แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(พ.ศ.2559-2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

บทที่ 1
บทนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตก ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ในอนาคต
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอและ
นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็
แผนพั
น ฒนาที่
มุ่งไปสูส่ ภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางการพัฒนา
ที่ต้องกาหนดถึง
สภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทาให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตก เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิและสั
จ งคมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตก ที่กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ซึ่งแสดงถึวิสงัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหราชการ
าร
แผ่นดิน (ยุทธศาสตร์ระดับชาติ) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอาเภอและการพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหาร
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตกจึงเป็นกระบวนการกาหนดทิศทาง
ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตก โดยกาหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุ และแนวทางในการ
บรรลุบนพืนฐานของการรวบรวมและวิ
้
เคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบงนี
ทั้ จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตก และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาบล
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสาคัญต่อ งค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตกเป็นอย่างยิ่ง ทั้ งนี้
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น กรอบ
ในการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตกให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่าง
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทา แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการกาหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตก ที่ต้องกาหนดถึง
สภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทาให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้ น
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตก
สามารถนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตกได้
อย่างแท้จริง

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพราะการ
วางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้ผู้วางแผนมีสายตากว้างไกลมองเหตุการณ์ต่างๆ ใน
อนาคตที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีปัญหาความต้องการของประชาชนในสังคมนั้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้ น องค์กรจาเป็นต้องเตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งที่
เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดล้อม ได้ แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นต้น
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2. ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร ทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของการวางแผนยึ ดถือ
และยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างนิรันดรจึงทาให้มีการยอมรับแนวความคิดเชิงระบบเข้ามาใช้
ในองค์กรยุคปัจจุบัน
3. ทาให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนาทั้งนี้ เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเป็นงานที่ต้องกระทาเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝ่ายในองค์กร ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันการดาเนินการเป็นไป
ด้วยความมั่นคงและมีความเจริญเติบโต
4. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อนเพราะการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทาให้มองเห็น
ภาพรวมขององค์กรที่ชัดเจนและยังเป็นการอานวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์กรให้มีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานมากยิ่งขึ้น เป็นการจาแนกงานแต่ละแผนกไม่ให้ เกิดความซ้าซ้อนกัน
5. ทาให้เกิดความชัด เจนในการดาเนินงานเนื่องจากการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นการกระทาโดย
อาศัยทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยต่างๆ มาเป็นตัวกาหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนใน อนาคตอย่าง
เหมาะสมกับสภาพองค์กรที่ดาเนินอยู่ กล่าวโดยสรุปว่า ไม่มีองค์กรใดที่ประสบความสาเร็จได้ โดยปราศจากการ
วางแผน ดังนั้นการวางแผนจึงเป็นภารกิจอันดับแรกที่มีความสาคัญของกระบวนการจัดการที่ดี

1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเก็บรวบรวมข้อมูล
- เสนอโครงการเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
-แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ตาบลบางขันแตก และประชาคมหมู่บ้าน
- เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตกกาหนดจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา รับทราบปัญหา ความต้ องการประเด็นการ
พัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับพื้นที่ และ
นาข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลในปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตก
- รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลต่างๆ
- กาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
- จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบล
บางขันแตก
ขัน้ ตอนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตกพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขั้นตอนที5่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตกพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และเสนอ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตกให้ความเห็นชอบ จึอนุ
ง มัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขั้นตอนที่ 6 การนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติ
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1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทศาสตร์การพัฒนา

การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้
1. บรรลุจุดมุ่งหมาย การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายที
กาหนดให้
่
การกาหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่กาหนดมีความชัด เจนก็จะช่วยให้การ
บริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี
2. ประหยัด การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพื่อคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพเป็น
การให้งานในฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดาเนิน การมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบในงานต่างๆที่ทาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า นับว่าเป็นการลด
ต้นทุนที่ดี
ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร
3. ลดความไม่แน่นอน การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานที
เกี่ยวข้
่ อง
กับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของ
ข้อเท็จจริง
ที่ปรากฏขึ้น แล้วทาการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้ หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว
4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กาหนดหน้าที่การควบคุมขึ้นทั้งนี้ เพราะการ
วางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดาเนินการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือถ้าไม่มี
การวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ ว่าแผนกาหน ดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่
การควบคุม
5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจและเป็นสิ่งที่ช่วยให้
เกิดแนวความคิดใหม่ๆ(นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะ
เป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ทางานด้านการวางแผนทาให้เกิดความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์นามาใช้
ประโยชน์แก่องค์กรและยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร
6. พัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจในการทางานของ
ผู้บริหารและยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์กรคาดหวังอะไร
จากเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสาหรับผู้บริหารในอนาคต
7. พัฒนาการแข่งขัน การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ทาให้องค์กรมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์กรที่ไม่มี
การวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทางานเปลี่ยนแปลง
วิธีการทางาน ปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
8. ทาให้เกิดการประสานงานที่ดี การวางแผนได้ สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมาย
ขององค์กร ทาให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้ มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการจัดประสานในฝ่ายต่างๆ ขององค์กร
เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนในงานฝ่ายต่างๆ ขององค์กร

บทที่ 2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง อาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตก ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ ถนนสมุทรสงคราม
– ปากท่อ อาเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ยกฐานะจากสภาตาบลเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตก เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม๒๕๓๘
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่ห่าง
จากจังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตาบลท้ายหาด อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศใต้
ติดตาบลคลองโคน อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดตาบลแหลมใหญ่ อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดตาบลปลายโพงพาง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตก มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ
๑๕.๔๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๙,๖๘2 ไร่
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ภูมิประเทศ
ตาบลบางขันแตกเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้าลาคลองกระจายทั่วพื้นที่และมีสภาพเป็นร่องสวนทาให้เหมาะแก่การ
ทาสวนผลไม้และปลูกไม้ผลต่างๆ ราษฎรในพื้นที่จึงมีการปลูกพืชสวน ไม้ผลเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ อากาศจึงเย็นสบายฤดูหนาวไม่หนาวจัด ส่วนในฤดูร้อนก็ไม่ร้อน
เกินไป
เขตการปกครอง
จานวนหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตกเต็มทั้งหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านบางนางจีน
หมู่ที่ 2 บ้านโพงพาง
หมู่ที่ 3 บ้านนางพิมพ์
หมู่ท๔ี่ บ้านคลองบ่อ
หมู่ท๕ี่ บ้านคลองจั่น
หมู่ท๖ี่ บ้านมอบลัด
หมู่ท๗ี่ บ้านบางช้างตาย
หมู่ท๘ี่ บ้านศาลาพักร้อน
หมู่ท๙ี่ บ้านศาลาพักร้อน
หมู่ท๑ี่ ๐บ้านบางตีนเป็ด
หมู่ท๑ี่ ๑บ้านคลองเก่า
หมู่ที่ ๑๒บ้านนัดตาว่าย
ประชากร

ผู้นาฝ่ายปกครอง
นายสมชาย เสรีสมนึก
นายชัยวัฒน์ พึ่งอิ่ม
นายสุบิน พวงมณี
นายศิริวัฒน์ ศรเดช
นางสาวกองแก้ว นวลจันทร์
นางสาวพะเยาว์ กลั่นเกลี้ยง
นางภาณี พ่วงศิริ
นางทัศนา น้อยสกุล
นางนุชจรินทร์ ลาดวน
นายสมบูรณ์ เสียงอ่อน
นางสาวสุวิภา พงษ์เชียงซา
นางดุษฎี ยมรัตน์

ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กานันตาบลบางขันแตก
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน

หมายเลขโทรศัพท์
081 - 2789341
081 - 2066776
080 - 1124363
081 - 8578460
080 - 1124692
086 - 0408473
084 - 5698310
081 - 4034167
089 - 8835248
081 - 9814730
085 - 1266039
081 - 8534644

จานวนครัวเรือน
หมู่ที่
ชื่อบ้าน
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
รวม
(หลัง)
หมู่ท๑ี่
บ้านบางนางจีน
440
416
856
240
หมู่ท๒ี่
บ้านโพงพาง
321
319
640
176
หมู่ท๓ี่
บ้านนางพิมพ์
468
465
933
264
หมู่ท๔ี่
บ้านคลองบ่อ
494
575
1,069
287
หมู่ท๕ี่
บ้านคลองจั่น
318
353
671
185
หมู่ท๖ี่
บ้านมอบลัด
336
386
722
212
หมู่ท๗ี่
บ้านบางช้างตาย
480
503
983
284
หมู่ท๘ี่
บ้านศาลาพักร้อน
257
351
608
203
หมู่ท๙ี่
บ้านศาลาพักร้อน
215
233
448
121
หมู่ท๑ี่ ๐ บ้านบางตีนเป็ด
346
366
712
201
หมู่ท๑ี่ ๑ บ้านคลองเก่า
140
167
307
77
หมู่ท๑ี่ ๒ บ้านนัดตาว่าย
420
429
849
286
รวม
4,235
4,563
8,798
2,536
หมายเหตุข้อมูลสานักบริหารการทะเบียนอาเภอเมืองสมุทรสงคราม ณ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕8
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2.1.6 สภาพทางเศรษฐกิจ
 อาชีพราษฎรในพื้นที่ประกอบอาชีพดังนี้
เกษตรกรรม (สวนส้มโอ สวนมะพร้าว)
ทาน้าตาลมะพร้าว
รับจ้าง
ค้าขาย
อื่น ๆ (รับราชการ พนักงานบริษัท)
 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
สถานบริการน้ามัน
6 แห่ง
ปั๊มแก๊ส ๒ แห่ง
โรงงาน
13 แห่ง
โรงแรม ๑ แห่ง
รีสอร์ท ๑5 แห่ง
ร้านอาหาร
6 แห่ง
ห้องเช่า 9 แห่ง
ร้านค้าทั่วไป 2
9 แห่ง
ผลิตน้าดื่ม ๒ แห่ง
ร้านจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง ๓ แห่ง
อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
3 แห่ง
อู่ซ่อมรถยนต์
5 แห่ง
ร้านตัดผม/เสริมสวย 2 แห่ง
เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์ 8 แห่ง
อื่นๆ
14 แห่ง
2.1.7 สภาพทางสังคม
 โรงเรียนประถมศึกษา
๔
แห่ง
1. โรงเรียนวัดบางขันแตก
- รักษาการผู้อานวยการ นางสุพัฒนากาญจน์ งามเผือก หมายเลขโทรศัพท์ 081-3788638
- จานวนครู/อาจารย์ จานวน 4 คน
- จานวนนักเรียน
71 คน
- ระดับ อนุบาล
– ประถมศึกษาปีที่ 6
- ที่ตั้ง
หมู่ที่ 1 ตาบลบางขันแตก ตาบลบางขันแตก อาเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ 034-762314
2. โรงเรียนวัดนางพิมพ์
- รักษาการผู้อานวยการ นายอดุลย์ สกุลสมบัติ หมายเลขโทรศัพท์ 083-8244483
- จานวนครู/อาจารย์
4 คน
- จานวนนักเรียน
27 คน
- ระดับ อนุบาล
– ประถมศึกษาปีที่ 6
- ที่ตั้ง
หมู่ที่ 3 ตาบลบางขันแตก ตาบลบางขันแตก อาเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ 034-751424
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3. โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม
- ผู้อานวยการ นายวิวรรธน์ โตเหมือน หมายเลขโทรศัพท์ 081-5272787
- จานวนครู/อาจารย์
6 คน
- จานวนนักเรียน
101 คน
- ระดับ อนุบาล
– ประถมศึกษาปีที่ 6
- ที่ตั้ง
หมู่ที่ 6 ตาบลบางขันแตก ตาบลบางขันแตก อาเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ 034-771314
4. โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม
- ผู้อานวยการ นายประยูร สุพรรณอ่วม หมายเลขโทรศัพท์ 087-0748065
- จานวนครู/อาจารย์
20 คน
- จานวนนักเรียน
331 คน
- ระดับ อนุบาล
– ประถมศึกษาปีที่ 6
- ที่ตั้ง
หมู่ที่ 4 ตาบลบางขันแตก ตาบลบางขันแตก อาเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ 034-765767
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตก ๓ แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบ่อ
- ครูผู้ดูแลเด็ก
1) นางสาวประภารัตน์ เศรษฐวัฒน์
2)
นางทิพย์กมล เศรษฐวัฒน์
3) นางสาวธนภร แสงอ่อน
4)
นางงามใจ อิ่มเสมอ
- จานวนเด็กเล็ก 60 คน
- ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตก หมู่ที่ 4 ตาบลบางขันแตก อาเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ 080-0215254
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางขันแตก
- ครูผู้ดูแลเด็ก
1) นางประนอม น้อยสกุล
2) นางสาวธนาภา กลับสกุล
- จานวนเด็กเล็ก 16 คน
- ที่ตั้ง วัดบางขันแตก หมู่ที่ 1 ตาบลบางขันแตก อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ 085- 3764988
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวรรณาคงคาราม
- ครูผู้ดูแลเด็ก
1) นางนาตยา ศรีเอี่ยม
2) นางวราภรณ์ สาริขา
- จานวนเด็กเล็ก 15 คน
- ที่ตั้ง วัดศรีสุวรรณคงคาราม หมู่ที่ 6 ตาบลบางขันแตก อาเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ 089-9943221
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 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
1. วัดบางขันแตก
- เจ้าอาวาส พระครูสมุทรวรคุณ
- ที่ตั้ง
หมู่ที่ 1 ตาบลบางขันแตก อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ 085 - 7042817
2. วัดแม่น้า
- เจ้าอาวาส พระครูสมุทรคุณากร
- ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตาบลบางขันแตก อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ 085 - 1938033
3. วัดนางพิมพ์
- เจ้าอาวาส พระครูเกษมสมุทรคุณ
- ที่ตั้ง
หมู่ที่ 3 ตาบลบางขันแตก อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ 086-1659868
4. วัดโพงพาง
- เจ้าอาวาส
พระสมุห์สมาน จนทวโส
- ที่ตั้ง
หมู่ที่ 2 ตาบลบางขันแตก อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ 098 - 3490523
5. วัดศรีสุวรรณาคงคาราม
- เจ้าอาวาส
พระครูสังฆรักษ์โอภาส โอภาโส
- ที่ตั้ง
หมู่ที่ 6 ตาบลบางขันแตก อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 771008 / 081 - 2961589
6. วัดธรรมสถิติ์วราราม
- เจ้าอาวาส
พระครูสิริสมุทรคุณ
- ที่ตั้ง
หมู่ที่ 4 ตาบลบางขันแตก อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ 083 - 3193818
7. วัดบางนางจีนกลาง
- เจ้าอาวาส
พระปลัดประธาน ญาณสีโร
- ที่ตั้ง
หมู่ที่ 1 ตาบลบางขันแตก อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสคราม
หมายเลขโทรศัพท์ 089 - 9924119
 การสาธารณสุข
1. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
- หัวหน้าสถานีอนามัย นางอุไร ศรีพุ่ม
- พื้นที่รับผิดชอบ
หมู่ที่ 3 , 4, 5 ,7 , 10, 11 ตาบลบางขันแตก
- ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตาบลบางขันแตก อาเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ 034
– 765717 / 086 - 7918799
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2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดบางขันแตก
- หัวหน้าสถานีอนามัย นายสมชาย พันธ์เจริญ
- พื้นที่รับผิดชอบ
หมู่ที่ 1 , 2, 6 ,8 , 9, 12 ตาบลบางขันแตก
- ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตาบลบางขันแตก อาเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ 034
– 713341 / 085-2457255
2.1.8 การบริหารพื้นฐาน
 การคมนาคม
ถนนแอสฟัลท์ติก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
ถนนผิวจราจรหินคลุก / ลูกรัง 41
ทางเดินเท้า คสล. 2 สาย

10
17

สาย
สาย
สาย

 การไฟฟ้า
มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
ระบบประปาบาดาล
ถังน้า คสล.
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1

แห่ง
แห่ง

2.1.9 ข้อมูลอื่นๆ
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)จานวน
คณะกรรมการบทบาทสตรีตาบลบางขันแตก
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ๑๒
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
กลุ่มแม่บ้านเกษตร
ชมรมผู้สูงอายุ
กลุ่มอาชีพ
๔

๒ รุ่น มีสมาชิก ๑๐๐ คน
๑
คณะ
คณะ
๑๒ คณะ
๑
คณะ
๒
ชมรม
กลุ่ม
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2.2 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
2.2.1 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
ทาเนียบผู้บริหาร
ชื่อ – สกุล
นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช
นายอภิศักดิ์ บุญท้วม
นายธนารักษ์ ไทยเจียมอารีย์
นายสุชาติ จันทรบัณฑิตย์

ตาแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตาบล
ทาเนียบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

ชื่อ – สกุล
นายอานวยวิทย์ น่วมศิริ
นายอภิเดช บุญพยัคฆ์
นายวิโรจน์ เสรีสมนึก
นางอนุรัตน์ อิ่มเกียรติ
นายสมดุลย์ พิสดาร
นายจรัญ วิมลทอง
นายเกรียงศักดิ์ ตันจตุรงค์
นางอุทัยวรรณ ชูช่วย
นายประชุม คงมณี
นายนิกร นวลจันทร์
นายปราโมทย์ แสงพุ่ม
นายปราโมทย์ อินทรสุวรรณ
นายประวิทย์ เพชรดี
นางพยอม บุญท้วม
นายสมัคร จันทร์พึ่งสุข
นายสาราญ บุญมา
นายพรชัย ลาดวน
นายปรีชา อยู่ยงค์
นายณรงค์ กาเหนิดโทน
นางสาววัชรีวรรณ เจริญชัยพัฒน์
นายวิทยา เนียมพิบูลย์
นายพิสิทธิ์ นวลจันทร
นายชล เครือบุตรสินธิ
นายสมโภช เกตุลักษณ์

ประธานสภา
รองประธานสภา
สมาชิกสภา อบต.ม.1
สมาชิกสภา อบต.ม.2
สมาชิกสภา อบต.ม.2
สมาชิกสภา อบต.ม.3
สมาชิกสภา อบต.ม.3
สมาชิกสภา อบต.ม.4
สมาชิกสภา อบต.ม.4
สมาชิกสภา อบต.ม.5
สมาชิกสภา อบต.ม.5
สมาชิกสภา อบต.ม.6
สมาชิกสภา อบต.ม.6
สมาชิกสภา อบต.ม.7
สมาชิกสภา อบต.ม.7
สมาชิกสภา อบต.ม.8
สมาชิกสภา อบต.ม.9
สมาชิกสภา อบต.ม.9
สมาชิกสภา อบต.ม.10
สมาชิกสภา อบต.ม.10
สมาชิกสภา อบต.ม.11
สมาชิกสภา อบต.ม.11
สมาชิกสภา อบต.ม.12
สมาชิกสภา อบต.ม.12

ตาแหน่ง
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อัตรากาลังบุคลากร
สานักงานปลัด
ที่
ตาแหน่ง
1
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
3
หัวหน้าสานักงานปลัด
4
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
5
นักพัฒนาชุมชน
6
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
7
คนตกแต่งสวน
8
คนงานทั่วไป
รวม
กองคลัง
ที่
1
2
3
4
5
6

ส่วนโยธา
ที่
1
2
3

ตาแหน่ง

อัตรา
1
1
1
1
1
1
6

ตาแหน่ง

อัตรา
1
1
2
4

ผู้อานวยการกองคลัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
คนงานทั่วไป
รวม

หัวหน้าส่วนโยธา
วิศวกร
คนงานทั่วไป

อัตรา
1
1
1
1
1
1
1
3
10

รวม

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่
ตาแหน่ง
1
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
2
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
รวม

อัตรา
4
4
8
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ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ที่
ตาแหน่ง
1
พนักงานขับรถยนต์
2
คนงานประจารถบรรทุกขยะ
รวม

อัตรา
1
3
4

ข้าราชการ 1
3 คน
พนักงานจ้าง (ภารกิจ) 10 คน
พนักงานจ้าง (ทั่วไป)
9 คน
รวม
32 คน
ระดับการศึกษาของบุคลากร
ประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา/อนุปริญญา/
ปริญญาตรี 1
ปริญญาโท
3 คน
รวม

10 คน
9 คน
32 คน

2.1.2 ศักยภาพด้านงบประมาณ
สรุปรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตก
ที่
1
2
3
4

ปีงบประมาณ

ประเภทรายได้
รายได้ที่จัดเก็บเอง
รายได้ที่ส่วนราชการอื่น จัดเก็บแทน
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวม

2555
(บาท)
2,605,297.36
16,344,657.33
10,279,976.00
13,983,938.00
43,213,868.69

2556
(บาท)
2,864,210.29
19,958,163.89
9,556,624.00
14,611,688.14
46,990,686.32

2557
(บาท)
2,886,053.65
15,637,125.06
10,780,125.00
14,858,320.00
44,161,623.71
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2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบลบางขันแตก พ.ศ. 2559 – 2563 เป็นการดาเนินการ ภายใต้
สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทาง
การเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เป็นไปอย่าเร็งรวด
ว
และส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตก ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการตาบล จึงมุ่งเน้น
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่
ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตาบล เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครง
สร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย เศรษฐกิจภายในตาบล เพื่อเป็นฐา นรากในการ
พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ภาคการเกษตร ขณะเดียวกันจาเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับ ระบบ
เศรษฐกิจในระดับจังหวัดภูมิภาคและระดับประเทศ การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558
การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพคน
การเสริมสร้าง
องค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ของตาบลบางขันแตก
นอกจากนี้ยังจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาการบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมทั้ง
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากร
อย่างมีส่วนร่วมควบคู่กับการปลูกจิตสานึกค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม

บทที่ 3

แผนยุทธศาสตร์
การจัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตก ได้นาเอาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาในแต่ละระดับ มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการจัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
ประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม
3. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
4. นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
1. การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย
ควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาส
ในชีวิตให้แก่ตนเอง
2. การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการ
พัฒนาประเทศ
3. การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิต
ในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมี คุณค่า
และศักดิ์ศรี
4. การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนัก
ถึงผลประโยชน์ของสังคมและเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพโปร่งใสมีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม
1. การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
2. การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
4. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
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ประเด็นยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

3. ยุทธศาสตร์ความ
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง
เข้มแข็งภาคเกษตร
และยั่งยืน
ความมั่นคงของอาหารและ 3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
พลังงาน
3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ ให้แก่เกษตรกร
3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน
3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร
3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับ
1. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ 2. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เติมโตอย่างมีคุณภาพและ 3. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และ
ยั่งยืน
เป็นธรรม
4. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ
5. ยุทธศาสตร์การสร้าง
1. การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบ
ความเชื่อมโยงกับประเทศ
ความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่าง ๆ
ในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง 2. พัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาค
ทางเศรษฐกิจและสังคม
3. การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคภายใต้
บทบาทที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศใน
เวทีโลก
5. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
6. การมีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพ ปูองกันภัย
จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาด
ของโรคภัย
7. การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากาไร
8. การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
9. การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค
10. การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

6. ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่
การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
4. การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
5. การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤติจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบ
ความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
7. การควบคุมและลดมลพิษ
8. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ

3.1.2 ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทาง มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้
ด้าน

ยุทธศาสตร์

1
2
3
4
5

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง
ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและ
ยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมในอาเซียนและประชาคมโลก
ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยิ่งยืน

6
7
8
9
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ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีดังนี้
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ค่านิยมหลักของคนไทย
มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถานบันหลักของชาติในปัจจุบัน
ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
กตัญญูต่อพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
รักษาวัฒนธรรมไทยอย่างดีงามของไทย
มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รู้จักดารงตนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จาหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี
มีความเข้มแข็งทั้งร่ายกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝุายต่า หรือ กิเลส มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา
คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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3.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุมทรสงคราม
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม
วิสัยทัศน์

“เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้า แหล่งอาหารทะเลและผลผลิตเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
สร้างเสริมและเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสินค้าเกษตรและ
ประมง

เป้าประสงค์/กลยุทธ์
เป้าประสงค์
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจกับวิถีสมุทรสงคราม
กลยุทธ์
๑) พัฒนาการบริหารการจัดการท่องเที่ยวโดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนา
กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ
๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะ และโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อบริการและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
๓) สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รูปแบบใหม่ เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเพื่ออายุวัฒนะ
(Spa and Wellness Tourism) ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน
(Cultural and Community based Tourism) และการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
(Senior Tourism) โดยสอดคล้องกับทรัพยากรและวัฒนธรรมชุมชน
๔) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า
เพิ่มทางเศรษฐกิจ
๕) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
เป้าประสงค์
เป็นแหล่งสร้างมูลค่าเพิ่มและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและประมงให้มีความ
ปลอดภัยและได้มาตรฐานตอบสนองต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์
๑) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
๒) พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ประมงและบรรจุภัณฑ์ให้มี มาตรฐาน
สากล
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ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์/กลยุทธ์
๓) สร้างและขยายเครือข่ายการตลาด ช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตร/
ประมง และผลิตภัณฑ์เกษตรประมง เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั้ง ตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ
๔) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานที่
จาเป็นเพื่อให้การผลิตภาคเกษตรกรรม/ประมง มีประสิทธิภาพ
๕) พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชนและ OTOP ให้มี
ความเข้มแข็งและก่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่
6) ส่งเสริมการจัดทาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ และนาไปใช้ประโยชน์ เช่น
การประชาสัมพันธ์
เป้าประสงค์
ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมให้มีคามเข้มแข็ง กลยุทธ์
และดารงชีวิตตามหลัก
๑) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพียงพอ
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรม แบบ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๓) พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและคุณภาพชิตให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัย
๔) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างเสริมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์
๑) ปูองกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒) ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการรักษาเฝูาระวังและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓) ส่งเสริมการจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษา การวิจัย กาประชาสัมพันธ์
เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5
สร้างเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ให้มีความพร้อมเป็น
ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์
เป้าประสงค์
ทุกภาคส่วนมีภูมิคุ้มกันและมีความพร้อมเป็นประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
๑) ยกระดับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย สอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาลและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้
มาเยือนอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) พัฒนาศักยภาพเพื่อพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากร
ภาครัฐ เอกชนและประชาชน
๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีและสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อสามารถ
นาไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.4 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
วิสัยทัศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประชาชนรักถิ่นก้าเนิด สร้างคุณภาพชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน”
พันธกิจ
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญท้ญา
องถิ่น
3. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
4. พัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมแลการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7. พัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
เป้าประสงค์รวม
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานภายใต้การวางและจัดทาผังเมือง
2. ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา การกีฬา
การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
3. ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ห่างไกลยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. การเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
5. เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง เพื่อดาเนินการผลิต การแปรรูป และการตลาด
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. องค์กรและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

1) พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง บารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
2) พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้า
3) จัดทาผังเมืองและผังเมืองรวม
4) พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุข การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา
ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

1) ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ยกระดับการบริการทางการแพทย์
เสริมสร้าง สุขภาพอนามัย ปูองกัน แก้ไข ความคุมโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ
2) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา การปลูกฝังค่านิยมหลัก 12
ประการ การกีฬา นันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ
รวมถึงผู้ด้อยโอกาส
3) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์
4) พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคม ให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กรอบแนวคิดค่านิยมหลัก12 ประการ
5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ภายใต้กรอบ
แนวคิดค่านิยมหลัก 12 ประการ
6) สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน
7) ส่งเสริมการใช้และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่
กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมประเพณี
เพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
1) การบริหารจัดการ การปูองกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบ
การพัฒนาด้านจัดระเบียบ
เรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ชุมชน/สังคม การรักษา 2) ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟื้นฟู
ความสงบเรียบร้อย
ผู้ติดยาเสพติด
3) ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันปัญหาสังคม รวมถึงการท้องก่อนวัยอันควร
4) การจัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ

22

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 4
1) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้าลาคลอง การท่องเที่ยว
การพัฒนาและการส่งเสริม
เชิงอนุรักษ์ และปลูกจิตสานึกให้รักถิ่นกาเนิด
เกษตรกรรม การลงทุน
2) ส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยว
พาณิชยกรรมและการ
3) ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน เครือข่ายในการพัฒนา
ท่องเที่ยว
อาชีพ เกษตรกรรม การประมงและการลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การบริการเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนและ
ส่งเสริมทักษะความรู้ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4) ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
สามารถขยายเครือข่ายทางการตลาด สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ
5) คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน
6) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา และบริหาร
การเกษตรและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1)
2)
3)
4)

อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
บริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ 3 น้า
เสริมสร้างการปูองกัน การกัดเซาะตลิ่ง แม่น้าลาคลองและชายฝั่งทะเล

ยุทธศาสตร์ที่ 6
1) เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
การพัฒนาด้านการบริหาร 2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
กิจการบ้านเมืองและสังคม 3) พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเมือง
ที่ดี
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ
6) ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บารุงรักษา/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้และพัฒนาระบบการทางานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
7) พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ภายใต้ค่านิยมหลัก12
ประการ
8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการปูองกันปัญหาทุจริตอย่างยั่งยืน
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3.1.5 นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตก
๑. ด้านการเมืองการบริหาร
1) ประสานแผนการทางานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
2) สนับสนุนให้ผู้นาชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตาบลบางขันแตก
3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) ให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรซึ่งได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน
ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ตลอดจนมีจิตสานึก มีความรับผิดชอบต่องาน สามารถตอบสนองต่อองค์กรต่อ
สังคมและชาวตาบลบางขันแตก
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลมีความเจริญก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
6) ให้ความเป็นธรรม โปร่งใสในการพิจารณาความดีความชอบแก่ข้าราชการทุกระดับ
๒. ด้านการส่งเสริมอาชีพของราษฎร
1) ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
2) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
3) ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความรู้เพิ่มทักษะเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต
๓. ด้านสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ
1) ส่งเสริมให้ประชาชนออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
2) ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนด้านสุขภาพ
3) ส่งเสริมการปูองกันและระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในพื้นที่
4) สนับสนุนสถานีอนามัยตาบลบางขันแตกและอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดาเนินการ
ปูองกันและควบคุมโรคติดต่ออื่นๆในพื้นที่
5) สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
6) ส่งเสริมการพัฒนากีฬาแก่เยาวชนและประชาชน
๔. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1) สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับ
เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
๒) สนับสนุนทุนการศึกษาและอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในพื้นที่
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔) ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและทานุบารุง
ศาสนาให้ดารงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวันสาคัญอย่างต่อเนื่อง
๕. ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
๑) สร้างจิตสานึกและตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
๒) สร้างจิตสานึกในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้าเสียในชุมชน
๓) สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
๔) บริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ
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๖. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๑) จัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์
และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
2) จัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น
3) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งตารวจชุมชนตาบลบางขันแตก
เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ตารวจและฝุาย
ปกครองในการสอดส่องดูแล ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่
4) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุตาบลบางขันแตก
เพื่อให้บริการและให้ความรู้ในการ
ดาเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับผู้สูงอายุ
๗. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑) ดาเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม รวมทั้งขยายไหล่ทางถนนในหมู่บ้านหลายสาย เพื่อให้
ราษฎรในพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก
๒) ดาเนินการขยายเขตไฟฟูาและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะริมทาง
ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเพื่อให้
ราษฎร มีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือนและอานวยความสะดวกในการดารงชีวิต
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนในการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ
ในพื้นที่

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา

3.2.1 ผลวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตกโดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลร่วมกัประชาคม
บ
ท้องถิ่น ได้รวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน แล้วนามาวิเคราะห์
โดยแบ่งออกได้เป็น 8 กลุ่ม ดังนี้
๑. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ราษฎรไม่มีอาชีพเสริม
๑.๒ ไม่มีระบบประกันสินค้าทางการเกษตร
1.๓ ราษฎรขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการกลุ่ม
๑.๔ ราษฎรไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
๑.๕ เกษตรกรในพื้นที่
ยังขาดการสนับสนุนการให้ความรู้ด้านการเพิ่มและการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร
2. ปัญหาด้านสังคม
๒.๑ ด้านครอบครัวและชุมชน
๒.๑.๑ คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อส่วนรวม
๒.๑.๒ แหล่งเรียนรู้ยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่
๒.๒ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.๒.๑ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ยังไม่เพียงพอ
๒.๒.๒ การติดตั้งอุปกรณ์ในการปูองกันภัย ยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่
๒.๓ ด้านการกีฬาและนันทนาการ
๒.๓.๑ ขาดผู้นาในด้านการกีฬา ทาให้การทากิจกรรมขาดความต่อเนื่อง
๒.๓.๒ ชุมชนมีสถานที่ในการออกกาลังกายและอุปกรณ์กีฬายังไม่ทั่วถึง
๒.๔ ด้านยาเสพติด
๒.๔.๑ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
๒.๔.๒ การให้ความรู้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยังไม่ทั่วถึง

25
๓. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ ด้านการคมนาคม
๓.๑.๑ การเดินทางไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากถนนบางสายเป็นถนนลูกรังและมี
สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ
๓.๑.๒ ขาดงบประมาณในการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๒ ด้านสาธารณูปโภค
๓.๒.๑ ไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายหลักยังไม่ครอบคลุมทั้งตาบล
๔. ปัญหาด้านแหล่งน้า
๔.๑ แหล่งน้าสาหรับการอุปโภคบริโภค
๔.๑.๑ คลองและลาประโดงสาธารณะมีสภาพตื้นเขิน
๔.๑.๒ คลองและลาประโดงสาธารณะขาดการปรับปรุงดูแล
๔.๒ แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
๔.๒.๑ น้าในลาคลองเน่าเสียไม่สามารถใช้การได้
๕. ปัญหาด้านสาธารณสุข
๕.๑ ปูองกันโรคระบาดและโรคติดต่อ
๕.๑.๑ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
๕.๑.๒ ประชาชนขาดความรู้ในการดูแลและรักษาสุขภาพ
๖. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร
๖.๑ ด้านการเมือง – การปกครอง
๖.๑.๑ ประชาชนขาดกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง
๖.๑.๒ ประชาชนไม่เข้าใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข
๖.๒ ด้านการเมือง – การบริหาร
๖.๒.๑ ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ
๗. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
๗.๑ ด้านการศึกษา
๗.๑.๑ การส่งเสริมและการสนับสนุนการศึกษาไม่เพียงพอ
๗.๑.๒ ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ
๗.๑.๓ ประชาชนส่วนใหญ่มักส่งบุตรหลานไปเรียนในชุมชนเมือง เพราะคิดว่าโรงเรียน
ในพื้นที่ขาดศักยภาพ
๗.๒ ด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
๗.๒.๑ ประชาชนขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น
๘. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘.๑ ด้านแหล่งน้าธรรมชาติ
๘.๑.๑ ขาดงบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้า
๘.๑.๒ ประชาชนขาดจิตสานึกในการดูแลรักษาสถานที่สาธารณะ
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตก โดยใช้หลัก SWOT ดังนี้
จุดแข็ง (S : Strength)
1. ตาบลบางขันแตกตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเจริญ
2. มีแม่น้าแม่กลองเป็นแม่น้าสายหลัก และมีแม่น้าสาขา แหล่งน้าธรรมชาติและลาประโดง
3. ประชาชนสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ตลอดปี
4. มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆ ได้หลายเส้นทาง
5. มีสถานศึกษาและสถานีอนามัยในพื้นที่อย่างเพียงพอ
6. ผู้นามีความเข้มแข็งและมีความสามัคคี
๗. มีการแบ่งงานและมีการมอบหมายงานกันอย่างชัดเจนภายในองค์กรเป็นการลดความขั้นตอน
และลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน
๘. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ ดาเนินนโยบายตามระเบียบกฎหมายเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
๙. ผู้นาชุมชนทั้งฝุายท้องที่และท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีความสามัคคี
จุดอ่อน (W : Weakness)
1. ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มเสื่อมโทรม แหล่งน้าเริ่มตื้นเขิน
2. เส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ายังไม่สะดวก ถนนภายในตาบลยังไม่เป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหรือแอสฟัลท์ติก ทั่วทั้งพื้นที่
3. ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยังไม่ทั่วถึง
4. เกษตรกรประสบปัญหาสัตว์ศัตรูพืชระบาด
5. ประชาชนยังขาดการกระตุ้นของความมีจิตสานึกของการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ
๖. ระบบสาธารณูปโภคยังไม่เพียงพอ
๗. การรวมกลุ่มหรือองค์กรชุมชน ยังขาดความเข้มแข็งและยั่งยืน
โอกาส (O : Opportunity)
1. นโยบายของจังหวัดสมุทรสงครามสนับสนุนและส่งเสริมภาคเกษตรกรรม การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ทางแม่น้าลาคลองและคงไว้ซึ่งวิถีชุมชน ประเพณีดั้งเดิม
2. หน่วยงานราชการ องค์กรอื่นในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
3. ประชาชนให้ความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงอนุรักษ์มากขึ้น จึงมีโอกาส
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีอยู่เดิมให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
4. รัฐบาลมีนโยบายกระจายอานาจลงสู่ท้องถิ่น ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและ
อิสระในการบริหารงบประมาณทาให้เกิดความคล่องตัว สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
อุปสรรค (T : Threat)
1. ราคาสินค้าเกษตรตกต่า
2. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคม เด็ก เยาวชนลุ่มหลงไป
กับกระแสเทคโนโลยี เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาเสพติด ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร เป็นต้น
3. ค่านิยมของประชาชนติดความฟุุมเฟือยและเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ทาให้ความเอื้ออาทรต่อ
เพื่อนบ้าน ชุมชน และสังคมลดน้อยถอยลง
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4. รัฐบาลมีการถ่ายโอนภารกิจมาสู่ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น แต่มิได้จัดสรรงบประมาณและบุคลากร

มาให้กับท้องถิ่น
๕
. งบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อการแก้ไขและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
3.2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุงหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตก
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
“โครงสร้างพืนฐานและการศึกษาดีพร้อม สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
พลิกฟื้นอาชีพ เร่งรีบเรื่องสุขภาพ”
พันธกิจ
1. จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
4. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
5. ปูองกันและบรรเทาสาธารภัย
6. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
7. รักษาความสะอาด กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
8. บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ามีความสะดวกและรวดเร็ว
2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
3. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
4. ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ได้รับการดูแลทั่วถึง
5. ประชาชนมีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
6. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นและพอเพียง
8. ประชาชนดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
9. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและความยั่งยืน
10. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
11. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง บารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
2) พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้า
3) จัดทาผังเมืองและผังเมืองรวม
4) พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ยกระดับการบริการทางการแพทย์
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย ปูองกัน แก้ไข ความคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
2) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา การกีฬา นันทนาการให้กับเด็ก
เยาวชนประชาชน คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส
3) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์
4) พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคม ให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
6) สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
1) การบริหารจัดการ การปูองกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2) ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
3) ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันปัญหาสังคม รวมถึงการท้องก่อนวัยอันควร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้าลาคลอง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ
ปลูกจิตสานึกให้รักถิ่นกาเนิด
2) ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน เครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมการประมงและการลงทุน พาณิชยกรรม การบริการ เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนและส่งเสริมทักษะความรู้ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สามารถขยายเครือข่ายทางการตลาด สร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกร
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4) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา และบริหารการเกษตร
และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2) บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
3) เสริมสร้างการปูองกัน การกัดเซาะตลิ่ง
ของแม่น้าลาคลอง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1) เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
3) พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากรทุกรูปแบบ
6) การก่อสร้าง / ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน, การจัดหาวัสดุและการบารุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้, การพัฒนาระบบการทางานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
๗) การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แบบ ยท.01

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตก พ.ศ.2558

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

เสริมสร้างและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตยั่งยืน
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
สมุทรสงคราม

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันสินค้าเกษตรและประมง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและ
ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
ให้มีความพร้อมเป็นประชาคมอาเซียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.
ในเขต
จังหวัด

สมุทรสงคราม

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

(ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อบต.
บางขันแตก

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย

การพัฒนา
และการส่งเสริม
เกษตรกรรม
การลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว

(ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3)

(ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3)

(ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
และ 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา
ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม การ
รักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาและส่งเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การพัฒนา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี

(ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4)

(ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5)

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี
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เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

1.การคมนาคมทั้งทาบก
และทางน้ามีความสะดวก
รวดเร็ว
2.ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณปการเพียงพอและ
ทั่วถึง

1.ส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
2.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ
3.ปูองกันและระงับ
โรคติดต่อ

1.ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

1.ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพิ่มขึ้น
2.ประชาชนดาเนินชีวิต
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความ
เป็นอยู่ที่ดี

1.รักษาความสะอาด
กาจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
2.บารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1.การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
2.ช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
ของประชาชนเพิ่มขึ้น
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โครงการ/กิจรรม

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 1
1.พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้าง
ซ่อมแซมปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้
ได้มาตรฐาน

1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัสท์ติกส์คอนกรีต
สายบ้านหิ่งห้อย ม.6
2) ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกส์คอนกรีต ถนนสายนัดตาว่ายม. 12
3) ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายณรงค์
พ่วงศิริ ม. 7 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตาบลบางขันแตก
4) ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกซอยบ้านนายธนเศรษฐ์ ฐาปนะ
สมบูรณ์หมู่ที่ 3 ตาบลบางขันแตก
5) ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกซอยวัดนางพิมพ์ – สะพานแค
หมู่ที่ 3 ตาบลบางขันแตก
6) ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยบ้านนายเกลี่ย
นวลจันทร์ หมู่ที่ 5 ตาบลบางขันแตก
7) ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนจั่นคลองโคน หมู่ที่ 5 ตาบลบางขันแตก
8) ก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก ซอยบ้านนางลิ้นจี่ ม. 7
ตาบลบางขันแตก

2.พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้า

1) ดูดเลน/ขุดลอกคลองและลาประโดงสาธารณะ
ภายในตาบลบางขันแตก
2) วางท่อระบายน้า/ซ่อมแซมท่อระบายน้า
ภายในตาบลบางขันแตก

3.จัดทาผังเมืองและผังเมืองรวม

1) จัดทาผังเมืองและผังเมืองรวม

แนวทาง
การพัฒนา

4.พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค

9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชัยวัฒน์
พึ่งอิ่ม หมู่ที่ 2 ตาบลบางขันแตก
10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายไฉน (เชื่อม
ม. 11 – ม.4 – ม.7) พร้อมวางท่อระบายน้าหมู่ที่ 4 ต.บางขันแตก
11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียน
วัดธรรมสถิติ์วราราม (ม.4 เชื่อม ม. 7) พร้อมวางท่อระบายน้า
หมู่ที่ 4 ตาบลบางขันแตก
12)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประภาส
แก้วสุกแท้ หมู่ที่ 10 ต. บางขันแตก
13)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสาคร
สาราญรื่น หมู่ที่ 10 ตาบลบางขันแตก
14) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนางสาวสุวิภา
พงษ์เซียงซา หมู่ที่ 11 ตาบลบางขันแตก
15) ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านบางช้างตาย
พร้อมรางระบายน้าหมู่ที่ 8 ตาบลบางขันแตก
16) ก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเลียบชายคลอง ซอยหิ่งห้อย ม.
6 ตาบลบางขันแตก
17) สร้างแผ่นปูนทางเดินเท้าภายในตาบลบางขันแตก
18) ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน/ซ่อมแซมทางเดินเท้า ภายในตาบล
บางขันแตก
19) ปรับปรุง/ซ่อมแซมสะพานภายในตาบลบางขันแตก
20)ก่อสร้างรางระบายน้าภายในตาบลบางขันแตก
21)ขยายเขตไฟฟูา /ติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสว่างภายในตาบล
บางขันแตก

1) ขยายเขตระบบประปาภูมิภาค/ประปาหมู่บ้าน ภายในตาบลบางขันแตก
2) สร้างถังน้าประปาหมู่บ้าน
3) ซ่อมแซมระบบประปา/ปรับเปลี่ยนท่อเมนประปาที่เสื่อมสภาพ
4) ขุดเจาะบ่อบาดาล
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โครงการ/กิจรรม

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2
1.ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข ยกระดับการ
บริการทางการแพทย์ เสริมสร้างสุขภาพอนามัย
ปูองกัน แก้ไข การควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

2.ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
การกีฬา นันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน
คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส

แนวทาง
การพัฒนา

1) การส่งเสริม/สนับสนุนการดูแลสุขภาวะชุมชน
2) โครงการปูองกันและลดปัญหาสุขภาพ
3) โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
4) โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

5) พัฒนา/เสริมสร้างระบบเครือข่ายสุขภาพเพื่อหลัก
ประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพ
6) เงินสมทบหลักประกันสุขภาพของ อบต.
7) อุดหนุนโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข

1)โครงการปลูกจิตสานึกเยาวชนด้านคุณธรรมจริยธรรม
การอยู่ร่วมกัน รวมกันรวมพลังต้านยาเสพติด
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาภายในตาบล
3) ส่งเสริม/สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการศึกษา
4) อาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน
5) อาหารเสริม(นม) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน
6) โครงการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาในสาขา
ที่ขาดแคลน

7) โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กเล็ก
8) สนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ ทางการศึกษา
9) โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
10) โครงการวันเด็กแห่งชาติ
11) อุดหนุนส่วนราชการ

3.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือ
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสผละผู้ติดเชื้อ
เอดส์

1) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2) เบี้ยยังชีพผู้พิการ
3) เบี้ยยังชีพสาหรับผู้ปุวยเอดส์

4.พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความ
เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1) การเสริมสร้างสายใยความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว
2) การส่งเสริม/สนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
3) จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กสนาม
4) จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/เครื่องออกกาลังกาย

5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชน

1) พิธีการเนื่องในวันสาคัญต่างๆ

5) โครงการสืบสานประเพณีเทศกาลเข้าพรรษา
6) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และ
และวันผู้สูงอายุ
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6.สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกัน การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

1) ส่งเสริมการจัดงานประเพณีต่างๆ
2) โครงการส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ว่าวไทย
3) โครงการประเพณีลอยกระทงสายกาบกล้วย
เมืองแม่กลอง
4) โครงการสืบสานประเพณีชักพระ ผ้าปุาสามัคคีและ
แข่งขันเรือพาย

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 3
1.การบริหารจัดการ การปูองกัน บรรเทาสาธารณ
ภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แนวทาง
การพัฒนา

2.ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกัน แก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

3.ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันปัญหาสังคม รวมถึง
การท้องก่อนวัยอันควร

โครงการ/กิจรรม
1) ฝึกอบรม/ทบทวน/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของ
อปพร.
2) โครงการสร้างความอุ่นใจความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในช่วงเทศกาลปีใหม่
3) โครงการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
ตาบลบางขันแตก
4) โครงการฝึกอบรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5) โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยด้านต่างๆ
ในพื้นที่ตาบลบางขันแตก

6) อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
7) ติดตั้งปูายจราจร/ปูายบอกทางภายในตาบลบางขันแตก
8) ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ตาบลบางขันแตก
9) ติดตั้งกระจกเลนส์นูนตามทางแยกและทางโค้งในเขต
ตาบลบางขันแตก
10) ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ

1) รณรงค์/อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
2) โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตาบลบางขันแตก
3) ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
4) ส่งเสริม/แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
5) ก่อสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬาต้านยาเสพติดพร้อมเครื่องออกกาลังกาย

1) การให้ความรู้แก่เยาวชนในการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
2) รณรงค์/ส่งเสริม การใช้เวลาว่างของเด็กและเยาวชนให้เกิดประโยชน์
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แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 4

แนวทาง
การพัฒนา

โครงการ/กิจรรม

1.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้า
ลาคลอง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และปลูกจิตสานึกให้รักถิ่นกาเนิด

1) รณรงค์/ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.ส่งเสริม สนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน
เครือข่ายในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมการประมง
และการลงทุน พาณิชยกรรม การบริการ เพื่อการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน
และส่งเสริมทักษะความรู้ เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

1) โครงการอุดหนุนงบประมาณ/อบรม ส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ ,กลุ่มสตรี, กลุ่มเยาวชนและประชาชน
2) โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรของตาบล
3) สมทบกองทุนเศรษฐกิจชุมชน

3.ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต และ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร รวมทั้งผลิตภัณฑ์
แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ สามารถขยายเครือข่ายทางการตลาด
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

1) โครงการส่งเสริมการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทน
มะพร้าวเสื่อมโทรม
2) โครงการส่งเสริมการเก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจ
วิเคราะห์

4.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาและบริหารการเกษตรและขับเคลื่อนให้
บังเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1) โครงการปูองกันและกาจัดแมลงดาหนามมะพร้าวโดยใช้แตนเบียนอะซีโคเดส
2) โครงการรณรงค์ ปูองกันและกาจัดกระรอกในสวนมะพร้าว
3) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลพันธุ์ดีแบบสวนหลังบ้าน
3) โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 5

1.อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทาง
การพัฒนา

2.บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

3.เสริมสร้างการปูองกัน การกัดเซาะตลิ่งของแม่น้า
ลาคลอง

โครงการ/กิจรรม
1) รณรงค์/อบรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ทิ้งขยะมูล
ฝอยลงแม่น้า ลาคลอง
2) โครงการคืนชีวิตและอนุรักษ์สัตว์น้า สร้างสมดุลแก่ธรรมชาติ
3) กิจกรรมลงแขกลงคลอง
4) การปรับภูมิทัศน์พื้นสาธารณะภายในตาบลบางขันแตก

1) จัดหาที่รองรับขยะมูลฝอยเพิ่มเติม หมู่1- 12
2) จัดหาเรือเก็บขยะพร้อมเครื่องยนต์

1) ก่อสร้างเขื่อนปูองกั้นตลิ่งพังในพื้นที่ ต.บางขันแตก
2) ก่อสร้างเขื่อนทางเดินเท้าปูองกันตลิ่งพังภายในตาบลบางขันแตก
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โครงการ/กิจรรม

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 6
1.เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

1) อบรมอาสาสมัครปกปูองสถาบัน
2) โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

3) การส่งเสริมกิจกรรม เนื่องในวันสาคัญทางศาสนา
4) ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น

1) จัดทาเวทีประชาคม

2) การส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาตาบลในด้านต่างๆ

1) การเลือกตั้ง

2) การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมของประชาชน

1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2) ขยายเขตเสียงตามสาย
3) ขยายเขตเสียงตามสายแบบไร้สาย
4)ซ่อมแซม/ปรับปรุงเสียงตามสาย

5) อินเตอร์เน็ตตาบล

3.พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

แนวทาง
การพัฒนา

4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร
ทุกรูปแบบ
6.การก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน การ
จัดหาวัสดุและการบารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ การพัฒนาระบบการทางาน โดยใช้
เทคโนโลยี
7.แนวทางการพัฒนา การบริหารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล

6) สนับสนุนศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน
7) จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์

1) โครงการจัดทาแผนที่ภาษีของ อบต.
2) การอบรม/การสัมมนา/การศึกษาดูงาน
1) จัดซื้อ/จัดหา วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
ประเภทต่างๆ
2) บารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
3) ค่าจ้างที่ปรึกษา
4) อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง
5) การพัฒนาปรับปรุงสานักงาน

5) การพัฒนาปรับปรุงสานักงาน
6) โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงห้องประชุม
7) ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมอาคาร
8) ก่อสร้าง/ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ในหมูบ้าน/
สถานีอนามัย,วัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
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1) จ่ายเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
2) จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
3) จ้างเหมาบริการ
4) ส่งเสริมให้ชาวบางขันแตกร่วมใจชาระภาษีภายในกาหนด
5) โครงการอบรมศีลธรรมและคุณธรรม

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์

แบบ ยท.02
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Strategy Map

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

โครงสร้างพื้นฐานและการศึกษาดีพร้อม สิ่งแวดล้อมยั่งยืน พลิกฟื้นอาชีพ เร่งรีบเรื่องสุขภาพ

จัดให้มีและบารุงรักษาทาง
น้าและทางบก

- ส่งเสริมการบารุง ศาสนา และวัฒนธรรม
- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ
-ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมล้อม

เป้าประสงค์

-การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ามี
ความสะอาดและรวดเร็ว
-ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค
เพียงพอและทั่วถึง

-ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
-ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ
ได้รับการดูแลทั่วถึง
-ประชาชนมีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

-จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและความ
ยั่งยืน

ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

-บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน
- รักษาความสะอาด กาจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลกร พัฒนาองค์กร
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

-ชุมชนมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นและ
พอเพียง
-ประชาชนดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

-การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
-ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

แนวทางการ
พัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา
ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม การ
รักษาความสงบเรียบร้อย

1.ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข ยกระดับการ
บริการทางการแพทย์ เสริมสร้างสุขภาพอนามัย
ป้องกัน แก้ไข การควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ
2.ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
การกีฬา นันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน
คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส
3.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความ
ช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
ผละผู้ติดเชื้อเอดส์
4.พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มี
ความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชน
6.สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการ
บารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน การก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน

1.การบริหารจัดการ การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนอาเซียน
2.ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพ
ติด ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
3.ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันปัญหาสังคม รวมถึง
การท้องก่อนวัยอันควร

1.พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้าง
ซ่อมแซมปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้
ได้มาตรฐาน
2.พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้า
3.จัดทาผังเมืองและผังเมืองรวม
4.พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

แนวทางการ
พัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาและส่งเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี

1.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้าลา
คลอง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และปลูกจิตสานึก
ให้รักถิ่นกาเนิด
2.ส่งเสริม สนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน
เครือข่ายในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมการประมง
และการลงทุน พาณิชยกรรม การบริการ เพื่อการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน
และส่งเสริมทักษะความรู้ เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
3.ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต และ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร รวมทั้งผลิตภัณฑ์
แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ สามารถขยายเครือข่ายทางการตลาด
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
4.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาและบริหารการเกษตรและขับเคลื่อนให้
บังเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
3.เสริมสร้างการป้องกัน การกัดเซาะตลิ่งของแม่น้า
ลาคลอง

1.เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น
3.พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร
ทุกรูปแบบ
6.การก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน การ
จัดหาวัสดุและการบารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ การพัฒนาระบบการทางาน โดยใช้
เทคโนโลยี
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บทที่ 4

รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ จัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางน้้าและทางบก
เป้าประสงค์ 1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้้ามีความสะดวกและรวดเร็ว
2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- จ้านวนถนน สะพาน ไหล่ทาง ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า สะพาน ระบบประปา ไฟฟ้า
ระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง บ้ารุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้้า
3. จัดท้าผังเมืองและผังเมืองรวม
4. พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเพื่อการเกษตร

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จ้านวนที่เพิ่มขึ้นของถนน สะพาน ไหล่ทาง
รางระบายน้้า ท่อระบายน้้า ที่ได้มาตรฐาน
จ้านวนที่เพิ่มขึ้นของเส้นทางคมนาคมทั้ง
ทางบกและทางน้้า
จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ
จ้านวนระบบสาธารณูปโภคและแหล่งน้้าที่
ได้รับการบ้ารุงรักษา

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กองช่าง
/ส้านักงานปลัด
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง
และด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
พันธกิจ 1. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
เป้าประสงค์ 1. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
2. ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการได้รับการดูแลทั่วถึง
3. ประชาชนมีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การ
กีฬา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ยกระดับการบริการ
ทางการแพทย์ เสริมสร้างสุขภาพอนามัย ป้องกัน แก้ไข การควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา การกีฬา
นันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึง
ผู้ด้อยโอกาส
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์
4. พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคม ให้มีความเข้มแข็งตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
6. สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบ้ารุงรักษาศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน การก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ
จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ
จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ
จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ
จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ
จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส้านักงานปลัด /ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง
และด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่
2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
พันธกิจ ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
เป้าประสงค์ ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
การรักษาความสงบเรียบร้อย
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. การบริหารจัดการ การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษา
จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ
ความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ตลอดจน
จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ
การฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
3. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันปัญหาสังคม รวมถึงการท้อง
จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ
ก่อนวัยอันควร
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส้านักงานปลัด /ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

/กองช่าง

ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง
และด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่
3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
พันธกิจ บ้ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นและพอเพียง
2. ประชาชนด้าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้าล้าคลอง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และปลูกจิตส้านึกให้รักถิ่นก้าเนิด
2. ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน เครือข่ายในการ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมการประมงและการลงทุน พาณิชยกรรม
การบริการ เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน
และส่งเสริมทักษะความรู้ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต และจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตร รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมี
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สามารถขยายเครือข่ายทางการตลาด
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
4. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาและ
บริหารการเกษตรและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ
จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ

จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ

จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส้านักงานปลัด /ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

/กองช่าง

ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร
และประมง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
พันธกิจ 1. รักษาความสะอาด ก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2. บ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและความยั่งยืน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้้าเสีย
3. เสริมสร้างการป้องกัน การกัดเซาะตลิ่งของแม่น้าล้าคลอง

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ
จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ
จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส้านักงานปลัด /ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

/กองช่าง

ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความพร้อมเป็น
ประชาคมอาเซียน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

47
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
พันธกิจ เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ 1. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
2. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
3. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน
เกี่ยวกับการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
รวมถึงพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ
6. การก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน การจัดหาวัสดุและการ
บ้ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ การพัฒนาระบบการท้างาน
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
7. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ
จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ
จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ
จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ
จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ
จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ
จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส้านักงานปลัด/ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

/กองช่าง/กองคลัง

ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง
และด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การส่วนตาบลบางขันแตก
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

3.เสริมสร้างและ 1. การพัฒนา
พัฒนาคุณภาพ ด้านโครสร้าง
ชีวิตของ
พื้นฐาน
ประชาชนและ
สังคมให้มีความ
เข้มแข็งและ
ดารงชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

1. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

1.การคมนาคมทั้ง
ทางบกและทางน้า
มีความสะดวกและ
รวดเร็ว
2.ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
เพียงพอและทั่วถึง

จานวนถนน
สะพาน ไหล่ทาง
ท่อระบายน้า
รางระบายน้า
สะพาน ระบบ
ประปา ไฟฟูา
ระบบ
สาธารณูปโภคที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
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60

4

4

ค่าเป้าหมาย
61 62

4

5

63

6

กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบการ
ขนส่งและโลจิสติกส์
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การ
ก่อสร้างซ่อมแซม
ปรับปรุง บารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน

-จานวนที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนน สะพาน
ไหล่ทาง ราง
ระบายน้า ท่อ
ระบายน้า ที่ได้
มาตรฐาน

ความ
โครงการ/กิจกรรม
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
1. ก่อสร้างปรับปรุงผิว
ปีละ 4
โครงการ จราจรแอสฟัสท์ติกคอ

นกรีต สายบ้านหิ่งห้อย
หมู่ที่ 6 ตาบลบางขัน
แตก
2.ก่อสร้างถนนแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต ถนน
สายนัดตาว่าย หมู่ที่
๑๒ เชื่อมถนนสาย
สมุทรสงคราม – ปาก
ท่อ ตาบลบางขันแตก
3. ก่อสร้างถนนแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย
บ้านนายณรงค์ พ่วงศิริ
หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 5
ตาบลบางขันแตก
4. ก่อสร้างถนนผิว
จราจรหินคลุกซอยวัด
นางพิมพ์ – สะพานแค
หมู่ที่ 3 ตาบลบางขัน
แตก
5. ก่อสร้างถนนผิว
จราจรหินคลุกซอยบ้าน
นายธนเศรษฐ์ ฐาปนะสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตาบล
บางขันแตก
6. ก่อสร้างถนนผิว
จราจรหินคลุก ซอย
บ้านนายเกลี่ย
นวลจันทร์ หมู่ที่ 5
ตาบลบางขันแตก

หน่วยรับ
ผิด
ชอบ
หลัก
กองช่าง

หน่วย
สนับ
สนุน
สานัก
งาน
ปลัด
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แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การส่วนตาบลบางขันแตก
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
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60

ค่าเป้าหมาย
61 62

63

กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

7. ก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสพัสท์ติก
คอนกรีต สายบ้านดอน
จั่น-คลองโคน หมู่ที่ 5
ตาบลบางขันแตก
8. ก่อสร้างถนนผิว
จราจร หินคลุก ซอย
บ้านนางลิ้นจี่หมู่ที่ 7
ตาบลบางขันแตก
9. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายชัยวัฒน์
พึ่งอิ่ม หมู่ที่ 2
ตาบลบางขันแตก
10.ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายไฉน
(เชื่อม ม. 11 – ม.4 –
ม.7) หมู่ที่ 4 ตาบลบาง
ขันแตก
11. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหลังโรงเรียนวัด
ธรรมสถิติ์วราราม (ม.4
เชื่อม ม. 7) หมู่ที่ 4
ตาบลบางขันแตก
12.ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายประภาส
แก้วสุกแท้ หมู่ที่ 10
ตาบลบางขันแตก

หน่วยรับ
ผิด
ชอบ
หลัก

หน่วย
สนับ
สนุน
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แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การส่วนตาบลบางขันแตก
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
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60

ค่าเป้าหมาย
61 62

63

กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

13. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนางสาคร
สาราญรื่น หมู่ที่ 10
ตาบลบางขันแตก
14. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบานนางสาวสุวิภา
พงษ์เซียงซา หมู่ที่ 11
ตาบลบางขันแตก
15. ก่อสร้างถนนแอส
ฟัสท์ติก คอนกรีต ซอย
บ้า นบางช้างตาย หมู่ที่
7 ตาบลบางขันแตก
16.ก่อสร้างทางเดิน
เท้าคอนกรีตเลียบชาย
คลอง ซอยหิ่งห้อย
17. สร้างแผ่นปูน
ทางเดินเท้าภายใน
ตาบลบางขันแตก
18. ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนน/ซ่อมแซมทางเดิน
เท้า ภายในตาบลบาง
ขันแตก
19.ปรับปรุง/ซ่อมแซม
สะพานภายในตาบล
บางขันแตก

หน่วยรับ
ผิด
ชอบ
หลัก

หน่วย
สนับ
สนุน

50

แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การส่วนตาบลบางขันแตก
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
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1
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1

ค่าเป้าหมาย
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1

1

1

1
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1

1

กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา

2.พัฒนาระบบการ
คมนาคมทางบกและ
ทางน้า

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

-จานวนที่
เพิ่มขึ้นของ
เส้นทาง
คมนาคมทั้ง
ทางบกและ
ทางน้า

3. จัดทาผังเมืองและผัง -จานวน
เมืองรวม
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

ปีละ 1
โครงการ

ปีละ 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับ
ผิด
ชอบ
หลัก

หน่วย
สนับ
สนุน

1.ดูดเลน / ขุดลอก
คลองและลาประโดง
สาธารณะภายในตาบล
บางขันแตก
2.วางท่อระบายน้า/
ซ่อมแซม ท่อระบายน้า
ภายในตาบล
บางขันแตก

กองช่าง

สานักงา
นปลัด

1. จัดทาผังเมืองและ

กองช่าง

สานักงา
นปลัด

20.ก่อสร้างรางระบาย
น้า หมู่ที่ 4 ตาบลบาง
ขันแตก
21. ก่อสร้างรางระบาย
น้า ซอยบ้านบางช้าง
ตาย (ม.7) หมู่ที่ 8
ตาบลบางขันแตก
23.ขยายเขตไฟฟูา /
ติดตั้งระบบไฟฟูาแสง
สว่างภายในตาบลบาง
ขันแตก

ผังเมืองรวม
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แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การส่วนตาบลบางขันแตก
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
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60

1

1

ค่าเป้าหมาย
61 62

1

1

63

1

กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา
4.พัฒนาแหล่งน้าเพื่อ
อุปโภค-บริโภคและเพื่อ
การเกษตร

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

-จานวนระบบ ปีละ 1
สาธารณูปโภค โครงการ
และแหล่งน้าที่
ได้รับการ
บารุงรักษา

โครงการ/กิจกรรม

1.ขยายเขตระบบ
ประปาภูมิภาค/ประปา
หมู่บ้าน ภายในพื้นที่
ตาบลบางขันแตก
2. สร้างถังน้าประปา
หมู่บ้าน
3. ซ่อมแซมระบบ
ประปา/ปรับเปลี่ยน
ท่อเมนประปา
ที่เสื่อมสภาพ
4. ขุดเจาะบ่อบาดาล

หน่วยรับ
ผิด
ชอบ
หลัก

กองช่าง

หน่วย
สนับ
สนุน
สานัก
งานปลัด

52

แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การส่วนตาบลบางขันแตก
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

3.เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
สมุทรสงครามมี
ความเข้มแข็ง
และดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

2.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา
ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

2.การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การศึกษา
ศิลปะ การ
กีฬา
วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

1.ส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
2.ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ
3.ปูองกันและ
ระงับโรคติดต่อ

-จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่เป็น
การส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา
ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญา
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ค่าเป้าหมาย
60 61 62

63

1

1

2

1

2

กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา
1.การพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนการ
สาธารณสุขมูลฐาน
ยกระดับการบริการทาง
การแพทย์ เสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย ปูองกัน
แก้ไข ควบคุมโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
-จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
ปีละ 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

1.การส่งเสริม/
สนับสนุนการดูแล
สุขภาวะชุมชน
2.โครงการปูองกัน
และลดปัญหา
สุขภาพ
3.โครงการปูองกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
4.โครงการปูองกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า
5.พัฒนา/เสริมสร้าง
ระบบเครือข่าย
สุขภาพเพื่อ
หลักประกันการ
เข้าถึงบริการสุขภาพ
6.เงินสมทบ
หลักประกันสุขภาพ
ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
(สปสช.)
7.อุดหนุนโครงการ/
กิจกรรม เพื่อ
สนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข

หน่วยรับ
ผิด
ชอบ
หลัด
ส่วน
สาธารณ
สุข /
สานักงาน
ปลัด

หน่วย
สนับ
สนุน
ส่วน
การ
ศึกษา

53

แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การส่วนตาบลบางขันแตก
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
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ค่าเป้าหมาย
60 61 62

63

2

2

3

2

2

กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา
2. แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมทางการศึกษา
การกีฬา นันทนาการ
ให้กับเด็ก เยาวชน
ประชาชน คนพิการ
รวมถึงผู้ด้อยโอกาส

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
-จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
ปีละ 2
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับ หน่วย
ผิด
สนับ
ชอบ
สนุน
หลัก
1.โครงการปลูก
ส่วน
ส่วน
จิตสานึกเยาวชนด้าน การศึกษา สาธา
คุณธรรม จริยธรรม
รณสุข/
การอยู่ร่วมกัน
สานัก
รวมพลังต้าน
งาน
ยาเสพติด
ปลัด
2.พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษา
ภายในตาบล
3. ส่งเสริม/
สนับสนุน
การบริหารจัดการ
ด้านการศึกษา
4. อาหารกลางวันใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /
โรงเรียน
5.อาหารเสริม (นม)
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก / โรงเรียน
โครงการสรรหา
6.บุคลากร
ทางการศึกษาใน
สาขาที่ขาดแคลน
7.โครงการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ดูแล
เด็ก
8.สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ทางการ
ศึกษา

54

แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การส่วนตาบลบางขันแตก
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
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60

ค่าเป้าหมาย
61 62

63

กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา

1

1

1

1

1

3. การพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
สวัสดิการให้ความ
ช่วยเหลือเด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติด
เชื้อเอดส์

1

1

1

1

1

4.การพัฒนาสถานบัน
ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม ให้มีความ
เข้มแข็งตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

-จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ

-จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

9.โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ
10.โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ
11.อุดหนุนส่วน
ราชการ

หน่วยรับ
ผิด
ชอบ
หลัก

หน่วย
สนับ
สนุน

ปีละ 1
โครงการ

1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2.เบี้ยยังชีพผู้พิการ
3.เบี้ยยังชีพสาหรับ
ผู้ปุวยเอดส์

สานักงาน
ปลัด

กองคลัง

ปีละ 1
โครงการ

1.การเสริมสร้างสายใย
ความสัมพันธ์ของ
สถาบันครอบครัว
2.การส่งเสริม/สนับ
สนุนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน
3.จัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก
สนาม
4.จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
หมู่บ้าน/เครื่องออก
กาลังกาย

สานักงาน
ปลัด

กองคลัง

55

แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การส่วนตาบลบางขันแตก
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
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ค่าเป้าหมาย
60 61 62

กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

63

1

1

1

1

1

5.การพัฒนาส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชน

-จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ

1

1

1

1

2

6.การพัฒนาสนับสนุน
และสร้างความเข้มแข็ง
ในการบารุงรักษา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกัน การก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

-จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
ปีละ 1
โครงการ

ปีละ 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับ
ผิด
ชอบ

หน่วย
สนับ
สนุน

1)พิธีการเนื่องในวัน
สาคัญต่างๆ

สานักงาน
ปลัด

ส่วน
การศึก
ษา

1.ส่งเสริมการจัดงาน
สานักงาน
ประเพณีต่างๆ
ปลัด/ส่วน
2.โครงการส่งเสริม
การศึกษา
สนับสนุนและ
อนุรักษ์ว่าวไทย
3.โครงการประเพณี
ลอยกระทงสายกาบ
กล้วย เมืองแม่กลอง
4. โครงการสืบสาน
ประเพณี
ชักพระ ผ้าปุาสามัคคี
และแข่งขันเรือพาย
5.โครงการสืบสาน
ประเพณีเทศกาล
เข้าพรรษา
6. โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

ส่วน
สาธาร
ณสุข

56

แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การส่วนตาบลบางขันแตก
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

3. เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และสังคมให้มี
ความเข้มแข็งและ
ดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.การพัฒนา
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

3.เสริมสร้าง
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
และสังคม
สมุทรสงคราม
มีความ
เข้มแข็งและ
ดารงชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

-ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

-จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่เป็น
การส่งเสริมการ
พัฒนาด้านการ
จัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย

59

ค่าเป้าหมาย
60 61 62

63

2

4

10

6

8

กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา
1.การพัฒนา บริหาร
จัดการ การปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัย
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
-จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
ปีละ 2
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับ
ผิด
ชอบ

หน่วย
สนับ
สนุน

1. ฝึกอบรม /
ทบทวน / จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของ
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน(อป
พร.)
2.โครงการสร้าง
ความอุ่นใจ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
และเทศกาล
สงกรานต์
3.โครงการตรวจตรา
รักษาความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่
ตาบลบางขันแตก
4.โครงการฝึกอบรม
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
5.โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
ผู้ประสบภัยด้านต่าง
ๆในพื้นที่ตาบลบาง
ขันแตก
6.อุดหนุนกิจการ
ที่เป็น
สาธารณประโยชน์

สานักงาน
ปลัด

ส่วน
การศึก
ษา/
ส่วน
โยธา/
ส่วน
สาธาร
ณสุข

57

แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การส่วนตาบลบางขันแตก
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
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1

ค่าเป้าหมาย
60 61 62

1

1

1

63

1

กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา

2.การพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุนการปูองกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

-จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

ปีละ 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

7.ติดตั้งปูายจราจร/
ปูายบอกทางภายใน
ตาบลบางขันแตก
8.ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดในพื้นที่ตาบลบาง
ขันแตก
9.ติดตั้งกระจกเลนส์
นูนตามทางแยกและ
ทางโค้งในเขตตาบล
บางขันแตก
10.ติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบ

หน่วยรับ
ผิด
ชอบ
หลัก

หน่วย
สนับ
สนุน

1.รณรงค์ / อบรมให้
ความรู้เรื่อง
ยาเสพติด
2.โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่ตาบล
บางขันแตก
3.ฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด
4.ส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
5.ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ลานกีฬาต้านยาเสพ
ติดพร้อมเครื่องออก
กาลังกาย

58

แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การส่วนตาบลบางขันแตก
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

59

60

1

1

ค่าเป้าหมาย
61 62

1

1

63

1

กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา
3.การพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุนการปูองกัน
ปัญหาสังคม รวมถึงการ
ท้องก่อนวัยอันควร

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
-จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
ปีละ 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

1.การให้ความรู้แก่
เยาวชนในปูองกัน
การตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร
2.รณรงค์/ส่งเสริม
การใช้เวลาว่างของ
เด็กและเยาวชนให้
เกิดประโยชน์

หน่วยรับ
ผิด
ชอบ
หลัก
ส่วนสา
ธารณสุข

หน่วย
สนับ
สนุน
สานัก
งาน
ปลัด/
ส่วน
การ
ศึกษา

59

แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การส่วนตาบลบางขันแตก
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

1.ส่งเสริมและ
พัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยงเชิง
อนุรักษ์และ
วัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับวิธี
ชีวิตอย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้าง
และเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
สินค้าเกษตร
ประมง และ
ผลิตภัณฑ์เกษตร
ประมงแปรรูปที่
มีประสิทธิภาพ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของตลาด และมี
มาตรฐานที่
ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค ทั้ง
ภายในและ
ต่างประเทศ

4. การพัฒนา
และส่งเสริม
เกษตรกรรม การ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว

4.การพัฒนา
และส่งเสริมการ
เกษตรกรรม การ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว

1.บารุงและ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน

-จานวน
โครงการ/
กิจกรรม ที่เป็น
การพัฒนาและ
ส่งเสริม
เกษตรกรรม การ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
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ค่าเป้าหมาย
60 61 62

63

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา
1.การพัฒนาส่งเสริม
และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางแม่น้าลา
คลอง การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และปลูก
จิตสานึกให้รักถิ่นเกิด
2.แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุน
ภาครัฐ เอกชน องค์กร
ชุมชนเครือข่ายในการ
พัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม การ
ประมง การลงทุน
พาณิชยกรรม การ
บริการ เพื่อการสร้าง
งาน สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ให้กับประชาชน
และส่งเสริมทักษะ
ความรู้ เพื่อเข้าสู่
ประชาชนอาเซียน
3.แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนาการผลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตร รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน มี
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
สามารถขยายเครือข่าย
ทางการตลาดสร้าง
รายได้แก่เกษตรกร

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
-จานวน
โครงการ/
กิจกรรม ที่
ดาเนินการ

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
ปีละ 1
โครงการ

-จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่ดา
เดินการ

ปีละ 1
โครงการ

-จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ

ปีละ 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

1) รณรงค์/ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
1. อุดหนุน
งบประมาณ/อบรม
ส่งเสริมลุ่มอาชีพ,
กลุ่มสตรี ,กลุ่ม
เยาวชนและ
ประชาชน
2.โครงการก่อสร้าง
ศูนย์ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรของตาบลบาง
ขันแตก
3.สมทบกองทุน
เศรษฐกิจชุมชน

1)โครงการส่งเสริม
การปลูกมะพร้าว
พันธุ์ดีทดแทน
มะพร้าวเสื่อมโทรม
2)โครงการส่งเสริม
การเก็บตัวอย่างดิน
เพื่อตรวจวิเคราะห์

หน่วยรับ
ผิด
ชอบ
หลัก
ส่วนสา
ธารณ
สุข/
สานักงาน
ปลัด

หน่วย
สนับ
สนุน
ส่วน
การศึก
ษา/
ส่วน
โยธา

สานักงาน ส่วน
ปลัด/ส่วน สาธาร
การศึกษา ณสุข

สานักงาน
ปลัด

ส่วน
การศึก
ษา/
ส่วน
สาธาร
ณสุข/
ส่วน
โยธา

60

แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การส่วนตาบลบางขันแตก
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
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ค่าเป้าหมาย
60 61 62

63

1

1

1

1

1

กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา
4.การพัฒนาสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาและบริหาร
การเกษตรและ
ขับเคลื่อนให้บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
-จานวน
โครงการ/
กิจกรรม ที่
ดาเนินการ

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
ปีละ 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับ
ผิด
ชอบ

หน่วย
สนับ
สนุน

1.โครงการปูองกัน
และกาจัด
แมลงดาหนาม
มะพร้าวโดยใช้แตน
เบียนอะซีโคเดส
2.โครงการรณรงค์
ปูองกันและกาจัด
กระรอกในสวน
มะพร้าว
3.โครงการส่งเสริม
การปลูกไม้ผลพันธุ์ดี
แบบสวนหลังบ้าน
4.โครงการส่งเสริม
การปลูกผักสวนครัว
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

สานักงาน
ปลัด

ส่วน
การศึก
ษา

61

แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การส่วนตาบลบางขันแตก
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

5.สร้างเสริม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐให้มีความ
พร้อมเป็น
ประชาคมอาเซียน

5.การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม

5.การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

-จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ไม่ให้เกิดมลพิษ
และความยั่งยืน

-จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่เป็น
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย
61 62

59

60

1

1

1

1

1

1

1

1

กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

1

1.การพัฒนา อนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

-จานวน
โครงการ/
กิจกรรม ที่
ดาเนินการ

1

2.แนวทางการพัฒนา
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูลและน้า
เสีย

-จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่ดา
เดินการ

63

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
ปีละ 1
โครงการ

ปีละ 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

1.รณรงค์/อบรม
สร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติไม่ทิ้งขยะมูลฝอย
ลงแม่น้าลาคลอง
2.โครงการคืนชีวิต
และอนุรักษ์สัตว์น้า
สร้างสมดุลแก่
ธรรมชาติ
3.กิจกรรมลงแขก
ลงคลอง
4.การปรับภูมิทัศน์
พื้นที่สาธารณะ
ภายในตาบลบาง
ขันแตก
1.จัดหาที่รองรับ
ขยะมูลฝอย
เพิ่มเติม หมู่1- 12
2.จัดหาเรือเก็บ
ขยะพร้อม
เครื่องยนต์

หน่วยรับ
ผิด
ชอบ
หลัก
สานักงาน
ปลัด

ส่วนสา
ธารณ
สุข

หน่วย
สนับ
สนุน
ส่วน
สาธาร
ณสุข/
ส่วน
การศึก
ษา/
ส่วน
โยธา

สานัก
งาน
ปลัด

62

แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การส่วนตาบลบางขันแตก
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

59

60

1

1

ค่าเป้าหมาย
61 62

1

1

63

1

กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา
3.การพัฒนาเสริมสร้าง
การปูองกัน การกัด
เซาะริมตลิ่ง แม่น้า
ลาคลอง

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
-จานวน
โครงการ/
กิจกรรม ที่
ดาเนินการ

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
ปีละ 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

1. ก่อสร้างเขื่อน
ปูองกั้นตลิ่งพังใน
พื้นที่ต.บางขันแตก
2.ก่อสร้างเขื่อน
ทางเดินเท้าปูองกัน
ตลิ่งพังภายใน
ตาบลบางขันแตก

หน่วยรับ
ผิด
ชอบ
หลัก
กองช่าง

หน่วย
สนับ
สนุน
สานัก
งาน
ปลัด/
ส่วน
สาธาร
ณสุข
และ
สิ่งแวด
ล้อม

63

แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การส่วนตาบลบางขันแตก
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

3.เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และสังคมให้มี
ความเข้มแข็งและ
ดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

6.การพัฒนา
ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี

6.การพัฒนา
ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี

-เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
พัฒนาบุคลากร
พัฒนาองค์กร มี
ระบบการบริหาร
จัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล

-จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่เป็น
การส่งเสริมการ
พัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและ
สังคมที่ดี
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ค่าเป้าหมาย
60 61 62

กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
ปีละ 1
โครงการ

63

1

1

1

1

1

1.เทิดทูน พิทักษ์
รักษาสถาบัน ชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์

-จานวน
โครงการ/
กิจกรรม ที่
ดาเนินการ

1

1

1

1

1

2.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น

-จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่ดา
เดินการ

ปีละ 1
โครงการ

1

1

1

1

1

3.การพัฒนาความรู้
ความเข้าใจและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ทรงเป็นประมุข

-จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ

ปีละ 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับ
ผิด
ชอบ

หน่วย
สนับ
สนุน

1.อบรม
สานักงาน
อาสาสมัครปกปูอง ปลัด
สถาบัน
2.โครงการติดตั้ง
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
3.การส่งเสริม
กิจกรรม เนื่องใน
วันสาคัญทาง
ศาสนา
4. ค่าใช้จ่ายในงาน
รัฐพิธี

ส่วน
การ
ศึกษา

1.จัดทาเวที
ประชาคม
2.การส่งเสริม
ความรู้ด้านการ
พัฒนาตาบลใน
ด้านต่าง ๆ
1.การเลือกตั้ง
2.การเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

สานักงาน
ปลัด

ส่วน
การศึก
ษา

สานักงาน
ปลัด

ส่วน
การ
ศึกษา
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แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การส่วนตาบลบางขันแตก
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
61 62

63

กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

59

60

1

1

1

1

1

4.ส่งเสริมการมีส่วน
-จานวน
ร่วมของประชาชนในกา โครงการ/
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม ที่
ดาเนินการ

1

1

1

1

1

5.พัฒนาระบบการ
บริหารจัดองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ รวมถึง
พัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากรทุกรูปแบบ

-จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่ดา
เดินการ

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
ปีละ 1
โครงการ

ปีละ 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

1.เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
2.ขยายเขตเสียง
ตามสาย
3.ขยายเขตเสียง
ตามสายแบบไร้
สาย
4.ซ่อมแซม/
ปรับปรุงเสียงตาม
สาย
5.อินเตอร์เน็ต
ตาบล
6.สนับสนุนศูนย์
เรียนรู้ประจา
หมู่บ้าน
7.จัดทาวารสาร
ประชาสัมพันธ์
1.โครงการจัดทา
แผนที่ภาษีของ
อบต.
2.การอบรม/
สัมมนา/การศึกษา
ดูงาน

หน่วยรับ
ผิด
ชอบ
หลัก
สานักงาน
ปลัด

สานัก
งานปลัด

หน่วย
สนับ
สนุน
ส่วน
การ
ศึกษา

ส่วน
การ
ศึกษา
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แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การส่วนตาบลบางขันแตก
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
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ค่าเป้าหมาย
60 61 62

63

1

1

2

2

2

กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา
6.การก่อสร้าง/
ปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติงาน การจัดหา
วัสดุและการบารุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ การ

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
-จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
ปีละ 2
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับ
ผิด
ชอบ

หน่วย
สนับ
สนุน

1.จัดซื้อ / จัดหา
วัสดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ
2.บารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
3.ค่าจ้างที่ปรึกษา
4.อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
การซื้อการจ้าง
5.การพัฒนา
ปรับปรุงสานักงาน
6.โครงการปรับปรุง
เครื่องเสียงห้อง
ประชุม
7.ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ต่อเติม
อาคาร
8.ก่อสร้าง/ ปรับปรุง
ศาลาอเนกประสงค์
ในหมู่บ้าน/สถานี
อนามัย ,วัด เพื่อ
ประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นที่

สานักงาน
ปลัด

กอง
คลัง

66

แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การส่วนตาบลบางขันแตก
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

59

60

1

1

ค่าเป้าหมาย
61 62

1

1

63

1

กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

7.การบริหารโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล

-จานวน
โครงการ/
กิจกรรม ที่
ดาเนินการ

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
ปีละ 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับ
ผิด
ชอบ

หน่วย
สนับ
สนุน

1.จ่ายเงินสมทบ
กองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
(กบท.)
2.จ่ายเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม
3.จ้างเหมาบริการ
4.ส่งเสริมให้ชาวบาง
ขันแตกร่วมใจชาระ
ภาษีภายในกาหนด
5.โครงการอบรม
ศีลธรรมและ
คุณธรรม

สานักงาน
ปลัด

กอง
คลัง/
ส่วนธา
/ส่วน
สาธาร
ณสุข/
ส่วน
การศึก
ษา
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บทที่ 5

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความสาเร็จ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที
องค์่ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดาเนินการตามแผนดาเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่ง
สามารถนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้น
ประสบ ความสาเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีขั้นตอนดัง นี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดกรอบ แนวทางและวิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเมินผลโครงการพัฒนา
ตามที่ได้ดาเนินการ ดังนี้
1.1 การกาหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน กาหนดแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กาหนด
2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดาเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
3) ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่กาหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล
4) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพ
5) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ
6) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทากิจกรรมที่มีต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจนาแนวทางทั้งหมดที่กาหนดมาใช้ หรืออาจ
เลือกใช้
ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยอย่น้อายง
ต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัดความสาเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์พักฒารนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา
1.2 การกาหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกาหนดแนวทาง ดังนี้
1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล
3) การประเมินผลกระทบ
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการการติดตามแลประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กาหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการการติดตามและ
ประเมินผล
โครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ
พัฒนาตามแผนดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
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ขั้นตอนที่ 4 รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์กพัารฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบหรืข้ออเสนอแนะ
ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้

5.2 ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28, ข้อ 29, ข้อ 30 และข้อ 31 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ อีกหนึ่งคนทา
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ หรือร่วมดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างข้อกาหนด ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดาเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพืประเมิ
่อ นผล
การรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
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(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่น้อางยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้
1. กาหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและปร ะเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือสาหรับการติดตามและประเมินผล
3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือสาหรับการติดตามและประเมินผล
4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียม
ข้อมูลสาหรับรองรับการประเมินก่อนลงพื้นที่จริง
5. ลงพื้นที่สาหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบ
แนวทางและวิธีการที่กาหนด
6. ประชุมสาหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบแนวทางและ
วิธีการที่
กาหนด
5.3 กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนดเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามประเมินผล ดังนี้
1. การใช้แบบสอบถาม
2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม
3. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตก
เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563)
*************************

ดวยองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2559 – 2563)
เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มอยู
ี  ใ หสามารถแกไขปญหาและตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางแทจริงซึง่ ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหาร
สวนตําบลบางขันแตกแลว พรอมทั้ง ไดรับความเห็นชอบจาก สภาองค การบริหารสวนตําบลบางขันแตก
เรียบรอยแลว
อาศัยอํานาจตามความขอ 16 (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 จึงประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2559 – 25623 ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางขันแตกใหมีผลใชบังคับได ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

(นายอภินันท พัฒนาการพนิช)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก

