการ 
32) จ้างเหมาบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด กองคลัง 
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ความเชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์

อปท. 
เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกจิ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 
ของเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/โครงการ หนว่ย 

รบัผดิชอบหลกั 

หนว่ย 

สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

     2 4 6 8 ปีละ 2 โครงการ 7.การบริหารโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

1.จ่ายเงินสมทบกองทนุ
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการสว่นท้องถิ่น 

(กบท.) 
2.จ่ายเงินสมทบกองทนุ
ประกนัสังคม 

3.สมทบกองทุนอื่นของ
อบต. 
4.ส่งเสริมให้ชาวบางขัน
แตกร่วมใจช าระภาษี
ภายในก าหนด 

5.โครงการอบรมศีลธรรม
และคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด 

 

กองคลัง 
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บัญชสีรปุโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสีป่ ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางชนัแตก  อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม  จังหวดัสมุทรสงคราม 

 

 
ยุทธศาสตร ์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน                

     แผนงานเคหะและชุมชน 8 4,050,000 8 4,050,000 8 4,050,000 8 4,050,000 32 16,200,000 

     แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 23 30,140,000 23 28,340,000 22 26,640,000 22 26,640,000 90 111,760,000 

     แผนงานการเกษตร 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 4 1,200,000 

     แผนงานการพาณิชย์ 3 1,150,000 3 1,150,000 3 1,150,000 3 1,150,000 12 4,600,000 

รวม 35 35,640,000 35 33,840,000 34 32,140,000 34 32,140,000 138 133,760,000 

๒.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพ
ชีวติ  การศกึษา  ศลิปะ   การกฬีา  วฒันธรรม  
ประเพณ ี ภมูปิญัญาทอ้งถิน่     

          

     แผนงานบริหารทั่วไป 5 210,000 5 210,000 5 210,000 5 210,000 20 840,000 

     แผนงานการศึกษา 12 5,050,000 12 5,050,000 12 5,050,000 12 5,050,000 48 20,200,000 

     แผนงานสาธารณสุข 3 250,000 3 250,000 3 250,000 3 250,000 12 1,000,000 

     แผนงานเคหะและชุมชน 2 1,300,000 2 1,300,000 3 4,300,000 3 3,800,000 10 10,700,000 

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 320,000 8 320,000 8 320,000 8 320,000 32 1,280,000 

     แผนงานงบกลาง 4 15,868,000 4 15,939,000 4 16,010,000 4 16,081,000 16 63,898,000 

รวม 34 22,998,000 34 23,069,000 35 26,140,000 35 25,711,000 138 97,918,000 

๓.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการจดัระเบยีบ
ชมุชน/สงัคม  การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย     

          

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 1,150,000 9 1,150,000 9 1,150,000 9 1,150,000 36 4,600,000 

     แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 375,000 5 375,000 5 375,000 5 375,000 20 1,500,000 

รวม 14 1,525,000 14 1,525,000 14 1,525,000 14 1,525,000 56 6,100,000 

แบบ ผ. 07 
67 



 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร ์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาและการสง่เสรมิ
เกษตรกรรม  การลงทนุ  พาณชิยกรรมและ 

การทอ่งเทีย่ว    

          

     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 4 800,000 

     แผนงานสาธารณสุข 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000 

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 200,000 2 200,000 2  200,000 2 200,000 8 800,000 

     แผนงานการเกษตร 5 240,000 5 240,000 5 240,000 5 240,000 20 960,000 

รวม 9 660,000 9 660,000 9 660,000 9 660,000 36 2,640,000 

๕.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื       

          

      แผนงานบริหารทั่วไป 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000 

      แผนงานสาธารณสุข 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 20 2,000,000 

      แผนงานเคหะชุมชน 1 700,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000 4 2,800,000 

      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 4 480,000 

      แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 4 20,000 

รวม 9 6,350,000 9 6,350,000 9 6,350,000 9 6,350,000 36 25,400,000 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 07 
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ยุทธศาสตร ์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๖.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ี     

          

     แผนงานบริหารทั่วไป 20 5,160,000 20 5,160,000 20 5,160,000 20 5,160,000 80 20,640,000 

     แผนงานการศึกษา 4 750,000 4 750,000 4 750,000 4 750,000 12 3,000,000 

     แผนงานสาธารณสุข 3 700,000 3 700,000 3 700,000 3 700,000 12 2,800,000 

     แผนงานเคหะและชุมชน 8 4,250,000 8 4,250,000 8 4,250,000 8 4,250,000 32 17,000,000 

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 470,000 6 470,000 6 470,000 6 470,000 24 1,880,000 

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 320,000 3 320,000 3 320,000 3 320,000 12 1,280,000 

     แผนงานการเกษตร 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 4 800,000 

     แผนงานงบกลาง 3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 12 2,400,000 

รวม 48 12,450,000 48 12,450,000 48 12,450,000 48 12,450,000 192 49,8000,000 

รวมทัง้สิน้ 
149 79,623.000 149 77,894,000 149 79,265,000 149 78,836,000 596 315,618,000 

 
  

แบบ ผ. 07 
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2. บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่ 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส าหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนินการ 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลบางขนัแตก อ าเภอเมืองฯ  จังหวดัสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1. ยทุธศาสตรท์ี่การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
            1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 วางแผ่นพ้ืน คสล.  
ทางเดินเท้าภายใน 
พื้นท่ีต าบลบางขันแตก 

เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางเดิน
เท้ า ท่ี มี ความสะดวก  และ มี
ความปลอดภัย 

วางแผ่นพ้ืน คสล.ทางเดิน
เท้าไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือน 
มีเส้นทางเดินเท้า 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีทางเดิน
เท้าท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

2 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน/
ซ่อมแซมทางเดินเท้า 
ภายในต าบลบางขันแตก 
 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมีถนนท่ี
ได้มาตรฐานส าหรับใช้สัญจร  มี
ค ว าม ส ะ ด วก  ร วด เร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัยมากขึ้น  

ซ่อมแซมถนน/ทางเดิน
เท้าท่ีช ารุดภายในต าบล 
บางขันแตก 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือน 
ท่ีมีการมนาคม 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

3 ปรับปรุง/ซ่อมแซมสะพาน
ภายในต าบลบางขันแตก 

เพื่ อ ให้ ป ระ ช าชน ใน พื้ น ท่ี มี
สะพานท่ีได้มาตรฐานส าหรับใช้
สัญจร  มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยมากขึ้น  

ซ่อมแซมสะพานท่ีช ารุด
ภายในต าบลบางขันแตก 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนสะพานท่ี
ช ารุดลดลง 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ. 01 
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    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
         1.1    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)  
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ขยายเขตไฟฟ้ า /ติดตั้ ง
ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง /
ซ่อมแซม ไฟฟ้ าภ าย ใน
ต าบลบางขันแตก 
 

เพื่ อ ให้ประชาชนในพื้น ท่ี ได้ มี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าพื้น/
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
แสงสว่างในท่ีต าบล 
บางขันแตก  
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนครัวเรือน
ท่ีได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้าและ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

5 วางท่อ,รางระบายน้ า/ 
ซ่อมแซมท่อ,รางระบาย
น้ า ภายในต าบล 
บางขันแตก 
 

เพื่ อแก้ ไขปัญหาน้ าท่วมขังใน
พื้นท่ี 

วางท่อระบายน้ าท่ีได้
มาตรฐาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนท่อระบาย
น้ าท้ังพื้นท่ีเพิ่มขึ้น 

สามารถลดปัญหา
น้ าท่วมขังได้ 

กองช่าง 
 

6 จัดท าผังเมืองและ 
ผังเมืองรวม 

เพื่อแก้ไขปัญหาของการใช้ 
ท่ีดินในตัวเมืองให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสวยงามมี
ความเป็นอยู่ท่ีถูกสุขลักษณะมี
การใช้ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัย
ประกอบการอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรมและสาธารณสถาน
อยู่ในบริเวณหรือผ่านท่ีเหมาะสม
ไม่ปะปนกันจนก่อให้เกิดผลเสีย
ซ่ึงกันและกัน 
 

จัดท าผังเมืองรวมในพื้นท่ี
ต าบลบางขันแตก จ านวน 
12 หมู่บ้าน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ต าบล 
บางขันแตก 
มีผังเมือง 

การวางผังเมืองมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม  
มีความเป็นอยู่ท่ี 
ถูกสุขลักษณะ 

กองช่าง 
 

 รวม 6 โครงการ -  3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000    
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1. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
 1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
ซอยเกษตรพัฒนา   
ม. 1  ต.บางขันแตก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 1 และ
ประชาชนต าบลบางขันแตก
รวมถึ งประชาชน ท่ัวไป  ได้ มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
แอสพัสท์ติกคอนกรีต  
ม. 1 จ านวน 1 เส้นทาง 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนครัวเรือน 
ท่ีมีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

2 
 
 
 
 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน 
ผิวจราจร คสล. ซอยบ้าน 
นายชัยวัฒน์  พึ่งอ่ิม 
ม. 2  ต.บางขันแตก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 2 และ
ประชาชนต าบลบางขันแตก
รวมถึ งประชาชน ท่ัวไป  ได้ มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
คสล.ม. 2  
ระยะทาง 350 ม.  
จ านวน1 เส้นทาง 

980,000 980,000 980,000 980,000 จ านวนครัวเรือน 
ท่ีมีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

3 ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน 
ผิวจราจรแอสฟัสท์ 
ติกคอนกรีต 
ซอยวัดนางพิมพ์ 
ม. 3  ต.บางขันแตก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 3 และ
ประชาชนต าบลบางขันแตก
รวมถึ งประชาชน ท่ัวไป  ได้ มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 
 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนน 
ผิวจราจร แอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต 
ม. 3 ระยะทาง 500 ม.  
จ านวน1 เส้นทาง 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนครัวเรือน 
ท่ีมีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

4 ก่อสร้าง/ปรับปรุงผิวถนน 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
พร้อมรางระบายน้ า ซอย
หลังโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์
วราราม ม. 4  
ต.บางขันแตก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 4 และ
ประชาชนต าบลบางขันแตก
รวมถึ งประชาชน ท่ัวไป  ได้ มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
แอสพัสท์ติกคอนกรีต  
ม. 4 จ านวน 1 เส้นทาง 
 
 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนครัวเรือน 
ท่ีมีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
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1. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ก่อสร้าง/ปรับปรุงผิวถนน 
แอ สฟั ส ท์ ติ ก คอนกรี ต 
พร้อมรางระบายน้ า  
ซอยร่วมพัฒนา  
ม. 4 ต.บางขันแตก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 4 และ
ประชาชนต าบลบางขันแตก
รวมถึ งประชาชน ท่ัวไป  ได้ มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
แอสพัสท์ติกคอนกรีต  
ม. 4 จ านวน 1 เส้นทาง 
 
 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนครัวเรือน 
ท่ีมีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

6 ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก 
ซอยข้าง อบต.บางขันแตก 
ฝั่ง สอ. เฉลิมพระเกียรติฯ 
ม.4 ต.บางขันแตก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 4 และ
ประชาชนต าบลบางขันแตก
รวมถึ งประชาชน ท่ัวไป  ได้ มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร  
หินคลุก  
ม. 4 จ านวน 1 เส้นทาง 
 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนครัวเรือน 
ท่ีมีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

7 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
หินคลุก ซอยบ้าน 
นายเฉนียน นวลจันทร์ 
ม. 5 ต.บางขันแตก 

 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 5 และ
ประชาชนต าบลบางขันแตก
รวมถึ งประชาชน ท่ัวไป  ได้ มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
 หินคลุก   
ระยะทาง 2,000 ม. 
จ านวน 1 เส้นทาง 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จ านวนครัวเรือน 
ท่ีมีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

8 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
หินคลุก ซอยบ้านนางอุทัย  
จันทรวงศ ์
ม. 5 ต.บางขันแตก 

 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 5 และ
ประชาชนต าบลบางขันแตก
รวมถึ งประชาชน ท่ัวไป  ได้ มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร  
หินคลุก   
ระยะทาง 250 ม.    
จ านวน 1 เส้นทาง 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือน 
ท่ีมีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
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1. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
         1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)  
 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
หินคลุก ซอยบ้านหิ่งห้อย 
ม. 6 ต.บางขันแตก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 6 และ
ประชาชนต าบลบางขันแตก
รวมถึ งประชาชน ท่ัวไป  ได้ มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
 หินคลุก   
ระยะทาง 180 ม. 
จ านวน 1 เส้นทาง 
 

360,000 360,000 360,000 360,000 จ านวนครัวเรือน 
ท่ีมีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
เดินเท้าท่ีมีความ
ปลอดภัย สะดวก
และรวดเร็วขึ้น  

กองช่าง 
 

10 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
หินคลุก ซอยบ้านนางลิ้นจี่ 
ม. 7 ต.บางขันแตก 

 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 7 และ
ประชาชนต าบลบางขันแตก
รวมถึ งประชาชน ท่ัวไป  ได้ มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร  
หินคลุก   
ระยะทาง 500 ม. 
จ านวน 1 เส้นทาง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนครัวเรือน 
ท่ีมีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

11 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
หินคลุก ซอยบ้านนายปน  
ศ รี พุ่ ม  ถึ ง บ้ า น น า ย
ละเอียด  แก่นทรัพย์ บ้าน
นางจุฑารัตน์   บ ารุ งศรี
และบ้านนางอุ ทัย   ทับ
เพชร ม. 7 ต.บางขันแตก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 7 และ
ประชาชนต าบลบางขันแตก
รวมถึ งประชาชน ท่ัวไป  ได้ มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร  
หินคลุก 
 ระยะทาง 500 ม. 
จ านวน 1 เส้นทาง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนครัวเรือน 
ท่ีมีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

12 ก่อสร้างสะพานท่อลอด
เหลี่ยมบริเวณบ้านก านัน
จ ารัส บ าเพ็ญอยู่  ม. 8  
ต.บางขันแตก 

 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 8 และ
ประชาชนต าบลบางขันแตก
รวมถึ งประชาชน ท่ัวไป  ได้ มี
สะพานส าหรับ ใช้ สัญจรท่ี ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างสะพานท่อลอด
เหลี่ยม ในพื้นท่ี ม.8 
จ านวน 1 แห่ง 
ขนาด 3x6 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนครัวเรือน 
ท่ีมีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีสะพาน
ส าหรับใช้สัญจรท่ี
สะดวก รวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
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1. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
         1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)  
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน 
ผิวจราจรแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีตพร้อมวางท่อ 
ระบายน้ า  
ซอยบางช้างตาย 
ม. 8  ต.บางขันแตก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 8 และ
ประชาชนต าบลบางขันแตก
รวมถึ งประชาชน ท่ัวไป  ได้ มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
ม. 8 จ านวน1 เส้นทาง 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนครัวเรือน 
ท่ีมีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

14 ปรับปรุงผิวจราจรถนน 
ซอยหน้าศาลาประชาคม 
ม. 9 ต.บางขนแตก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 9 และ
ประชาชนต าบลบางขันแตก
รวมถึ งประชาชน ท่ัวไป  ได้ มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงผิวจราจรถนน 
ม. 9 ระยะทาง 250 ม. 
จ านวน 1 เส้นทาง 

700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนครัวเรือน 
ท่ีมีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

15 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
หินคลุก  ซอยบ้ านนาย
มนตรี  เล่างวดฮวด  
ม. 9  ต.บางขันแตก 

 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 9 และ
ประชาชนต าบลบางขันแตก
รวมถึ งประชาชน ท่ัวไป  ได้ มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร  
หินคลุก   
จ านวน 1 เส้นทาง 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือน 
ท่ีมีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

16 ปรับปรุง/เสริมระดับผิว 
จราจรถนนซอย 
บางตีนเป็ดเชื่อมต าบล 
แหลมใหญ่ 
ม. 10 ต.บางขันแตก 

เสริมระดับถนนให้สูงขึ้น 
เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังบริเวณ 
ถนนท่ีประชาชนใช้สัญจร 
 

เสริมระดับถนน ม 10  
ระยะทาง 1,200 ม. 
จ านวน 1 เส้นทาง 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนครัวเรือน 
ท่ีมีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว   
น้ าไม่ท่วมขังและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
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1. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
        1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน 
ผิวจราจร คสล.ซอยบ้าน 
นายประภาส  แก้วสุกแท้ 
ม. 10 ต.บางขนแตก 

 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 10 และ
ประชาชนต าบลบางขันแตก
รวมถึ งประชาชน ท่ัวไป  ได้ มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 
 

ถนนผิวจราจร คสล. 
ม. 10  
ระยะทาง 500 ม. 
จ านวน 1 เส้นทาง 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จ านวนครัวเรือน 
ท่ีมีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

18 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุกซอยบ้านายสันทิศ 
(ช่วงท่ี 3) 
ม. 10 ต.บางขนแตก 

 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 10 และ
ประชาชนต าบลบางขันแตก
รวมถึ งประชาชน ท่ัวไป  ได้ มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 
 

ถนนผิวจราจรหินคลุก 
ม. 10  
ระยะทาง 300 ม. 
จ านวน 1 เส้นทาง 

600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนครัวเรือน 
ท่ีมีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

19 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุกม . 11 เชื่ อม  ม . 7 
พ ร้ อ มส ะพ าน ท่ อ ลอ ด
เลี่ยม (บริ เวณ บ้านนาย
ไพศาล  รอดประเสริฐ) 
ม. 11 ต.บางขนแตก 

 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 11 และ
ประชาชนต าบลบางขันแตก
รวมถึ งประชาชน ท่ัวไป  ได้ มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 
 

ถนนผิวจราจรหินคลุก 
ม. 11 จ านวน 1 เส้นทาง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนครัวเรือน 
ท่ีมีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

20 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
หินคลุกซอยบ้าน 
นางสาวกันยา บ ารุงศรี 
ม. 11 ต.บางขนแตก 

 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 11 และ
ประชาชนต าบลบางขันแตก
รวมถึ งประชาชน ท่ัวไป  ได้ มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 
 

ถนนผิวจราจรหินคลุก 
ม. 11  
ระยะทาง 300 ม. 
จ านวน 1 เส้นทาง 

600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนครัวเรือน 
ท่ีมีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
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    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
         1.2    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 ก่อสร้าง/ปรับปรุงถน 
ผิวจราจร คสล. พร้อม 
รางระบายน้ า ซอยบ้าน  
นายประยูร  พวงเขียว 

ม. 12 ต.บางขนแตก 
 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 12 และ
ประชาชนต าบลบางขันแตก
รวมถึ งประชาชนท่ัวไป  ได้ มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 

ถนนผิวจราจร คสล. 
ม. 12  
จ านวน 1 เส้นทาง 

600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนครัวเรือน 
ท่ีมีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว
และได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

22 ก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนน
ผิวจราจรแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีตซอยแสงเจริญ 
ม. 12  ต.บางขันแตก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 12 และ
ประชาชนต าบลบางขันแตก
รวมถึ งประชาชนท่ัวไป  ได้ มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
ม. 12 จ านวน1 เส้นทาง 

600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนครัวเรือน 
ท่ีมีการมนาคม 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว
และได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

 รวม 22  โครงการ -  26,640,000 26,640,000 26,640,000 26,640,000    
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     1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
            1.3   แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ดูดเลน / ขุดลอกคลอง
และล าประโดงสาธารณะ
ภายในต าบลบางขันแตก 

เพื่อให้ประชาชนภายในต าบล
บางขันแตก  สามารถใช้น้ าใน 
ล าคลองได้ และการคมนาคมมี
ความสะดวกขึ้น 

คลองและล าประโดง
สาธารณะลึกและกว้าง
มากขึ้น 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนล าคลอง/
ล าประโดงท่ีตื้น
เขินลดลง 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทางน้ าท่ี 
สะดวก รวดเร็ว 
และน้ าสามารถไหล
ผ่านได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

 รวม 1 โครงการ -  300,000 300,000 300,000 300,000    
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     1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
            1.4   แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สร้างถังน้ าประปาหมู่บ้าน    เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ าใช้  
เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ  
 

สร้างถังน้ าประปาหมู่บ้าน    700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนถัง
น้ าประปาหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลบางขันแตก    
มีน้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

2 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลท่ีมี
มาตรฐาน 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนบ่อบาดาล
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

3 ขยายเขตและซ่อมแซม
ระบบประปาภูมิภาค/
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
พื้นท่ีต าบลบางขันแตก 

 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้
อุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน 

ขยายเขตและซ่อมแซม
ระบบประปาภูมิภาค/
หมู่บ้านให้ครอบคลุมทุก
ครัวเรือน 

350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนครัวเรือน
ท่ีได้รับการขยาย
เขต/ซ่อมแซม
ประปาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดอุปโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ในเขตจงัหวดัที ่2 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

     2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการสง่เสริมคุณภาพชวีติ  การศึกษา ศลิปะ การกฬีา  วฒันธรรม ประเพณ ีภมูปิัญญาท้องถิน่ 
            2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ การส่งเสริม/สนับสนุนการ
สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 

เพื่อส่งเสริม/สนับสนุน 
กิจกรรมของครอบครัว 

มีโครงการ/กิจกรรม
ส าหรับการเสริมสร้าง
สายใยของครอบครัว 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

สถาบันครอบครัวมี
บทบาทส าคัญใน
การอบรม/สั่งสอน
คนในครอบครัวให้
เป็นคนดี 

ส านักปลัด 

2 การส่งเสริม/สนับสนุน  
การด ารงชีวิตโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนการ
ด ารงชีวิตภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

มีโครงการ/กิจกรรม
ส าหรับด าเนินการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
ด ารงชีวิต 

ส านักปลัด 

3 การจัดกิจกรรม / พิธีการเน่ือง
ในวันส าคัญต่าง ๆ 

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เน่ืองในวันส าคัญต่าง ๆ 

มีกิจกรรมเน่ืองในวัน 
ส าคัญต่างๆ  

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในเขต 
อบต.ร่วมจัด
กิจกรรมเน่ืองในวัน
ส าคัญ 
 

ส านักปลัด 

 รวม 3 โครงการ - - 140,000 140,000 140,000 140,000    

 
 
 
 
 
 
      2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการสง่เสริมคุณภาพชวีติ  การศึกษา ศลิปะ การกีฬา  วฒันธรรม ประเพณ ีภมูปิญัญาท้องถิน่ 

80 



              2.2   แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัด อบต.บางขันแตก 
 

เพื่อให้เด็กเล็ก ได้
รับประทานอาหารกลางวัน
อย่างท่ัวถึง 

 เด็กเล็ก ได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบ 
ทุกคน 

500,000 500,000 500,000 500,000 เด็กเล็กในพื้นท่ี
มีสุขภาพ
แข็งแรง 

เด็กเล็ก ในเขต 
อบต.ได้รับอาหาร
กลางวันอย่างท่ัวถึง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน 

ในพื้นท่ีต าบลบางขันแตก 
 

เพื่อให้เด็กเล็ก /นักเรียน
ได้รับอาหารเสริม (นม) 
อย่างท่ัวถึง 

 เด็กเล็ก /นักเรียนได้
ดื่มอาหารเสริม(นม) 
ครบทุกคน 

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

เด็กเล็ก/นักเรียน 
 ในเขตอบต.ได้รับ
อาหารเสริม (นม)  
อย่างท่ัวถึง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 สนับสุนนวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา 

 
 
 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับ
นักเรียนในเขตพื้นท่ีต าบล 
บางขันแตก 

จัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณ์
และครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีขาด
แคลนอุปกรณ์
การศึกษาลดลง 

นักเรียนในพื้นท่ีมี
วัสดุ  อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษาท่ีเหมาะสมใน
การจัดการเรียนรู้ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 ส่งเสริม/สนับสนุน การบริหาร
จัดการด้านการศึกษาให้กับ
นักเรียน/ประชาชนท่ัวไป 
 

ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ โครงการ/กิจกรรม 
ส่งเสริมด้านการศึกษา 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนและ
ประชาชนท่ัวไป
ท่ีร่วมกิจกรรม 

สามารถพัฒนา
การศึกษาให้กับเด็ก
นักเรียนและ
ประชาชนท่ัวไป 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 รวม 4 โครงการ - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000    
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  2. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการสง่เสรมิคณุภาพชวีติ  การศกึษา ศลิปะ การกีฬา  วฒันธรรม ประเพณ ีภมูปิัญญาทอ้งถิน่ 
           2.3  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

 เพื่อป้องกันและควบคุมการ
เกิดไข้เลือดออกในพื้นท่ี 
 

มีโครงการ/กิจกรรมใน
การป้องกันและควบคุม
การเกิดโรคไข้เลือดออก 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้
เจ็บป่วยด้วย
โรค
ไข้เลือดออก
ลดลง 

ประชาชนไม่ป่วย
เป็นโรคไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันและควบคุมการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้า 

มีโครงการ/กิจกรรมใน
การป้องกันและควบคุม
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้
เจ็บป่วยด้วย
โรคพิษสุนัขบ้า
ลดลง 
 

ประชาชนไม่ป่วย
เป็นโรคพิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 รวม 2  โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000    
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  2. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการสง่เสรมิคณุภาพชวีติ  การศกึษา ศลิปะ การกีฬา  วฒันธรรม ประเพณ ีภมูปิัญญาทอ้งถิน่ 
          2.4  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง ลานกีฬา 
สถานท่ีออกก าลังกาย 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
บางขันแตกมีสถานท่ีส าหรับ
ออกก าลังกาย 

มีลานกีฬา สถานท่ี
ออกก าลังกายท่ีได้
มาตรฐาน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนลาน
กีฬาของชุมชน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน ได้ออก
ก าลังกายส่งเสริม
สุขภาพ 
 

กองช่าง 

2 ก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุง  
ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานท่ี 
ส าหรับใช้เป็นศูนย์กลางใน
การพบปะ ท ากิจกรรมของ
ชุมชนร่วมกัน 

ก่อสร้าง/ต่อเติม/
ปรับปรุง ศาลา
ประชาคม 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 
ศาลาประชาคม 
ท่ีได้รับการ
ปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีสถานท่ี 
ส าหรับใช้ประโยชน์ 
ร่วมกันของชุมชน 
 

กองช่าง 

 รวม  2  โครงการ - - 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000    
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  2. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการสง่เสรมิคณุภาพชวีติ  การศกึษา ศลิปะ การกีฬา  วฒันธรรม ประเพณ ีภมูปิัญญาทอ้งถิน่ 
         2.5   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเด็ก
แห่งชาติ 

มีการจัดกิจกรรมเน่ือง
ในวันเด็กแห่งชาติ 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็กท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

- เด็กเกิดความ
สนุกสนานและมี
ความสามัคคี 
 

กองการศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาและ 
เครื่องออกก าลังกาย 

เพื่อให้ประชาชน เยาวชนใน
ต าบลใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ส่งเสริมให้สุขภาพ
แข็งแรงและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 

ต าบลบางขันแตกมี
อุปกรณ์กีฬา/เครื่องออก
ก าลังกายท่ีมีมาตรฐาน 

60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชน
สุขภาพแข็งแรง 

ประชาชน เยาวชน
ในเขต อบต. สนใจ
เล่นกีฬามากขึ้นและ
มีสุขภาพแข็งแรง 

กองการศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 ส่งเสริมการจัดงานประเพณี 
ต่างๆ  

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
อนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบ
ทอดประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีภายใน
ท้องถิ่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในเขต
อบต. ช่วยกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งานของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 โครงการส่งเสริม สนับสนุนและ
อนุรักษ์ว่าวไทย 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
อนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบ
ทอดประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ว่าวไทย 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในเขต
อบต. ช่วยกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งานของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสง่เสริมคุณภาพชวีติ  การศกึษา ศลิปะ การกีฬา  วฒันธรรม ประเพณ ีภมูปิัญญาทอ้งถิน่ 
        2.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการประเพณีลอยกระทง
สายกาบกล้วย เมืองแม่กลอง 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
อนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบ
ทอดประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีลอย
กระทงสายกาบกล้วย 

60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในเขต
อบต. ช่วยกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งานของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 โครงการสืบสานประเพณี 
ชักพระ ทอดผ้าป่าสามัคคี  
และแข่งขันเรือพาย 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
อนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบ
ทอดประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีสืบ
สานประเพณีชักพระ 
ผ้าป่าสามัคคีและ
แข่งขันเรือพาย 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในเขต
อบต. ช่วยกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งานของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7 โครงการสืบสานประเพณี
เทศกาลเข้าพรรษา 

 เพื่อให้ประชาชนในต าบล
อนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบ
ทอดประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

 จัดงานประเพณีสืบ
สานเทศกาล
เข้าพรรษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในเขต
อบต. ช่วยกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งานของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

8 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
อนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบ
ทอดประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

 จัดงานประเพณีสืบ
สานประเพณี
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ 

70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในเขต
อบต. ช่วยกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งานของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 รวม  8  โครงการ - - 320,000 320,000 320,000 320,000    
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  2. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการสง่เสรมิคณุภาพชวีติ  การศกึษา ศลิปะ การกีฬา  วฒันธรรม ประเพณ ีภมูปิัญญาทอ้งถิน่ 
         2.6   แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ สมทบเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก 

เพื่อสมทบงบประมาณให้กับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
อบต.บางขันแตก ในการ
บริการดูแลสุขภาพประชาชน 

สมทบงบประมาณไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของวงเงินท่ีได้รับ
อุดหนุนจาก สปสช. 

150,000 160,000 170,000 180.000 จ านวน
โครงการท่ี
ขอรับ
งบประมาณ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสุขภาพอย่าง
ท่ัวถึงและระบบ
เครือข่ายเพื่อ
สุขภาพเข้มแข็งขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

2 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุในต าบลได้รับ
การสงเคราะห์จาก 
ทางราชการ 
 

 จัดสวัสดิการให้แก่ 
ผู้สูงอายุในต าบล  
 

14,100,000 14,150,000 14,200,000 14,250,000 ผู้สูงอายุได้รับ 
เบ้ียยังชีพครบ 
ทุกราย 

ผู้สูงอายุได้รับการ
สงเคราะห์จากทาง
ราชการ 

ส านักปลัด 
 
 

3 เบ้ียยังชีพผู้พิการ  เพื่อให้ผู้พิการในต าบลได้รับ
การสงเคราะห์จาก 
ทางราชการ 
 

จัดสวัสดิการให้แก่ผู้
พิการในต าบล   
 

1,540,000 1,550,000 1,560,000 1,570,000 ผู้พิการได้รับ 
เบ้ียยังชีพครบ 
ทุกราย 

ผู้พิการได้รับการ
สงเคราะห์จากทาง
ราชการ 

ส านักปลัด 
 

4 เบ้ียยังชีพส าหรับผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลได้รับ
การสงเคราะห์จาก 
ทางราชการ 
 

จัดสวัสดิการให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ในต าบล   
 

78,000 79,000 80,000 81,000 ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับเบ้ียยังชีพ 
ครบทุกราย 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
สงเคราะห์จากทาง
ราชการ 

ส านักปลัด 
 

 รวม  4  โครงการ - - 15,868,000 15,939,000 16,010,000 16,081,000    
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

     3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการจดัระเบยีบชมุชน/สงัคม  การรกัษาความสงบเรยีบร้อย 
            3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

          

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ ฝึกอบรม / ทบทวน / จัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อฝึกทบทวนและเพิ่ม
ศักยภาพ อปพร.ให้สามารถ
ปฏิบัตงิานด้านการป้องกันและ
บรรเทาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีวัสดุ 
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

 ฝึกอบรมทบทวน  
อปพร. เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวน อปพร. 
ท่ีเพิ่มขึ้นและมี
ศักยภาพยิ่งขึ้น 

ต าบลบางขันแตก 
ได้มีก าลัง  อปพร.ท่ี
มีความสามารถใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ส านักปลัด 

๒ โครงการสร้างความอุ่นใจ 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

    

 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนท่ีสัญจรไป – มาบน
ถนน  สามารถป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นท่ี
ต าบลบางขันแตกและพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

จัดกิจกรรมป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนครั้งท่ี
เกิดอุบัติเหตุใน
พื้นท่ีลดลง 

สามารถป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในเทศกาล 
ต่าง ๆ 

ส านักปลัด 

3 โครงการสร้างความอุ่นใจ 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

    

 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนท่ีสัญจรไป – มาบน
ถนน  สามารถป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นท่ี
ต าบลบางขันแตกและพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

จัดกิจกรรมป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนครั้งท่ี
เกิดอุบัติเหตุใน
พื้นท่ีลดลง 

สามารถป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในเทศกาล 
ต่าง ๆ 

ส านักปลัด 

 
 
 

87 



    3. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัระเบยีบชมุชน/สงัคม  การรกัษาความสงบเรยีบร้อย 
             3.1    แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและระงับ 
อัคคีภัยในพื้นท่ี ต.บางขันแตก 

เพื่อฝึกอบรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้แก่
พนักงานเจ้าน้าท่ี ผู้น า 
เยาวชน และประชาชน 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนสามารถ
ดูแลตนเองเบ้ืองต้น
ได้เม่ือเกิดภัย 

ส านักปลัด 

5 ติดตั้งป้ายจราจร/ป้ายบอกทาง
ภายในต าบลบางขันแตก 

 

 เพื่อให้ประชาชนในเขตอบต. 
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 ติดตั้งป้ายจราจร 
จ านวน ๑๒ หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครั้งท่ี
เกิดอุบัติเหตุ
ในพื้นท่ีลดลง 

ประชาชนในเขต 
อบต. มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

กองช่าง 

6 ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นท่ีต าบล
บางขันแตก 

เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขต
ต าบลบางขันแตก 

 ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
จ านวน  ๑๒  หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ต าบลบางขัน
แตกมีกล้อง
วงจรปิด 

ประชาชนในเขต 
อบต. มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

กองช่าง 

7 ติดตั้งกระจกเลนส์นูนตามทาง
แยกและทางโค้งในเขตต าบล   
บางขันแตก   

 เพื่อให้ประชาชนในต าบลมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

  กระจกเลนส์นูนใน
เขตต าบลบางขันแตก     

100,000 100,000 100,000 100,000 ต าบลบางขัน
แตกมีกระจก
เลนส์นูนตาม
ทางแยกท่ี
อันตราย 

ประชาชนในเขต 
อบต. มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 
 

กองช่าง 

8 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ   เพื่อติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบในเขตต าบล 
บางขันแตก 

ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบในเขตต าบล
บางขันแตก    

50,000 50,000 50,000 50,000 มีสัญญาณไฟ
กระพริบตาม 
ทางแยก 

ประชาชนในเขต 
อบต. มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

กองช่าง 

9 การช่วยเหลือประชาชน 
กรณีเกิดความจ าเป็นฉุกเฉิน 
หรือสาธารณภัย 

 เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ในพื้นท่ี 

จ านวนประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อน 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน 
ท่ีเดือดร้อน
ลดลง 

สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อน
เบ้ืองต้นให้กับ
ประชาขน 

ส านักปลัด 
 

รวม 9  โครงการ - - 1,150,000 1,150,000 1,150,0000 1,150,000 - - - 
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  3. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัระเบยีบชมุชน/สังคม  การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
           3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม สนับสนุน  
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในพื้นท่ีต าบล 
บางขันแตกและสนับสนุน
นโยบายรัฐบาล 

มีโครงการ/กิจกรรมใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด   

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ติดยา
เสพติดลดลง 

สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดในพื้นท่ี
ต าบลบางขันแตก 

ส านักปลัด 

2 ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อส่งผู้ติดยาเสพติดเข้ารับ
การบ าบัด  เป็นการคืนคนดี 
สู่สังคม 

ส่งผู้ติดยาเข้าค่ายเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   

105,000 105,000 105,000 105,000 จ านวนผู้ติดยา
เสพติดลดลง 

สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดในพื้นท่ี
ต าบลบางขันแตก 

ส านักปลัด 

3 ส่งเสริม/สนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 

เพื่อให้ประชาชน เยาวชนใน
ต าบลใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 

ส่งเสริมการกีฬาภายใน
ต าบลบางขันแตก 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ติดยา
เสพติดลดลง 

ประชาชน เยาวชน
ในเขต อบต. หันมา
เล่นกีฬามากขึ้นและ
มีสุขภาพแข็งแรงไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

ส านักปลัด 

4 การให้ความรู้แก่เยาวชนใน
ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย 
อันควร   
 
 

เพื่อลดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ของเยาวชน    

จัดกิจกรรมให้ความรู้ 
แก่เยาวชน  

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็ก
เยาวชน
ตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควรลดลง 

ลดปัญหาสังคมและ
การตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น 

ส านักปลัด 
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   3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน/สงัคม  การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 
          3.2   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 
 
 

รณรงค์/ส่งเสริม กิจกรรมการใช้
เวลาว่างของเด็กและเยาวชนให้ 
เกิดประโยชน์ 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้เวลาว่างของเด็ก 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็กท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ลดปัญหาสังคม ลด
ปัญหายาเสพติดและ
เด็กเยาวชนได้ใช ้
เวลาว่างให้เกิด 
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

 รวม 5 โครงการ   375,000 375,000 375,000 375,000    
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2   เสริมสร้างและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตร และประมง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ในเขตจงัหวดัที ่4   การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาและสง่เสริมเกษตรกรรม การลงทนุ พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว 
       4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สมทบกองทุนเศรษฐกิจชุมชน เพื่อส่งเสริม /สนับสนุน 
การสร้างอาชีพชุมชน 

มีโครงการเพื่อกระตุ้น 
เศรษฐกิจและสร้าง
รายได้ให้ประชาชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
อาชีพเสริม 
เพิม่รายได้ 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลบางขันแตก     
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 

ส านักปลัด 

 รวม 1 โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000    
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4. ยทุธศาสตร์การพฒันาและสง่เสริมเกษตรกรรม การลงทนุ พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว 
         4.2    แผนงานสาธารณสุข  
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ รณรงค์/ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ์  รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม    

เพื่อปลูกจิตส านึกรัก 
บ้านเกิด    

มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ธรรมชาติและส านัก 
รักบ้านเกิด 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
นักท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนเยาวชน
ในชุมชนมีจิตส านึก
รักษ์บ้านเกิด 

ส านักปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 
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4. ยทุธศาสตร์การพฒันาและสง่เสริมเกษตรกรรม การลงทนุ พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว 
        4.3   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ การฝึกอบรมอาชีพ/ 
การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ / 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 

 เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนการ
สร้างอาชีพของประชาชน 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการส่งเสริมการ
ฝึกอาชีพ 

100,000 100,000 100,,000 100,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพท่ียั่งยืน
เพิ่มขึ้น 

กลุ่มอาชีพในเขต
อบต.  มีความ
เข้มแข็งสามารถ
บริหารจัดการ 

กลุ่มได้ 

ส านักปลัด 
 

2 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา 
กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน  
และกลุ่มประชาชน 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม
สตรี เยาวชน และประชาชน 

โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการส่งเสริม
กลุ่มสตรี เยาวชน และ
ประชาชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

กลุ่มสตรี เยาวชน 
และประชาชน มี
ความเข้มแข็ง มี
กิจกรรมท่ีเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัวและชุมชน 

ส านักปลัด 
 

 รวม 2 โครงการ   200,000 200,000 200,000 200,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 



 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาและสง่เสริมเกษตรกรรม การลงทนุ พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว 
       4.4    แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 

โครงการอบรม/ส่งเสริมการ 
แปรรูปสินค้าเกษตร 

 เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 
 

อบรม/ส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการแปรรูป
สินค้าเกษตร 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

สามารถพัฒนาเป็น
อาชีพเสริมใน
ครัวเรือน 

ส านักปลัด 
 

2 โครงการป้องกันและก าจัด 
แมลงด าหนามมะพร้าวโดยใช้
แตนเบียนอะซีโคเดส 

 เพื่อก าจัด แมลงด าหนาม ด้วง
แรดและศัตรูพืชในพื้นท่ีเกษตร
ของเกษตรกร 

 มีโครงการเพื่อป้องกัน
ก าจัดแมลงด าหนาม
มะพร้าว    

50,000 50,000 50,000 50,000 ผลผลิตของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

จ านวนกระรอก  
แมลงด าหนาม     
ด้วงแรด และ
ศัตรูพืช 
 ลดจ านวนลง 

ส านักปลัด 
 

3 โครงการรณรงค์ ป้องกันและ
ก าจัดกระรอกในสวนมะพร้าว 

 เพื่อลดจ านวนกระรอกในสวน
มะพร้าว 

มีโครงการเพื่อลด
จ านวนกระรอก    

100,000 100,000 100,000 100,000 ผลผลิตของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

เพื่อลดจ านวน
กระรอกและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนใน
เบ้ืองต้น 
 

ส านักปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 

94 



4. ยทุธศาสตร์การพฒันาและสง่เสริมเกษตรกรรม การลงทนุ พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว 

            แผนงานการเกษตร (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 
 

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ี
ประสบปัญหา 

 มีโครงการ/กิจกรรม 
ส าหรับการป้องกันหรือ
ก าจัดศัตรูพืช 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เกษตรกรมีผลผลิต
เพิ่มขึ้น 
 

ส านักปลัด 
 

5 โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวน
ครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
พื้นท่ีปลูกผักสวนครัวตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

 มีกิจกรรมในการ
ส่งเสริมการปลูกผัก 
สวนครัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
สามารถลด
รายจ่าย/เพ่ิม
รายได้ 
 

ประชาชนเข้าใจหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ เป็น
การลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนได้ 

ส านักปลัด 
 

 รวม 5 โครงการ - - 240,000 240,000 240,000 240,000    
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  ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4   สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

  ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ในเขตจงัหวดัที ่5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
 

       5. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

              5.1   แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ 
ของแผ่นดิน 

เพื่อปลูกต้นไม้ในพื้นท่ี
สาธารณะภายในต าบล 
บางขันแตก 

จ านวนต้นไม้ท่ีปลูกใน
พื้นท่ี 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนต้นไม้ใน
พื้นท่ีเพิ่มขึ้น 

ในหมู่บ้านมีพ้ืนท่ี 
สีเขียวเพ่ิมขึ้นและมี
ความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส านักปลัด 

 รวม 1 โครงการ   30,000 30,000 30,000 30,000    
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   5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

         5.2  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการคนบางขันแตกร่วมใจ 
ลด คัด แยก ขยะ 
 

 เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับ
ประชาชนในการลด คัดแยก
ขยะจากครัวเรือน 

มีโครงการกิจกรรม 
ส่งเสริมการลด คัด แยก 
ขยะ 

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

ประชาชนเกิด
จิตส านึกในการ 
คัดแยกขยะ 

กองสาธารณะ
สุขและ 

สิ่งแวดล้อม 

2 โครงการคนบางขันแตก 
รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ท าความดี
ถวายพ่อหลวง 
(ตัดหญ้าและลงแขกลงคลอง) 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีรวม
ท าความสะอาดบริเวณท่ี
สาธารณะในต าบล ล าคลอง  
ถนนภายในต าบล 

โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการท าความ
สะอาดต่างๆ 

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

ถนนและล าคลอง 
ในเขตต าบล 
บางขันแตกสะอาด  
น่ามอง 

กองสาธารณะ
สุขและ 

สิ่งแวดล้อม 

3 โครงการฝึกอบรม สร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างจิตส านึกในการร่วม
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับอบรมสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร 

50,000 50,000 50,000 50,000 ทรัพยากรธรรม
ชาติได้รับการ
ดูแลเพิ่มขึ้น 

สภาพแวดล้อม
ชุมชนดี สะอาด  
น่าอยู่ 

กองสาธารณะ
สุขและ 

สิ่งแวดล้อม 

4 โครงการอบรมให้ความรู้  
การก าจัดน้ าเสียของสถาน
ประกอบการ 

เพื่อให้สถานประกอบการรู้จัก
วิธีการบ าบัดน้ าเสียก่อนท้ิงลง
สู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 

โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการก าจัดน้ า
เสยี 

50,000 50,000 50,000 50,000 เรื่องร้องเรียน
ด้านน้ าเสีย
ลดลง 

สภาพแวดล้อม
ชุมชนดี สะอาด  
น่าอยู่ 

กองสาธารณะ
สุขและ 

สิ่งแวดล้อม 

5 จัดหาท่ีรองรับขยะมูลฝอย 
 

เพื่อให้มีท่ีรองรับขยะเพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

ถังขยะ พร้อมฐานรอง
คอนกรีต 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนถังขยะ
เพิ่มขึ้น 

สามารถมีท่ีรองรับ
ขยะมูลฝอยเพียงพอ
และชุมชนสะอาด
มากขึ้น 

กองสาธารณะ
สุขแลt 

สิ่งแวดล้อม 

 รวม 5 โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000    
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5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
          5.3  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก าจัด
ขยะมูลฝอย 

มีค่าจ้างเหมาก าจัดขยะ 
 

700,000 700,000 700,000 700,000 ขยะมูลฝอย
ได้รับการ
จัดเก็บอย่าง
ท่ัวถึง 

ชุมชนสะอาด 

ประชาชนสุขภาวะ 
อนามัยด ี

กองสาธารณะ
สุขแลt 

สิ่งแวดล้อม 

 รวม 1 โครงการ - - 700,000 700,000 700,000 700,000    
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5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

       5.4    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปล่อยกุ้งก้ามกราม  
คืนสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 

เพื่อรักษ์วิถีชีวิตชุมชน 
ประชาชนสามารถหาสัตว์น้ า
ในล าคลองได้ 

ปล่อยกุ้งแม่น้ า   
ลงสู่ล าคลอง 

120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนกุ้งใน
แม่น้ าเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น   
อีกท้ังระบบนิเวศน์ 
มีความสมบูรณ์ขึ้น 

กองสาธารณะ
สุขและ 

สิ่งแวดล้อม 

 รวม 1 โครงการ - - 120,000 120,000 120,000 120,000    
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5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันกันตลิ่งพัง
ในพื้นท่ีต าบลบางขันแตก   

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพัง 
ในพื้นท่ีต าบล 
บางขันแตก   

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนเขื่อน
ป้องกันตล่ิงพัง
เพิ่มขึ้น 

สามารถป้องกันตลิ่ง
พังในพื้นท่ีต าบล 
บางขันแตก 
 

กองช่าง 
 

รวม 1  โครงการ - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - - - 
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 ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารกจิการบ้านเมอืงและสงัคมที่ดี 
          6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 
งานรัฐพิธี 
 

เพื่อสืบสานงานรัฐพิธี
ต่างๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

เป็นการสืบสานงาน
รัฐพิธีต่าง ๆ 

ส านักปลัด 

2 การเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจ
เลือกผู้แทนเข้ามาบริหาร
ท้องถิ่นของตน 

เลือกตั้งกรณีครบวาระ/
เลือกตั้งซ่อมเพื่อเลือก
ตัวแทนในการบริหาร
ท้องถิ่น 

600,000 600,000 600,000 600,000 การเลือกตัง้
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

ประชาชนได้
ตัดสินใจเลือก
ตัวแทนเข้ามา
บริหารท้องถิ่น 
ของตนเอง 

ส านักปลัด 

3 การอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย 
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้
ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย 

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

ประชาชนในเขต
อปท. มีความรู้และ
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ท่ีทันสมัยมากขึ้น 

ส านักปลัด 

4 อินเตอร์เน็ตต าบล  ให้อินเตอร์เน็ตต าบลใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ให้บริการประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนมาใช้
บริการ
อินเตอร์เน็ต
ต าบลเพิ่มขึ้น 

อินเตอร์เน็ตต าบล 
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

5 ขยายเขตเสียงตามสาย เพื่อให้การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารไปสู่ชุมชน
สามารถท าได้รวดเร็ว 
และท่ัวถึง 

ขยายเสียงตามสายใน
เขตอบต.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

100,000 100,000 100,000 100,000 จุดส่ง
สัญญาณเสียง
ตามสายท่ีมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารท่ี
ทันสมัยรวดเร็ว 

กองช่าง 
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6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารกจิการบ้านเมอืงและสงัคมที่ดี 
        6.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ขยายเขตเสียงตามสาย 
แบบไร้สาย 

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารไปสู่ชุมชน
สามารถท าได้รวดเร็ว 
และท่ัวถึง 

 ขยายเสียงตามสาย
แบบไร้สายในเขตอบต.
ให้มีประสิทธิภาพ 

300,000 300,000 300,000 300,000 จุดส่ง
สัญญาณเสียง
ตามสายท่ีมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารท่ี
ทันสมัยรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

7 ซ่อมแซม /ปรับปรุง 
เสียงตามสาย 

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารไปสู่ชุมชน
สามารถท าได้รวดเร็ว 
และท่ัวถึง 

ขยายเสียงตามสายใน
เขตอบต.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

80,000 80,000 80,000 80,000 จุดส่ง
สัญญาณเสียง
ตามสายท่ีมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารท่ี
ทันสมัยรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

8 สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ใน
หมู่บ้าน 

จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ให้
ศูนย์เรียนรู้ 

60,000 60,000 60,000 60,000 ศูนย์เรียนรู้
ภายในต าบล
บางขันแตก 
มีหนังสือพิมพ์
ส าหรับไว้ให้
ประชาชนอ่าน
ข่าวสาร 

ประชาชนสามารถ
รับรู้ข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็วและท่ัวถึง 

ส านักปลัด 

9 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของ อบต. 
 
 
 
 

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

ประชาชนรับรู้
ข่าวสารงาน ภารกิจ
ของ อบต. 

ส านักปลัด 
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6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารกจิการบ้านเมอืงและสงัคมที่ดี 
      6.1    แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑0 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี 
 

เพื่อให้จัดเก็บภาษีเป็นไปตาม
แนวทางและบรรลุ
วัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ 

จัดท าแผนท่ีภาษี
ของต าบลบางขัน
แตก 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ต าบล 
บางขันแตก 
มีแผนท่ีภาษี 

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

กองคลัง 
 

11 การอบรม / การสัมมนา/ 
การศึกษาดูงาน  
 
 
 

 - เพื่อเพิม่ศักยภาพ ความรู้
ความสามารถในการท างาน
ของบุคลากร เจ้าหน้าท่ี 

- เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการต่างๆ  
- เพื่อให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์
กว้างไกลยิ่งขึ้น 

จัดการฝึกอบรม 
และศึกษาดูงาน 
 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 การน าความรู้ท่ี
ได้รับมาปรับ
ใช้ได้ 

บุคลากร เจ้าหน้าท่ี
และคณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ มี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น สามารถ
พัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้า 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

12 บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพื่อบ ารุงรักษาและดูแล
ทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน เพื่อให้การบริการ
ประชาชนมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้การบริการ
ประชาชนมีสิทธิ
ภาพ 

400,000 400,000 400,000 400,000 ทรัพย์สินท่ี
ช ารุดลดจ านวน
ลง /อายุการใช้
งานของ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการรับ
บริการ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

13 ค่าจ้างท่ีปรึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จ้างองค์กรหรือสถาบันท่ีเป็น
กลางเพื่อส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการจาก อบต. 
บางขันแตก 

เพื่อให้การ
ด าเนินงานของ 
อบต.เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ 
จากประชาชน 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการรับ
บริการ 

ส านักปลัด 
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6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารกจิการบ้านเมอืงและสงัคมที่ดี 
        6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 การพัฒนาปรับปรุงส านักงาน เพื่อจัดสภาพแวดล้อมองค์กร
ให้เหมาะแก่การท างาน 
 

 ปรับปรุง/
ซ่อมแซมสถานท่ี
ท างาน   
  

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

อบต.มีสภาพแวดล้อม 
ท่ีเหมาะสมกับ 
การท างาน 

กองช่าง 

15 ส่งเสริมให้ชาวบางขันแตกร่วม
ใจช าระภาษีภายในก าหนด 

เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้
ประชาชนช าระภาษีภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

ผู้ท่ีเข้าข่ายต้อง
ช าระภาษีทุก
ประเภท 

10,000 10,000 10,000 10,000 เงินภาษีจัดเก็บเอง
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนเห็น
ความส าคัญและช าระ
ภาษีภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด 

กองคลัง 

16 จัดซ้ือ/ปรับปรุง ครุภัณฑ์ เพื่อให้หน่วยงานตามแผนงาน
มีเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ 

770,000 770,000 770,000 770,000 จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้เพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ เหมาะสม
และทันสมัย 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

17 การจ้างเหมาบริการ เพื่อให้สามารถพัฒนา
หน่วยงานและต าบลหรือเพื่อ 
การจ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ 

กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนโครงการ
หรือกิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 

สามารถพัฒนา
หน่วยงานหรือต าบล
ให้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

18 โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย 
ของรัฐบาลหรือตามหนังสือสั่ง
การ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามนโยบายหรือการสั่งการ 

 

จัดท าโครงการ
หรือกิจกรรม
ต่างๆ 

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

สามารถปฏิบัติ
ราชการให้เป็นไปตาม
นโยบายรัฐบาลหรือ
ตามหนังสือ    สั่งการ 

ส านักปลัด 

 รวม 18 โครงการ - - 5,030,000 5,030,000 5,030,000 5,030,000    
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6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารกจิการบ้านเมอืงและสงัคมที่ดี 
             6.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การอบรม / การสัมมนา/ 
การศึกษาดูงาน  
 
 
 

 - เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้
ความสามารถในการท างาน
ของบุคลากร เจ้าหน้าท่ีและ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  
 

จ านวนโครงการ
หรือกิจกรรม 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการหรือ
กิจกรรม 

บุคลากร เจ้าหน้าท่ี
และคณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ มี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น สามารถ
พัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้า 

กองการศึกษา 

2 การจ้างเหมาบริการ เพื่อให้สามารถพัฒนา
หน่วยงานและต าบลหรือเพื่อ 
การจ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ 

กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
โครงการหรือ
กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 

สามารถพัฒนา
หน่วยงานหรือ
ต าบลให้ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

3 บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพื่อบ ารุงรักษาและดูแล
ทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน เพื่อให้การบริการ
ประชาชนมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้การบริการ
ประชาชนมีสิทธิ
ภาพ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ทรัพย์สินท่ี
ช ารุดลดจ านวน
ลง /อายุการใช้
งานของ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการรับ
บริการ 

กองการศึกษา 

4 จัดซ้ือ/ปรับปรุง ครุภัณฑ์ เพื่อให้หน่วยงานตามแผนงาน
มีเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
เครื่องมือ
เครื่องใช้เพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 
เหมาะสมและ
ทันสมัย 

กองการศึกษา 

 รวม 4  โครงการ   750,000 750,000 750,000 750,000    
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6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารกจิการบ้านเมอืงและสงัคมที่ดี 
           6.3   แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การจ้างเหมาบริการ เพื่อให้สามารถพัฒนา
หน่วยงานและต าบลหรือเพื่อ 
การจ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ 

กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
โครงการหรือ
กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 

สามารถพัฒนา
หน่วยงานหรือ
ต าบลให้ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพื่อบ ารุงรักษาและดูแล
ทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน เพื่อให้การบริการ
ประชาชนมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้การบริการ
ประชาชนมีสิทธิ
ภาพ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ทรัพย์สินท่ี
ช ารุดลดจ านวน
ลง /อายุการใช้
งานของ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการรับ
บริการ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 จัดซ้ือ/ปรับปรุง ครุภัณฑ์ เพื่อให้หน่วยงานตามแผนงาน
มีเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
เครื่องมือ
เครื่องใช้เพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 
เหมาะสมและ
ทันสมัย 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 รวม 3 โครงการ   700,000 700,000 700,000 700,000    
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6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารกจิการบ้านเมอืงและสงัคมที่ดี 
        6.4   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างโรงจอดรถส าหรับ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการมีสถานท่ีจอดรถ 
 
 

ก่อสร้างโรงจอดรถ 
จ านวน 1 หลัง 

700,000 700,000 700,000 700,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีมาใช้บริการ
ของหน่วยงาน 

สามารถบริการ
ประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจและ
เกิดความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างรั้วรอบท่ีท าการ อบต. เพื่อให้ท่ีท าการ อบต. มีรั๊วกั้น 
เพือ่ความสวยงามและ
เรียบร้อย 
 

ก่อสร้างรั้วรอบ 
อบต. 

800,000 800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

สถานท่ีราชการ 
มีความเป็นระเบียบ 
และเป็นการป้องกัน
ภัยจากการลักขโมย 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ 
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า 
บริเวณรอบท่ีท าการ อบต. 

เพื่อให ้อบต.บางขันแตกมีลาน
อเนกประสงค์ส าหรับจัด
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
 

ปรับปรุงลานอเนก 
ประสงค์ของ อบต. 
จ านวน 1 แห่ง 

800,000 800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีมาใช้บริการ
ของหน่วยงาน 

อบต.บางขันแตก 
มีลานคอนกรีต
ส าหรับจัดกิจกรรม 
วันส าคัญต่างๆ 

กองช่าง 

4 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม
อาคารส านักงาน , อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ สังกัด 
อบต.บางขันแตก 

 เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อ
เติมอาคารตามความจ าเป็น 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ต่อเติมอาคารตาม
ความจ าเป็น 

500,000 500,000 500,000 500,000 อาคารมีสภาพ
ดีขึ้น 

สามารถปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ต่อเตมิ
อาคารให้เหมาะสม
กับการด าเนิน 
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

กองช่าง 

5 ติดตั้งโครงเหล็กพร้อมป้าย
หน่วยงานเพื่อการประชาสัมพันธ์
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ทางเข้า อบต. 

เพื่อให้มีโครงเหล็กส าหรับการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร งาน 
กิจกรรมต่างๆ ของ อบต. 

ติดตั้งโครงเหล็ก 200,000 200,000 200,000 200,000 มีโครงเหล็ก
ส าหรับติดต้ัง
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาชนรับรู้
ข่าวสาร งาน
กิจกรรมต่างๆ ของ 
อบต. 

กองช่าง 
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    6. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ี 
           6.4    แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 การจ้างเหมาบริการ เพื่อให้สามารถพัฒนา
หน่วยงานและต าบลหรือเพื่อ 
การจ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ 

กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
โครงการหรือ
กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 

สามารถพัฒนา
หน่วยงานหรือ
ต าบลให้ดีขึ้น 

กองช่าง 

7 บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพื่อบ ารุงรักษาและดูแล
ทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน เพื่อให้การบริการ
ประชาชนมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้การบริการ
ประชาชนมีสิทธิ
ภาพ 

300,000 300,000 300,000 300,000 ทรัพย์สินท่ี
ช ารุดลดจ านวน
ลง /อายุการใช้
งานของ
ทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการรับ
บริการ 

กองช่าง 

8 จัดซ้ือ/ปรับปรุง ครุภัณฑ์ เพื่อให้หน่วยงานตามแผนงาน
มีเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
เครื่องมือ
เครื่องใช้เพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 
เหมาะสมและ
ทันสมัย 

กองข่าง 

 รวม 8 โครงการ   4,250,000 4,250,000 4,2 50,000 4,250,000    
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6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารกจิการบ้านเมอืงและสงัคมที่ดี 
     6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการอาสาสมัครปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์และ
กิจกรรมคนบางขันแตกปรองดอง
สมาฉันท์ 

เพื่อเทิดทูน  พิทักษ์  รักษา
สถาบัน  ชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  
และเพื่อสร้างความสามัคคี 
ในชุมชน  

จัดอบรมอาสาสมัคร
ปกป้องสถาบัน  (อสป.)
จ านวน  ๒๐๐  คน 

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

ประชาชนไดแ้สดง 
ออกถึงความจงรัก 
ภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
ก่อให้เกิดความ
สามัคคี 

ส านักปลัด 

2 จัดเวทีประชาคม 
 

เพือ่ให้ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นเพื่อเสนอปัญหา
และความต้องการของ 
ประชาชนในหมู่บ้านของตน 

จัดเวทีประชาคมใน 
ชุมชน 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
ผูเ้ข้าร่วม 
การประชาคม 

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ 
ท่ีมีผลกระทบต่อ
ชุมชนของตนเอง 

ส านักปลัด 

3 การจัดเวทีประชุมประชาคม
ท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนและ
พัฒนาให้ผู้น าชุมชนได้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

จัดการประชุม 
ประชาคมท้องถิ่น  
ทุกหมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 
ผูเ้ข้าร่วม 
การประชาคม 

ประชาชน/ผู้น า
ชุมชนเกิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ 
พัฒนาท้องถิ่นเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
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6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารกจิการบ้านเมอืงและสงัคมที่ดี 
        6.5   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 การอบรม/ส่งเสริมความรู้   
ด้านการพัฒนาต าบลในด้านต่างๆ  

เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนและ
พัฒนาต าบลบางขันแตก 
ในด้านต่างๆ  
 

มีโครงการ/ 
กิจกรรมเพื่อพัฒนา  

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

เกิดการพัฒนาต าบล
ในด้านต่างๆ  
 

ส านักปลัด 

5 โครงการสร้างพลเมืองดี 
ตามวิถีประชาธิปไตย 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
เข้าใจถึงวิถีประชาธิปไตย 

โครงการ/กิจกรรม 
การอบรมให้ความรู้ 

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

ประชาชนเข้าใจการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

ส านักปลัด 

6 โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม 
ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. และบุคลากรในสังกัด 
อบต.บางขันแตก 

เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร/
ประชาชนท่ัวไปมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

บุคลากร 
ประชาชนท่ัวไป 

200,000 200,000 200,000 200,000 บุคลากร/
ประชาชน 
เข้ารับการอบรม
เพิ่มขึ้น 

บุคลากร/ประชาชน 
มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ส านักปลัด 

 รวม 6 โครงการ   470,000 470,000 470,000 470,000    
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6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารกจิการบ้านเมอืงและสงัคมที่ดี 
      6.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการ/กิจกรรม เพ่ือ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว   

เพื่อเทิดพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
 
 

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 
และการแสดงความ
จงรักภักดี 

250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนประชาชน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดแ้สดง 
ออกถึงความจงรัก 
ภักดตี่อพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
 12 สิงหาคม 

เพื่อเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ  
 

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 
และการแสดงความ
จงรักภักดี 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดแ้สดง 
ออกถึงความจงรัก 
ภักดตี่อสมเด็จ 
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ  
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 การส่งเสริมกิจกรรม เน่ืองในวัน
ส าคัญทางศาสนา 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เดินทางตามรอยของ
พระพุทธศาสนา   

จัดกิจกรรมเน่ืองในวัน
ส าคัญทางศาสนาต่าง ๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนใช้ชีวิตบน
ความไม่ประมาท      

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 รวม 3 โครงการ   320,000 320,000 320,000 320,000    
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6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารกจิการบ้านเมอืงและสงัคมที่ดี 
       6.7  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษา 
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลบางขันแตก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
คณะกรรมการ
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

สามารถพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพคณะ
กรรมการฯ  

ส านักปลัด 
 

 รวม 1 โครงการ   200,000 200,000 200,000 200,000    
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6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารกจิการบ้านเมอืงและสังคมที่ด ี  

       6.8  แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
มีความม่ันคงในหน้าท่ีการงาน 

พนักงานส่วนต าบล 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ความพึงพอใจ
ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 
มีความม่ันคงใน
หน้าท่ีการงาน 

ส านักปลัด 

2 สมทบกองทุนประกันสังคม 
 
 

เพือ่ให้พนักงานจ้างมีสวัสดิการ
ในการรักษาพยาบาล 

มีเงินสมทบ 
กองทุนประกันสังคม 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจ
ของพนักงาน
จ้าง 

พนักงานจ้างมี
สวัสดิการในการ
รักษาพยาบาล 

ส านักปลัด 

3 สมทบกองทุนอ่ืนของ  
อบต.บางขันแตก 
 
 

เพื่อสนับสนุนกองทุนต่างๆ 
ของอบต. เพื่อประโยชน์และ
สวัสดิการของประชาชน 

กองทุนได้รับการสมทบ
ทุน 

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

กองทุนอ่ืนของอบต. 
บางขันแตก สามารถ
บริหารจัดการได้ดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

 รวม 3 โครงการ   600,000 600,000 600,000 600,000    
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรบั อดุหนนุองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  ส่วนราชการ  รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลบางขนัแตก อ าเภอเมืองฯ  จังหวดัสมุทรสงคราม 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยทุธศาสตรท์ี่การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  
         1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการ 
ขยายเขตไฟฟ้า 

 

เพื่ออุดหนุนส านักงาน 
การไฟฟ้าจังหวัด เพื่อ
ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า
ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

ขยายเขตไฟฟ้าใน
พื้นท่ีต าบล 
บางขันแตก 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนจุดท่ีขยาย
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง ส านักงาน 
การไฟฟ้า 
จังหวัด 

สมุทรสงคราม 

2 อุดหนุนการจัดท า 
ผังเมืองและ 
ผังเมืองรวม 

เพื่ออุดหนุนส านักงาน 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สมุทรสงคราม เพื่อด าเนิน
โครงการติดตามและ
ประเมินผลผังเมืองรวมเมือง
สมุทรสงครามหรือเพื่อการ
ด าเนินการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการผังเมือง 
 

จัดท าผังเมืองรวม
ในพื้นท่ีต าบล 
บางขันแตก  

50,000 50,000 50,000 50,000 ต าบลบางขันแตก 
มีผังเมืองท่ีมีความ 
ชัดเจนและเป็น
ระบบ 

การวางผังเมืองมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม 
มีความเป็นอยู่ท่ี
ถูกสุขลักษณะ 

กองช่าง ส านักงาน 
โยธาธิการ 

และผังเมือง
จังหวัด

สมุทรสงคราม 

รวม 2 โครงการ - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - - - - 
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ก.  ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ในเขตจงัหวดัที ่2 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     2.  ยทุธศาสตรท์ี่การพฒันาดา้นการสง่เสริมคณุภาพชวีติ  การศึกษา ศลิปะ การกฬีา  วฒันธรรม ประเพณ ีภมูปิญัญาท้องถิน่ 
          2.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ อุดหนุนมูลนิธิพระบรมราชา
นุสรณ์พระบาทสมเด็จ 
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
ผู้ประสบภัยหรือ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

อุดหนุนงบประมาณ ไม่
น้อยกว่า 50,000 บาท 

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

สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
เบ้ืองต้น 

ส านักปลัด 
 

มูลนิธิอุทยาน 
ร.2 

2 อุดหนุนกาชาติจังหวัด 
สมุทรสงคราม 
 

เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
ผู้ประสบภัยหรือ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

อุดหนุนงบประมาณ ไม่
น้อยกว่า 20,000 บาท 

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

สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
เบ้ืองต้น 

ส านักปลัด 
 

ส านักงาน
กาชาดจังหวัด
สมุทรสงคราม 

รวม 2  โครงการ - - 70,000 70,000 70,000 70,000 - - - - 
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     2.  ยทุธศาสตรท์ี่การพฒันาดา้นการสง่เสริมคณุภาพชวีติ  การศึกษา ศลิปะ การกฬีา  วฒันธรรม ประเพณ ีภมูปิญัญาท้องถิน่ 
           2.2  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนงบประมาณ 
ค่าอาหารกลางวัน 
เด็กนักเรียนโรงเรียน 
วัดธรรมสถิติ์วราราม 
 

 เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
ได้รับอาหารกลางวันอย่าง
ท่ัวถึง 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 
ครบทุกคน 

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 เด็กนักเรียนใน
พื้นท่ีไม่เป็นโรค
ขาดสารอาหาร 

นักเรียนในเขต
อบต.ได้รับอาหาร
กลางวันอย่าง
ท่ัวถึง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียน 
วัดธรรมสถิต์

วราราม 

2 อุดหนุนงบประมาณ 
ค่าอาหารกลางวัน 
เด็กนักเรียนโรงเรียน 
วัดบางขันแตก 
 

 เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันอย่างท่ัวถึง 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 
ครบทุกคน 

300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กนักเรียนใน
พื้นท่ีไม่เป็นโรค
ขาดสารอาหาร 

นักเรียนในเขต
อบต.ได้รับอาหาร
กลางวันอย่าง
ท่ัวถึง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียน 
วัดบางขันแตก 

3 อุดหนุนงบประมาณ 
ค่าอาหารกลางวัน 
เด็กนักเรียนโรงเรียน 
วัดศรีสุวรรณคงคาราม 
 

 เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันอย่างท่ัวถึง 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 
ครบทุกคน 

380,000 380,000 380,000 380,000 เด็กนักเรียนใน
พื้นท่ีไม่เป็นโรค
ขาดสารอาหาร 

นักเรียนในเขต
อบต.ได้รับอาหาร
กลางวันอย่าง
ท่ัวถึง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียน 
วัดศรีสุวรรณ 

คงคาราม 

4 อุดหนุนงบประมาณ 
ค่าอาหารกลางวัน 
เด็กนักเรียนโรงเรียน 
วัดนางพิมพ์ 
 

 เพื่อส่งเสริมใหนั้กเรียนได้รับ
อาหารกลางวันอย่างท่ัวถึง 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 
ครบทุกคน 

120,000 120,000 120,000 120,000 เด็กนักเรียนใน
พื้นท่ีไม่เป็นโรค
ขาดสารอาหาร 

นักเรียนในเขต
อบต.ได้รับอาหาร
กลางวันอย่าง
ท่ัวถึง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียน 
วัดนางพิมพ์ 
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     2.  ยทุธศาสตรท์ี่การพฒันาดา้นการสง่เสริมคณุภาพชวีติ  การศึกษา ศลิปะ การกฬีา  วฒันธรรม ประเพณ ีภมูปิญัญาท้องถิน่ 
         2.2   แผนงานการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 อุดหนุนงบประมาณ 
ส าหรับด าเนินโครงการ
ส่งเสริมด้านการศึกษาและ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
วัดศรีสุวรรณคงคาราม 

เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นท่ี 

มีโครงการ/กิจกรรม
ท่ีส่งเสริมทางการ
ศึกษา 

450,000 450,000 450,000 450,000 จ านวน
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

นักเรียนในพื้นท่ี 
ได้รับการส่งเสริม
การศึกษาในด้าน
ต่างๆ อย่างท่ัวถึง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียน 
วัดศรีสุวรรณ 

คงคาราม 

6 อุดหนุนงบประมาณ 
ส าหรับด าเนินโครงการ
ส่งเสริมด้านการศึกษาและ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
วัดธรรมสถิติ์วราราม 

เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นท่ี 

มีโครงการ/กิจกรรม
ท่ีส่งเสริมทางการ
ศึกษา 

250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวน
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

นักเรียนในพื้นท่ี 
ได้รับการส่งเสริม
การศึกษาในด้าน
ต่างๆ อย่างท่ัวถึง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียน 
วัดธรรมสถิติ์ 

วราราม 

7 อุดหนุนงบประมาณ 
ส าหรับด าเนินโครงการ
ส่งเสริมด้านการศึกษาและ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
วัดบางขันแตก 

เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นท่ี 

มีโครงการ/กิจกรรม
ท่ีส่งเสริมทางการ
ศึกษา 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

นักเรียนในพื้นท่ี 
ได้รับการส่งเสริม
การศึกษาในด้าน
ต่างๆ อย่างท่ัวถึง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียน 
วัดบางขันแตก 

8 อุดหนุนงบประมาณ 
ส าหรับด าเนินโครงการ
ส่งเสริมด้านการศึกษาและ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
วัดนางพิมพ์ 

เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นท่ี 

มีโครงการ/กิจกรรม
ท่ีส่งเสริมทางการ
ศึกษา 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

นักเรียนในพื้นท่ี 
ได้รับการส่งเสริม
การศึกษาในด้าน
ต่างๆ อย่างท่ัวถึง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียน 
วัดนางพิมพ์ 

รวม รวม 8   โครงการ - - 3,050,000 3,050,000 3,050,000 3,050,000 - - - - 
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     2.  ยทุธศาสตรท์ี่การพฒันาดา้นการสง่เสริมคณุภาพชวีติ  การศึกษา ศลิปะ การกฬีา  วฒันธรรม ประเพณ ีภมูปิญัญาท้องถิน่ 
           2.3   แผนงานสาธารณสุข 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม  
เพื่อสนับสนุนการ
สาธารณสุขมูลฐาน  

เพื่อส่งเสริม/สนับสนุน
กิจกรรมเกี่ยวกับการบริการ
สาธารณสุข การดูแลสุขภาพ
อนามัย ประชาชน 

จ านวนโครงการท่ี
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชนท่ีขอรับ
งบประมาณ 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เจ็บป่วย
ลดลง 

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริม/ดูแล
สุขภาพอนามัย
อย่างท่ัวถึง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

อาสาสมัคร 
สาธารณสุข 

ประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) 

รวม 1  โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - - 
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
       6.  ยทุธศาสตรท์ี ่การพฒันาดา้นการบรหิารกจิการบา้นเมืองและสงัคมทีด่ี 
            6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือการ
จ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
สนับสนุนโครงการจัดต้ัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
ซ้ือหรือการจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลระดับอ าเภอ 

เพื่อให้การด าเนินงาน
ของ อบต. เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนครั้งท่ีใช้
บริการ 

อบต. มีสถานท่ี
ส าหรับเป็นศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
การซ้ือการจ้างท่ี
มีมาตรฐาน 

ส านักปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลใน
เขต อ.เมืองฯ 

2 อุดหนุนหน่วยงาน/
องค์กร/กลุ่ม อ่ืน ๆ 

ตามนโยบายของรัฐ 
หรือหนังสือสั่งการ 

เพื่อให้เป็นไปตาม
แนวทางนโยบายของรัฐ
หรือแนวทางตาม
หนังสือสั่งการ 
 

เพื่อให้การด าเนินงาน
ของ อบต. เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
โครงการท่ี
อุดหนุน 

สามารถ
ด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐ
หรือหนังสือ 
สั่งการ 

ส านักปลัด ตามหนังสือ 
สั่งการ 

รวม 2  โครงการ - - 130,000 130,000 130,000 130,000 - - - - 

รวม 
ทั้งสิน้ 

 

15  โครงการ 

 

- 
 

- 
 

4,850,000 
 

4,850,000 
 

4,850,000 
 

4,850,000 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส าหรบั  ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลบางขนัแตก อ าเภอเมืองฯ  จังหวดัสมุทรสงคราม 
 

  ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที่ 3 เสรมิสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     - ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
       แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนนผิวจราจร 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต   
ซอยบ้านนายณรงค์ พ่วงศิริ   
หมู่ที่  7  เชื่อมหมู่ที่ 5  
ต าบลบางขันแตก 

เพ่ือให้ประชาชนหมู่ที่ 7 และ
ประชาชนต าบลบางขันแตก
รวมถึงประชาชนทั่ วไป ได้มี
เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 5.00 ม.  
พร้อมไหล่ทาง 1.00 เมตร  
ระยะทางยาว 1,315.00
ม. ผิวจราจรหนา 0.05 ม. 

3,500,000 - - - จ านวนครัวเรือน 
ที่มีการคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีเสน้ทาง
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

อบจ.สส. 

2 ปรับปรุงถนนผิวจราจร 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต   
ถนนสายนัดตาว่าย หมู่ที่  ๑๒  
เชื่อมถนนสายสมทุรสงคราม-  
ปากท่อ   ต าบลบางขันแตก     
 

เพ่ือให้ประชาชนหมู่ที่ 12 และ
ประชาชนต าบลบางขันแตก
รวมถึงประชาชนทั่ วไป ได้มี
เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 5.00 ม.  
พร้อมไหล่ทาง 1.00 เมตร  
ระยะทางยาว 580.00ม. 
ผิวจราจรหนา 0.05 ม. 

- 1,700,000 - - จ านวนครัวเรือน 
ที่มีการคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีเสน้ทาง
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

อบจ.สส. 

รวม 2 โครงการ - - 3,500,000 1,700,000 - - - - - 

 
 
 

แบบ ผ. 03 
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ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     - ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท. ในเขตจงัหวดัที ่2 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสง่เสริมคุณภาพชวีติ  การศกึษา ศลิปะ การกีฬา  วฒันธรรม ประเพณ ีภมูปิัญญาทอ้งถิน่ 
         แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมลานอเนกประสงค์ 
พื้นคอนกรีต วัดโพงพาง   
หมู่ที่ 2 ต าบลบางขันแตก  

เพ่ือให้ประชาชนหมู่ที่  2 และ
ประชาชนต าบลบางขันแตก มี
สถานที่ อ เนกประสงค์ส าห รับ
ประกอบศาสนกิจและกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน 

ก่อสร้างหลังคาคลุม 
ลานอเนกประสงค์พื้น
คอนกรีต วัดโพงพาง   
ม. 2 จ านวน 1 หลัง 

- - 3,000,000 - จ านวนครัวเรือน 
ที่มีที่ได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนมีสถานที่
ส าหรับประกอบ
ศาสนกิจหรือกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน 

อบจ.สส. 

2 โครงการก่อสร้างลาน
กิจกรรมพื้นผิวคอนกรีต 
เสริมเหล็กประจ าหมู่บา้น 
หมู่ที่ 6 ต าบลบางขันแตก  
 

เพ่ื อให้ป ระชาชนหมู่ ที่ 6 และ
ประชาชน ต าบ ลบ างขัน แตก
รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มี 
สถานที่ส าหรับประกอบกิจกรรม
ทางศาสนาและกิจกรรมอ่ืนของ
ชุมชน 

ก่อสร้างลานกิจกรรม 
พื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 50.00 ม. 
ยาว  70.00 ม. 

- 
 
 

- - 2,500,000 จ านวนครัวเรือน 
ที่มีที่ได้ใช้
ประโยชน ์

ม.  6  มีลาน 

ประชาชนมีลาน
ส าหรับใช้ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ทาง
ศาสนาและกิจกรรม
อ่ืนๆ ของชุมชน 

อบจ.สส. 

รวม 2 โครงการ - - - - 3,000,000 2,500,000 - - - 

รวม 
ทั้งสิ้น 

4 โครงการ - - 3,500,000 1,700,000 3,000,000 2,500,000 - - - 
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บญัชคีรภุัณฑ์ 

แผนพฒันาทอ้งถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลบางขนัแตก อ าเภอเมืองฯ  จังหวดัสมุทรสงคราม 

 
 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
ครภุณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่า่นมา หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
1 บริหารงานท่ัวไป 

 

ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ท่ีมี
ความจ าเป็นในการ
ใช้งานให้ตรงกับ
แผนงานและภารกิจ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 

กองคลัง 

2 บริหารงานท่ัวไป 

 

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ท่ีมี
ความจ าเป็นในการ
ใช้งานให้ตรงกับ
แผนงานและภารกิจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 

กองคลัง 

3 บริหารงานท่ัวไป 

 

ครุภัณฑ์ การเกษตร เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ท่ีมี
ความจ าเป็นในการ
ใช้งานให้ตรงกับ
แผนงานและภารกิจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 

กองคลัง 

4 บริหารงานท่ัวไป 

 

ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ท่ีมี
ความจ าเป็นในการ
ใช้งานให้ตรงกับ
แผนงานและภารกิจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 

กองคลัง 

 

 

 

 

แบบ ผ. 08 

1
2

2
 



แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
ครภุณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่า่นมา หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
5 บริหารงานท่ัวไป 

 

ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ท่ีมี
ความจ าเป็นในการ
ใช้งานให้ตรงกับ
แผนงานและภารกิจ 

30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด 

กองคลัง 

6 บริหารงานท่ัวไป 

 

ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ท่ีมี
ความจ าเป็นในการ
ใช้งานให้ตรงกับ
แผนงานและภารกิจ 

30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด 

กองคลัง 

7 บริหารงานท่ัวไป 

 

ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ท่ีมี
ความจ าเป็นในการ
ใช้งานให้ตรงกับ
แผนงานและภารกิจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 

กองคลัง 

8 บริหารงานท่ัวไป 

 

ครุภัณฑ์ เครื่องดับเพลิง เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ท่ีมี
ความจ าเป็นในการ
ใช้งานให้ตรงกับ
แผนงานและภารกิจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 

กองคลัง 

9 บริหารงานท่ัวไป 

 

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ท่ีมี
ความจ าเป็นในการ
ใช้งานให้ตรงกับ
แผนงานและภารกิจ 

60,000 60,000 60,000 60,000 ส านักปลัด 

กองคลัง 

10 บริหารงานท่ัวไป 

 

ครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ท่ีมี
ความจ าเป็นในการ
ใช้งานให้ตรงกับ
แผนงานและภารกิจ 

300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักปลัด 

กองคลัง 

รวม 770,000 770,000 770,000 770,000  
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แผนงานการศึกษา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
ครภุณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่า่นมา หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
1 การศึกษา 

 

ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ท่ีมี
ความจ าเป็นในการ
ใช้งานให้ตรงกับ
แผนงานและภารกิจ 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษา 

ศาสนาและ 

วัฒนธรรม 

2 การศึกษา 

 

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ท่ีมี
ความจ าเป็นในการ
ใช้งานให้ตรงกับ
แผนงานและภารกิจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา 

ศาสนาและ 

วัฒนธรรม 

3 การศึกษา 

 

ครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ 

ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ท่ีมี
ความจ าเป็นในการ
ใช้งานให้ตรงกับ
แผนงานและภารกิจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา 

ศาสนาและ 

วัฒนธรรม 

รวม 200,000 200,000 200,000 200,000  
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แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
ครภุณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่า่นมา หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
1 สาธารณสุข 

 

ครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ 

ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ท่ีมี
ความจ าเป็นในการ
ใช้งานให้ตรงกับ
แผนงานและภารกิจ 

300,000 300,000 300,000 300,000 กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

รวม 300,000 300,000 300,000 300,000  
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
ครภุณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่า่นมา หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
1 เคหะและชุมชน 

 

ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ท่ีมี
ความจ าเป็นในการ
ใช้งานให้ตรงกับ
แผนงานและภารกิจ 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

2 เคหะและชุมชน 

 

ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ท่ีมี
ความจ าเป็นในการ
ใช้งานให้ตรงกับ
แผนงานและภารกิจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

3 เคหะและชุมชน 

 

ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ท่ีมี
ความจ าเป็นในการ
ใช้งานให้ตรงกับ
แผนงานและภารกิจ 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

4 เคหะและชุมชน 

 

ครุภัณฑ์ โรงงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ท่ีมี
ความจ าเป็นในการ
ใช้งานให้ตรงกับ
แผนงานและภารกิจ 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

5 เคหะและชุมชน 

 

ครุภัณฑ์ ส ารวจ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ท่ีมี
ความจ าเป็นในการ
ใช้งานให้ตรงกับ
แผนงานและภารกิจ 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

6 เคหะและชุมชน 

 

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ท่ีมี
ความจ าเป็นในการ
ใช้งานให้ตรงกับ
แผนงานและภารกิจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
ครภุณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่า่นมา หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
7 เคหะและชุมชน 

 

ครุภัณฑ์ อ่ืน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ท่ีมี
ความจ าเป็นในการ
ใช้งานให้ตรงกับ
แผนงานและภารกิจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

8 การศึกษา 

 

ครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ท่ีมี
ความจ าเป็นในการ
ใช้งานให้ตรงกับ
แผนงานและภารกิจ 

200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่าง 

รวม 750,000 750,000 750,000 750,000  
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ส่วนที ่5 
การตดิตามประเมนิผล 

 
๑.  การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้ัน จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องตดิตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผนน้ันจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาตามแนวทางการติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที ่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เร่ือง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  
 

๒. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้ัน จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องตดิตาม

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

๓. สรุปผลการพฒันาทอ้งถิน่ในภาพรวม 
๓.๑ การวดัผลในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ 

  (๑) การวดัผลในเชงิปรมิาณ 

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

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

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

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

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

     การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 

๔. ขอ้เสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

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

๔.๒ ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ 
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี   

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ 
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณน้ัน   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ 
แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

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

