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ค าน า 

 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 - 2561) เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ   
และน าไปสู่การจัดท างบประมาณประจ าปีโดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนา
ได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการ พัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม
ที่จะต้องมาด าเนินการ  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมี
ผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด 
  องค์การ บริหารส่วนต าบลบางขันแตก ได้ใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน พัฒนาต าบลในทุกด้าน
และเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ /กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีไปจัดท า
งบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณมีความครอบคลุมและเป็นไปด้วยความรอบคอบ โดยผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล และกระบวนการเรียนรู้แสดงความคิดเห็นร่วมกันของประชาชนใน
ท้องถิ่นทุกระดับเพื่อน าไปสู่การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  (Good  Governance)  ต่อไปในอนาคต 

 แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 - 2561) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ได้จัดท าขึ้น
เพ่ือเป็นการทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558 – 2560)  ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
กระบวนทัศน์และแนวคิดการพัฒนาทุกด้านตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลโดยได้ด าเนินการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.2548   

ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนข้อมูลแนวคิด และ
ค าปรึกษาแนะน าจากคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ท่าน  
คณะผู้จัดท าจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้
มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแตล่ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน า โครงการ/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดท า
งบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วถึงนิยามของแผนพัฒนาสามปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ว่า 

"แผนพัฒนาสามปี" หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอและแผนชุมชน 

แผนพัฒนาสามปี หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสอดคล้อง     
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเ พ่ือ
ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(1)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะ   

เฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
1.  เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดท า  

งบประมาณประจ าปี 
2.  เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา  

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.  เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้ อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุ ในเอกสารงบประมาณประจ าและ

น าไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 
 

1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการท าแผนพัฒนาสามปี 

(2)   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหาความต้องการ  
และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(3)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
(4)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป  
แผนพัฒนาสามปีให้จัดท าและทบทวนให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจ าปี  
การน าแผนไปปฏิบัติ 
1. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  

คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศ ให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้   และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ แผนพัฒนาสามปี เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาสามปี 
 

1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี
 1. การบรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้  ซึ่งการบรรลุจุดมุ่งหมาย 
มีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผน  เพราะการวางแผนทุกครั้งต้องมีจุดมุ่งหมายปลายทางท่ีก าหนดไว้  ถ้ามี
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้มีความชัดเจน ก็จะช่วยให้การปฏิบัติตามแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้
อย่างสะดวกและเกิดผลดี 
 2. เกิดความประหยัด  การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ  
เป็นการให้งานฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดี  กิจกรรมที่ด าเนินมีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบในงานต่างๆ ที่ท า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่านับว่าการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความประหยัด 
 3. ลดความไม่แน่นอน  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นการลดความไม่แน่นอนในอนาคตลง เนื่องจากการใช้จ่าย
และการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวม การ
วางแผนปฏิบัติการจึงช่วยให้เกิดความแน่นอนในการใช้งบประมาณ  เนื่องจากผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง  
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 4. ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม  การด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลได้  เพราะ
การวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้  ต้องด าเนินการคู่กันและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  การควบคุม
จะท าให้การใช้งบประมาณและการด าเนินโครงการสัมพันธ์กัน 
 5.  ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี ช่วยให้สร้างคามมั่นใจในเรื่องความเป็นเอกภาพ 
ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลในอนาคต  ท าให้กิจกรรมต่างๆ ที่วางไว้มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน  
มีการประสานงานที่ดีในฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลและในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งเป็น
การหลีกเลี่ยงปัญหาความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายอีกด้วย 
 6. แผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
แนวทางการด าเนินกิจการต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  
 7. เพื่อให้สามารถตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด  ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรด้านการบริหารที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างถูกต้อง 
 8. สามารถก าหนดทิศทางในการด าเนินการในอนาคต  โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยั่งยืนในการพัฒนา  
 9. สามารถน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติได้ตรงกับวัตถุประสงค์  นโยบายและเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่ก าหนด  
 10. ท าให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีความต่อเนื่อง  ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว (สามารถยืดหยุ่นได้)    
มีเอกภาพ  สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและสามารถสร้างระบบการติดตามประเมินผล  
 11. ส่งเสริมภาพพจน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  และท าให้บุคคลทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เกิดความเชื่อมั่นในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และ
เป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใชท้รัพยากรการ
บริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา  

 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส  

การพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก โดยใช้หลัก SWOT ดังนี้ 
      จุดแข็ง (S : Strength) 
  1.  ต าบลบางขันแตกตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่มีความเจริญ 
  2.  มีแม่น้ าแม่กลองเป็นแม่น้ าสายหลัก และมีแม่น้ าสาขา แหล่งน้ าธรรมชาติและล าประโดง 
  3.  ประชาชนสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ตลอดปี 
  4.  มีเส้นทางคมนาคมท่ีสามารถเชื่อมต่อพ้ืนที่ต่างๆ ได้หลายเส้นทาง  
  5.  มีสถานศึกษาและสถานีอนามัยในพ้ืนที่อย่างเพียงพอ  
  6.  ผู้น ามีความเข้มแข็งและมีความสามัคคี 
  ๗.  มีการแบ่งงานและมีการมอบหมายงานกันอย่างชัดเจนภายในองค์กรเป็นการลดความขั้นตอน
และลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 
  ๘.  ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์  ด าเนินนโยบายตามระเบียบกฎหมายเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
  ๙.  ผู้น าชุมชนทั้งฝ่ายท้องที่และท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีความสามัคคี 
 
      จุดอ่อน (W : Weakness) 
  1.  ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มเสื่อมโทรม แหล่งน้ าเริ่มตื้นเขิน  
  2.  เส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ายังไม่สะดวก   ถนนภายในต าบลยังไม่เป็นถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กหรือถนนแอสฟัลท์ติก ทั่วทั้งพ้ืนที ่
  3.  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยังไม่ทั่วถึง 
  4.  เกษตรกรประสบปัญหาสัตว์ศัตรูพืชระบาด 
  5.  ประชาชนยังขาดการกระตุ้นของความมีจิตส านึกของการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ 
  ๖.  ระบบสาธารณูปโภคยังไม่เพียงพอ 
  ๗.  การรวมกลุ่มหรือองค์กรชุมชน ยังขาดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
    

      โอกาส (O : Opportunity) 
  1.  นโยบายของจังหวัดสมุทรสงครามสนับสนุนและส่งเสริมภาคเกษตรกรรม การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ทางแม่น้ าล าคลองและคงไว้ซึ่งวิถีชุมชน ประเพณีดั้งเดิม   
  2.  หน่วยงานราชการ องค์กรอื่นในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  
  3.  ประชาชนให้ความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงอนุรักษ์มากข้ึน จึงมีโอกาสพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีอยู่เดิมให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว 
  4.  รัฐบาลมีนโยบายกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและอิสระ
ในการบริหารงบประมาณท าให้เกิดความคล่องตัว สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
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      อุปสรรค  (T : Threat) 
  1.  ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
  2.  การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคม เด็ก เยาวชนลุ่มหลงไปกับ
กระแสเทคโนโลยี เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาเสพติด ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร เป็นต้น 
  3.  ค่านิยมของประชาชนติดความฟุ่มเฟือยและเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ท าให้ความเอ้ืออาทรต่อ
เพ่ือนบ้าน ชุมชน และสังคมลดน้อยถอยลง 
  4.  รัฐบาลมีการถ่ายโอนภารกิจมาสู่ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน แต่มิได้จัดสรรงบประมาณและบุคลากร  
มาให้กับท้องถิ่น  
  ๕ . งบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อการแก้ไขและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 
2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี พ.ศ. 2557 – 2559 

 
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2557     มีทั้งสิ้น    89  โครงการ 
โครงการด าเนินการจริงตามข้อบัญญัติและการจ่ายขาดเงินสะสม 
และเงินอุดหนุนและงบอุดหนุนอ่ืน      มีทั้งสิ้น    59  โครงการ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาปี 2557 ความส าเร็จ 
ในการด าเนินการตามแผน 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

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

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
    การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  
    วัฒนธรรม ประเพณี กูมิปัญญา 
    ท้องถิ่น 

22 21,938,000.- 16 18,664,456,.20 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด 
    ระเบียบชุมชน/สังคม การรักษา 
     ความสงบเรียบร้อย 

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

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ 
     ส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน  
     พณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

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

แผนพัฒนาปี 2557 ความส าเร็จ 
ในการด าเนินการตามแผน 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ 
    บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

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

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ 
    บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม 
    ที่ดี 

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

รวม 89 81,225,000.- 59 50,478,642.20 
 
 
 สรุป  ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี  บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 
ส าเร็จตามแผนพัฒนา 
    ร้อยละ =      59  x 100   =  66.29 
       89 
 
2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ประจ าปี งบประมาณ 
2557 จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และการประมวลผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน  ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบงขันแตกในภาพรวม แยกเป็นรายยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
  1.1 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
   1)  ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี
จ านวนโครงการทั้งหมด  29 โครงการ  ได้รับงบประมาณส าหรับการด าเนินการ  จ านวน  26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
89.66 ของจ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  โดยมีการด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  6  โครงการ  คิดเป็นร้อย
ละ  23.08 อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  19.23  และกันเงินงบประมาณไว้เพ่ือ
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2558 จ านวน  15 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 57.69  
   2)  ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี กูมิปัญญาท้องถิ่น มีจ านวนโครงการทั้งหมด  22 โครงการ  ได้รับ
งบประมาณส าหรับการด าเนินการ  จ านวน  16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  73.23 ของจ านวนโครงการที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา  โดยมีการด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  16  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100 
   3) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย  มี จ านวนโครงการทั้งหมด  12 โครงการ  ได้รับงบประมาณส าหรับการด าเนินการ  
จ านวน  4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  33.33 ของจ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  โดยมีการด าเนินการแล้ว
เสร็จจ านวน  3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  75 
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   4)  ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและการ
ส่งเสริมเกษตรกรรม  การลงทุน  พณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีจ านวนโครงการทั้งหมด  3 โครงการ  ได้รับงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินการ  จ านวน  1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  33.33 ของจ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  โดย
มีการด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100 
   5)  ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มี จ านวนโครงการทั้งหมด  7 โครงการ  ได้รับงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินการ  จ านวน  2 โครงการ คิดเป็นร้อย ละ  28.57 ของจ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  โดยมีการ
ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100 
   6)  ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี มีจ านวนโครงการทั้งหมด  16 โครงการ  ได้รับงบประมาณส าหรับการด าเนินการ  จ านวน  10 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ  62.50 ของจ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  โดยมีการด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  
9  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  90 และกันเงินงบประมาณไว้เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ 2558 จ านวน  1 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 10 
 



 
 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุงหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  
 

 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
                “โครงสร้างพื้นฐานและการศึกษาดีพร้อม  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน พลิกฟ้ืนอาชีพ  เร่งรีบเรื่องสุขภาพ” 
 

 พันธกิจ 
   1.  จัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางน้้าและทางบก  

2.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
  3.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
  4.  ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  5.  ปูองกันและบรรเทาสาธารภัย 
  6.  บ้ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  
  7.  รักษาความสะอาด ก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
  8.  บ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  9.  เพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  
                         ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  1.  การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้้ามีความสะดวกและรวดเร็ว  
  2.  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพียงพอและท่ัวถึง  
  3.  ส่งเสริมการศึกษา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  
  4.  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ได้รับการดูแลทั่วถึง  
  5.  ประชาชนมีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  
  6.  ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  7.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึนและพอเพียง  
  8.  ประชาชนด้าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
  9.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและความยั่งยืน  
  10. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ตามหลักธรรมาภิบาล  
  11. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น  
 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง บ้ารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

2) พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้้า 
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   3)  จัดท้าผังเมืองและผังเมืองรวม  
   4)  พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพ่ือการเกษตร  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       แนวทางการพัฒนา 
   1)  ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ยกระดับการบริการทางการแพทย์  เสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย  ปูองกัน แก้ไข  ความคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  
   2)  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา  การกีฬา  นันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน
ประชาชน คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส 
   3)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์ 
   4)  พัฒนาสถาบันครอบครัว  ชุมชนและสังคม  ให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
   5)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชน  
   6)  สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบ้ารุงรักษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน  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  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
       แนวทางการพัฒนา  
   1)  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้้าล้าคลอง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ
ปลูกจิตส้านึกให้รักถ่ินก้าเนิด 
   2)  ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ  เอกชน  องค์กรชุมชน เครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ  เกษตร
กรรมการประมงและการลงทุน  พาณิชยกรรม  การบริการ เพ่ือการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน
และส่งเสริมทักษะความรู้ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   3)  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต  และจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  สามารถขยายเครือข่ายทางการตลาด  สร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกร 
   4)  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา  และบริหารการเกษตรและ
ขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
       แนวทางการพัฒนา  
   1)  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
   2)  บริหารจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้้าเสีย  
   3)  เสริมสร้างการปูองกัน การกัดเซาะตลิ่ง ของแม่น้้าล้าคลอง 
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  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, การจัดหาวัสดุและการบ้ารุงรักษา  อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้, การพัฒนาระบบการท้างานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
   ๗)  การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1  แนวทางการพัฒนาพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บ้ารุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านหิ่งห้อย หมู่ท่ี 6   
ต้าบลบางขันแตก   
 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 6 และ
ประชาชนต้าบลบางขันแตก
รวมถึงประชาชนท่ัวไป ได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
แอสพัสท์ติกคอนกรีต
ระยะทาง 1,000  ม. 
กว้าง 6 ม. ผิวจราจร
หนา 0.05 ม.  

3,000,000  - - จ้านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็วและได้
มาตรฐาน 

อบจ.สมุทรสงคราม 

2 ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต ถนนสายนัดตาว่าย  
หมู่ท่ี  ๑๒  เชื่อมถนนสาย
สมุทรสงคราม – ปากท่อ   
ต้าบลบางขันแตก     
 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 12 และ
ประชาชนต้าบลบางขันแตก
รวมถึงประชาชนท่ัวไป ได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
แอสพัสท์ติกคอนกรีต 
ระยะทาง 1,135 ม. 
กว้าง 5 ม ผิวจราจร
หนา 0.05 ม.  
 

-  3,000,000 - จ้านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็วและได้
มาตรฐาน 

อบจ.สมุทรสงคราม 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   1.1  แนวทางการพัฒนาพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บ้ารุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต  ซอยบ้านนายณรงค์  
พ่วงศิริ  หมู่ท่ี  7  เชื่อมหมู่ท่ี 5  
ต้าบลบางขันแตก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 7 และ
ประชาชนต้าบลบางขันแตก
รวมถึงประชาชนท่ัวไป ได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
แอสพัสท์ติกคอนกรีต 
ระยะทาง 1,315 ม. 
กว้าง 6 ม ผิวจราจร
หนา 0.05  

-  - 3,500,000 จ้านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็วและได้
มาตรฐาน 

อบจ.สมุทรสงคราม 

4 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก
ซอยบ้านนายธนเศรษฐ์  
ฐาปนะสมบูรณ์ 
หมู่ท่ี 3 ต้าบลบางขันแตก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 3 และ
ประชาชนต้าบลบางขันแตก
รวมถึงประชาชนท่ัวไป ได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
หินคลุก  ระยะทาง 
300 ม. กว้าง 4 ม ผิว
จราจรหนา 0.05 ม.   

600,000  600,000 600,000 จ้านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็วและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
อบต.บางขันแตก/
หน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

5 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก
ซอยวัดนางพิมพ์ – สะพานแค 
หมู่ท่ี 3 ต้าบลบางขันแตก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 3 และ
ประชาชนต้าบลบางขันแตก
รวมถึงประชาชนท่ัวไป ได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
หินคลุก  ระยะทาง 
500 ม. กว้าง 4 ม ผิว
จราจรหนา 0.05 ม.   

1,000,000  1,000,000 1,000,000 จ้านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็วและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
อบต.บางขันแตก/
หน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

6 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
หินคลุก ซอยบ้านนายเกลี่ย  
นวลจันทร์  
หมู่ท่ี 5 ต้าบลบางขันแตก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 5 และ
ประชาชนต้าบลบางขันแตก
รวมถึงประชาชนท่ัวไป ได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
หินคลุก  ระยะทาง 
1,00 ม. กว้าง 5 ม ผิว
จราจรหนา 0.05 ม.   

2,000,000  2,000,000 2,000,0000 จ้านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็วและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
อบต.บางขันแตก/
หน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   1.1  แนวทางการพัฒนาพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บ้ารุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนนผิวจราจร        
หินคลุก ซอยบ้านนายบุญสม 
เมืองรมย์   หมู่ท่ี 5  
ต้าบลบางขันแตก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 5 และ
ประชาชนต้าบลบางขันแตก
รวมถึงประชาชนท่ัวไป ได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
หินคลุก  ระยะทาง 
500 ม. กว้าง 4 ม ผิว
จราจรหนา 0.05 ม.   

1,000,000  1,000,000 1,000,000 จ้านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็วและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
อบต.บางขันแตก/
หน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

8 ก่อสร้างถนนผิวจราจร        
หินคลุก ซอยบ้านนางลิ้นจี่ 
หมู่ท่ี 7 ต้าบลบางขันแตก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 7 และ
ประชาชนต้าบลบางขันแตก
รวมถึงประชาชนท่ัวไป ได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
หินคลุก  ระยะทาง 
500 ม. กว้าง 4 ม ผิว
จราจรหนา 0.05 ม.   

1,000,000  1,000,000 1,000,000 จ้านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็วและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
อบต.บางขันแตก/
หน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนายชัยวัฒน์   
พึ่งอิ่ม  หมู่ท่ี 2  
ต้าบลบางขันแตก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 2 และ
ประชาชนต้าบลบางขันแตก
รวมถึงประชาชนท่ัวไป ได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
คสล. ระยะทาง 350 ม. 
กว้าง 4 ม ผิวจราจร
หนา 0.05 ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. 

840,000  840,000 840,000 จ้านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็วและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
อบต.บางขันแตก/
หน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนายไฉน   
(เชื่อม ม. 11 – ม.4 – ม.7) 
พร้อมวางท่อระบายน้้า 
หมู่ท่ี 4 ต้าบลบางขันแตก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 4 และ
ประชาชนต้าบลบางขันแตก
รวมถึงประชาชนท่ัวไป ได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
คสล. ระยะทาง  800    
ม. กว้าง 4 ม ผิวจราจร
หนา 0.05 ม.  พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. 

1,920,000  1,920,000 1,920,000 จ้านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็วและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
อบต.บางขันแตก/
หน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   1.1  แนวทางการพัฒนาพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บ้ารุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหลังโรงเรียนวัด
ธรรมสถิติ์วราราม (ม. 4 เชื่อม 
ม. 7)  พร้อมวางท่อระบายน้้า 
หมู่ท่ี 4 ต้าบลบางขันแตก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 4 และ
ประชาชนต้าบลบางขันแตก
รวมถึงประชาชนท่ัวไป ได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
คสล. ระยะทาง  200ม. 
กว้าง  5  ม ผิวจราจร
หนา 0.05 ม.  พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. 

480,000  480,000 480,000 จ้านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็วและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
อบต.บางขันแตก/
หน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนายประภาส  
แก้วสุกแท้  หมู่ท่ี 10 ต้าบล     
บางขันแตก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 10 และ
ประชาชนต้าบลบางขันแตก
รวมถึงประชาชนท่ัวไป ได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
คสล. ระยะทาง 300 ม. 
กว้าง 4 ม ผิวจราจร
หนา 0.05 ม.  พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. 

720,000  720,000 720,000 จ้านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็วและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
อบต.บางขันแตก/
หน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนางสาคร  
ส้าราญรื่น  หมู่ท่ี 10 ต้าบล
บางขันแตก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 10 และ
ประชาชนต้าบลบางขันแตก
รวมถึงประชาชนท่ัวไป ได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
คสล. ระยะทาง 200 ม. 
กว้าง 4 ม ผิวจราจร
หนา 0.05 ม.  พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. 

480,000  480,000 480,000 จ้านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็วและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
อบต.บางขันแตก/
หน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบานนางสาวสุวิภา  
พงษ์เซียงซา  หมู่ท่ี 11 ต้าบล
บางขันแตก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 11 และ
ประชาชนต้าบลบางขันแตก
รวมถึงประชาชนท่ัวไป ได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
คสล. ระยะทาง  80 ม. 
กว้าง 4  ม ผิวจราจร
หนา 0.05 ม.  พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. 

192,000  192,000 192,000 จ้านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็วและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
อบต.บางขันแตก/
หน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1  แนวทางการพัฒนาพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บ้ารุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

15 ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต   
ซอยบ้านบางช้างตาย  
พร้อมรางระบายน้้า 
หมู่ท่ี  8  ต้าบลบางขันแตก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี 8 และ
ประชาชนต้าบลบางขันแตก
รวมถึงประชาชนท่ัวไป ได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
แอสพัสท์ติกคอนกรีต 
ระยะทาง 600 ม.  
กว้าง  5 ม ผิวจราจร
หนา 0.05 ม.  
 

1,380,000  1,380,000 1,380,000 จ้านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็วและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
อบต.บางขันแตก/
หน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

16 ก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีต 
เลียบชายคลอง ซอยหิ่งห้อย 
ม. 6 ต้าบลบางขันแตก 

-  เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
ต้าบลบางขันแตกและ
ประชาชนท่ัวไปมีทางเดินเท้า 
เลียบล้าคลองท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 
 

สร้างทางเดินเท้า
คอนกรีตเลียบชายคลอง  
ท่ีได้มาตรฐาน 

500,000  500,000 500,000 จ้านวนเส้นทาง
เดินเท้าเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางเดิน
เท้าท่ีมีความปลอดภัย 
สะดวกและรวดเร็วขึ้น  

กองช่าง 
อบต.บางขันแตก/
หน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

17 สร้างแผ่นปูนทางเดินเท้า 
ภายในต้าบลบางขันแตก 

-  เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
ต้าบลบางขันแตกและ
ประชาชนท่ัวไปมีทางเดินเท้า 
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 
 

สร้างแผ่นปูนทางเดินเท้า 
ท่ีได้มาตรฐาน 

100,000  100,000 100,000 จ้านวนเส้นทาง
เดินเท้าเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางเดิน
เท้าท่ีมีความปลอดภัย 
สะดวกและรวดเร็วขึ้น  

กองช่าง 
อบต.บางขันแตก/
หน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1  แนวทางการพัฒนาพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บ้ารุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

18 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน/
ซ่อมแซมทางเดินเท้า  
ภายในต้าบลบางขันแตก 
 
 

-  เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมี
ถนนท่ีได้มาตรฐานส้าหรับใช้
สัญจร  มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยมากขึ้น  

- ซ่อมแซมถนน/ทางเดิน
เท้าท่ีช้ารุดภายในต้าบล 
บางขันแตก 

100,000  100,000 100,000 จ้านวนถนน/
ทางเดินเท้า 
ท่ีช้ารุดลดลง 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบต.บางขันแตก/
หน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

19 ปรับปรุง/ซ่อมแซมสะพาน
ภายในต้าบลบางขันแตก 

-  เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมี
สะพานท่ีได้มาตรฐานส้าหรับใช้
สัญจร  มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยมากขึ้น  
 

- ซ่อมแซมสะพานท่ี
ช้ารุดภายในต้าบลบาง
ขันแตก 

500,000  500,000 500,000 จ้านวนสะพานท่ี
ช้ารุดลดลง 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบต.บางขันแตก/
หน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

20 ก่อสร้างรางระบายน้้า  
ภายในต้าบลบางขันแตก 
 

ก่อสร้างรางระบายน้้า เพ่ือ
ปูองกันน้้าท่วมขังทั้งต้าบลบาง
ขันแตก 

สร้างรางระบายน้้า  
ภายในต้าบล 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 ประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อน
จากน้้าท่วมขัง
ลดลง 

น้้าไม่ท่วมขังบริเวณ
ถนนและบ้านเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 
อบต.บางขันแตก/
หน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
21 ขยายเขตไฟฟูา /ติดตั้งระบบ

ไฟฟูาแสงสว่างภายในต้าบล
บางขันแตก 
 

-  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มี
ไฟฟูาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาพ้ืนในที่
ต้าบลบางขันแตก  
 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 จ้านวนครัวเรือน
ท่ีได้รับการขยาย
เขตไฟฟูาเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.บางขันแตก/
หน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.2  แนวทางการพัฒนาพัฒนาระบบคมนาคมทางบกและทางน้้า 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ดูดเลน / ขุดลอกคลองและ 
ล้าประโดงสาธารณะภายใน
ต้าบลบางขันแตก 

- เพื่อให้ประชาชนภายในต้าบล
บางขันแตก  สามารถใช้น้้าใน
ล้าคลองได้ และการคมนาคมมี
ความสะดวกขึ้น 

-  คลองและล้าประโดง
สาธารณะลึกและกว้าง
มากขึ้น 

300,000  300,000 300,000 จ้านวนล้าคลอง/
ล้าประโดงท่ีตื้น
เขินลดลง 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทางน้้าท่ี 
สะดวก รวดเร็ว และ
น้้าสามารถไหลผ่าน
ได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
อบต.บางขัน

แตก/หน่วยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2 วางท่อระบายน้้า/ซ่อมแซม 
ท่อระบายน้้า ภายในต้าบล 
บางขันแตก 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังใน
พื้นท่ี 

วางท่อระบายน้้าท่ีได้
มาตรฐาน 

100,000  100,000 100,000 จ้านวนท่อระบาย
น้้าท้ังพื้นท่ี
เพิ่มขึ้น 

สามารถลดปัญหาน้้า
ท่วมขังได้ 

กองช่าง 
อบต.บางขัน

แตก/หน่วยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.3  แนวทางการพัฒนา การจัดท้าผังเมืองและผังเมืองรวม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 จัดท้าผังเมืองและผังเมืองรวม เพื่อแก้ไขปัญหาของการใช้ท่ีดิน 
ในตัวเมืองให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสวยงามมี
ความเป็นอยู่ท่ีถูกสุขลักษณะมี
การใช้ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัย
ประกอบการอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรมและ
สาธารณสถานอยู่ในบริเวณ
หรือผ่านท่ีเหมาะสมไม่ปะปน
กันจนก่อให้เกิดผลเสียซ่ึงกัน
และกัน 

จัดท้าผังเมืองรวมใน
พื้นท่ีต้าบลบางขันแตก 
จ้านวน 12 หมู่บ้าน 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 ต้าบลบางขันแตก
มีผังเมือง 

การวางผังเมืองมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม มี
ความเป็นอยู่ท่ีถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 
อบต.บางขัน

แตก/ส้านักงาน
ปลัด/ 

หน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.4  แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

๑ ขยายเขตระบบประปา
ภูมิภาค/ประปาหมู่บ้าน  
ภายในพื้นท่ีต้าบลบางขันแตก 

-  เพื่อให้ประชาชนมีน้้าสะอาด
ไว้อุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน 

-  ขยายเขตประปา
ภูมิภาค/หมู่บ้านให้
ครอบคลุมทุกครัวเรือน 

350,000  350,000 350,000 จ้านวนครัวเรือน
ท่ีได้รับการขยาย
เขตประปา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้้าสะอาด
อุปโภคอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.บางขันแตก/
หน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
๒ สร้างถังน้้าประปาหมู่บ้าน    -  เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมีน้้า

ใช้  เพื่อการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ  

-  สร้างถังน้้าประปา
หมู่บ้าน    

700,000  700,000 700,000 จ้านวนถัง
น้้าประปา
หมู่บ้านเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต้าบลบางขันแตก    
มีน้้าในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.บางขันแตก/
หน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
๓ ซ่อมแซมระบบประปา/

ปรับเปลี่ยนท่อเมนประปา 
ท่ีเสื่อมสภาพ 

-  เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความสะดวกในการใช้น้้าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค 

-  ท่อประปาพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

250,000  250,000 250,000 จ้านวนท่อเมน
ประปาท่ี
เสื่อมสภาพ 
ลดจ้านวนลง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการใช้น้้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคมากขึ้น 

กองช่าง 
อบต.บางขันแตก/
หน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
4 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้้าอุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ 
ขุดเจาะบ่อบาดาลท่ีมี
มาตรฐาน 
 
 
 

100,000  100,000 100,000 จ้านวนบ่อบาดาล
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้้า
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.บางขันแตก/
หน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย์  เสริมสร้างสุขภาพอนามัย  ปูองกัน แก้ไข ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

๑ การส่งเสริม/สนับสนุน 
การดูแลสุขภาวะชุมชน    
 

  -  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของ
ประชาชนในเขต อบต. 

- มีโครงการ/กิจกรรม
ส้าหรับส่งเสริมการดูแล
สุขภาพ 
 

10,000  10,000 10,000 จ้านวนประชาชน
ผู้เจ็บปุวยลดลง 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส่วนสาธารณสุข ฯ 

๒ โครงการปูองกันและ 
ลดปัญหาสุขภาพ 
 

  -  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของ
ประชาชนในเขต อบต. 

- มีโครงการ/กิจกรรม
ส้าหรับส่งเสริมการดูแล
สุขภาพ 
 

10,000  10,000 10,000 จ้านวนประชาชน
ผู้เจ็บปุวยลดลง 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส่วนสาธารณสุข ฯ  

3 โครงการปูองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

-  เพื่อปูองกันและควบคุมการ
เกิดไข้เลือดออกในพ้ืนท่ี 
- ก้าจัดพาหะน้าโรค 

-มีโครงการ/กิจกรรมใน
การปูองกันและควบคุม
การเกิดโรคไข้เลือดออก 

100,000  100,000 100,000 จ้านวนผู้เจ็บปุวย
ด้วยโรค
ไข้เลือดออก
ลดลง 

ประชาชนไม่ปุวยเป็น
โรคไข้เลือดออก 

ส่วนสาธารณสุข ฯ/ 
ปศุสัตว์อ้าเภอ / 
สถานีอนามัย 

4 โครงการปูองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

-เพื่อปูองกันและควบคุมการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้า 

-มีโครงการ/กิจกรรมใน
การปูองกันและควบคุม
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 

50,000  50,000 50,000 จ้านวนผู้เจ็บปุวย
ด้วยโรคพิษสุนัข
บ้าลดลง 
 
 

ประชาชนไม่ปุวยเป็น
โรคพิษสุนัขบ้า 

ส่วนสาธารณสุข ฯ/ 
ปศุสัตว์อ้าเภอ / 
สถานีอนามัย 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย์  เสริมสร้างสุขภาพอนามัย  ปูองกัน แก้ไข ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 พัฒนา/เสริมสร้างระบบ
เครือข่ายสุขภาพเพ่ือ
หลักประกันการเข้าถึงบริการ
สุขภาพ 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 
-  เพื่อให้ระบบเครือข่ายเพื่อ
สุขภาพเข้มแข็ง 

- ได้พัฒนา/เสริมสร้าง
ระบบเครือข่ายสุขภาพ
เพื่อเป็นหลักประกันการ
เข้าถึงการบริการสุขภาพ   

20,000  20,000 20,000 จ้านวนผู้เจ็บปุวย
ลดลง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสุขภาพอย่าง
ท่ัวถึงและระบบ
เครือข่ายเพื่อสุขภาพ
เข้มแข็งขึ้น 

ส่วนสาธารณสุข ฯ/ 
สถานีอนามัย 

6 เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
(สปสช.) 

เพื่อสมทบงบประมาณให้กับ
กองทุน สปสช.ในการบริการ
ดูแลสุขภาพประชาชน 

สนับสนุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ 

150,000  160,000 170,000 จ้านวนผู้เจ็บปุวย
ลดลง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสุขภาพอย่าง
ท่ัวถึงและระบบ
เครือข่ายเพื่อสุขภาพ
เข้มแข็งขึ้น 

ส่วนสาธารณสุข ฯ/ 
สถานีอนามัย 

7 อุดหนุนโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข 

-เพื่อส่งเสริม/สนันบสนุน
กิจกรรมเกี่ยวกับการบริการ
สาธารณสุข 

มีโครงการ/กิจกรรม 
ส้าหรับบริการ
สาธารณสุข 

180,000  180,000 180,000 จ้านวนผู้เจ็บปุวย
ลดลง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสุขภาพอย่าง
ท่ัวถึง 
 

ส่วนสาธารณสุข ฯ/ 
สถานีอนามัย 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา การกีฬา นันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนคนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

๑ โครงการปลูกจิตส้านึก
เยาวชนด้านคุณธรรม  
จริยธรรม การอยู่ร่วมกัน 
รวมพลังต้านยาเสพติด 

- เพื่อสร้างจิตส้านึกด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่
เด็กในสถานศึกษา 

- เด็กในโรงเรียนในพื้นท่ี
ต้าบลบางขันแตก   

10,000  10,000 10,000 จ้านวนเยาวชนท่ี
ได้รับการปลูก
จิตส้านึกด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

เยาวชนมีส้านึก 
ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  การอยู่
ร่วมกันรวมพลังต้าน
ยาเสพติด 

- ส่วนการศึกษา ฯ 
- โรงเรียนในพื้นที่ 
จ้านวน ๔ แห่ง 

๒ 
 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาภายในต้าบล 

- เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน  

-  โรงเรียนในพื้นท่ีต้าบล       
บางขันแตก 

10,000  10,000 10,000 ต้าบลบางขันแตก
มีแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษามีแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

- ส่วนการศึกษา ฯ 
- โรงเรียนในพ้ืนที่ 
จ้านวน ๔ แห่ง 

๓ ส่งเสริม/สนับสนุน 
การบริหารจัดการ 
ด้านการศึกษา 

- ส่งเสริมการศึกษา 
ทุกระบบ 

-ประชาชนท่ัวไปในพื้นท่ี
ต้าบลบางขันแตก 

10,000  10,000 10,000 จ้านวนประชาชน
ท่ีได้รับการ
ส่งเสริม
การศึกษาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต้าบลบางขันแตก
ได้รับการเรียนรู้
การศึกษาอย่างทั่วถึง 

ส่วนการศึกษา ฯ 

๔ อาหารกลางวันในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก / โรงเรียน 

-  เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก / 
นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง 

-  เด็กเล็ก / นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันครบ  ๑๐๐  
เปอร์เซ็น 

2,900,000  3,000,000 3,100,000 เด็กนักเรียนใน
พื้นท่ีไม่เป็นโรค
ขาดสารอาหาร 

เด็กเล็ก / นักเรียนใน
เขตอบต.ได้รับอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง 

- ส่วนการศึกษา ฯ 
- โรงเรียนในพ้ืนที่ 
จ้านวน ๔ แห่ง 

๕ อาหารเสริม (นม)  ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก / โรงเรียน 

-  เพื่อให้เด็กเล็ก / 
นักเรียนได้รับอาหารเสริม  
(นม) อย่างทั่วถึง 

-  เด็กเล็ก / นักเรียนได้รับ
อาหารเสริม  (นม) ๑๐๐
เปอร์เซ็น 

1,300,000  1,400,000 1,500,000 เด็กนักเรียนใน
พื้นท่ีมีสุขภาพ
แข็งแรง 

เด็กเล็ก / นักเรียนใน
เขตอบต.ได้รับอาหาร
เสริม (นม)  อย่าง
ท่ัวถึง 

- ส่วนการศึกษา  
- โรงเรียนใน
พื้นท่ี จ้านวน ๔ 
แห่ง 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา การกีฬา นันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนคนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

๖ โครงการสรรหาบุคลากร 
ทางการศึกษาในสาขาท่ี 
ขาดแคลน 

-  เพื่อสรรหาบุคลากรทาง
การศึกษาในสาขาท่ี 
ขาดแคลน 

-  สรรหาบุคลากรทาง
การศึกษาในสาขาท่ีขาด
แคลน  

10,000  10,000 10,000 จ้านวนบุคลากร
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น 

มีครูมืออาชีพใน
ชุมชนมากขึ้น และมี
บุคลากรที่เชี่ยวชาญ
ในชุมชนมากขึ้น 

ส่วนการศึกษา ฯ 

๗ โครงการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ดูแลเด็ก 

-  พัฒนาผู้ดูแลเด็กสังกัด  
อบต.  ให้มีความรู้ในการ
ดูแลเด็ก 

-  ผู้ดูแลเด็กที่สังกัด  อบต.
มีความรู้ความสามารถใน
การดูแลเด็ก 

16,000  16,000 16,000 จ้านวนบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมี
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

ผู้ดูแลเด็กมีศักยภาพ  
มีความรู้ในการ 
ดูแลเด็ก 

ส่วนการศึกษา ฯ 

8 สนับสนุนวัสดุ - อุปกรณ์
ทางการศึกษา 

- เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ให้กับนักเรียนในเขตพื้นท่ี
ต้าบลบางขันแตก 

- จัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 

100,000  100,000 100,000 จ้านวนเด็ก
นักเรียนท่ีขาด
แคลนอุปกรณ์
การศึกษาลดลง 

นักเรียนในพื้นท่ีมี
วัสดุ  อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษาท่ีเหมาะสมใน
การจัดการเรียนรู้ 

ส่วนการศึกษา ฯ/ 
ส้านักงานปลัด 
 

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุ 

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมของผู้สูงอายุใน
ต้าบลบางขันแตก 

- ผู้สูงอายุในพื้นท่ีต้าบล       
บางขันแตกมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรงและจิตใจ
ท่ีดีขึ้น 

60,000  60,000 60,000 จ้านวนผู้สูงอายุท่ี
เจ็บปุวยลดลง 

ผู้สูงอายุได้การ
ส่งเสริมสุขภาพ  และ
ได้รับการดูแลจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส้านักงานปลัด 

๑0 โครงการวันเด็กแห่งชาติ - เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติ 

- จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ 

30,000  30,000 30,000 จ้านวนเด็กที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

- เด็กเกิดความ
สนุกสนานและมี
ความสามัคคี 

ส่วนการศึกษาฯ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา การกีฬา นันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนคนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 อุดหนุนส่วนราชการ 
 

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ 
ทางการศึกษา 

มีโครงการ/กิจกรรมทางการ
ศึกษา 

420,000  420,000 420,000 นักเรียนและ
ประชาชนท่ัวไป
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนและ
ประชาชนท่ัวไปได้รับ
ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์จาก
กิจกรรม 

ส่วนการศึกษาฯ/ 
ส้านักงานปลัด 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -  เพื่อให้ผู้สูงอายุในต้าบล
ได้รับการสงเคราะห์จาก 
ทางราชการ 
 

- จัดสวัสดิการให้แก่ 
ผู้สูงอายุในต้าบล  
 

14,034,000  14,040,000 14,050,000 ผู้สูงอายุได้รับ 
เบี้ยยังชีพครบ 
ทุกราย 

ผู้สูงอายุได้รับการ
สงเคราะห์จากทาง
ราชการ 

ส้านักงานปลัด 
 

๒ เบี้ยยังชีพผู้พิการ - เพื่อให้ผู้พิการในต้าบล
ได้รับการสงเคราะห์จาก 
ทางราชการ 
 

-  จัดสวัสดิการให้แก่ผู้
พิการในต้าบล   
 

1,536,000  1,540,000 1,550,000 ผู้พิการได้รับ 
เบี้ยยังชีพครบ 
ทุกราย 

ผู้พิการได้รับการ
สงเคราะห์จากทาง
ราชการ 

ส้านักงานปลัด 
 

๓ เบี้ยยังชีพส้าหรับผู้ปุวยเอดส์ - เพ่ือให้ผู้ปุวยเอดส์ในต้าบล
ได้รับการสงเคราะห์จาก 
ทางราชการ 
 

-  จัดสวัสดิการให้แก่ผู้ปุวย
เอดส์ในต้าบล   
 

78,000  39,000 40,000 ผู้ปุวยเอดส์ได้รับ 
เบี้ยยังชีพครบ 
ทุกราย 

ผู้ปุวยเอดส์ได้รับการ
สงเคราะห์จากทาง
ราชการ 

ส้านักงานปลัด 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคม ให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

๑ การเสริมสร้างสายใย
ความสัมพันธ์ของสถาบัน
ครอบครัว 

-เพื่อส่งเสริม/สนับสนุน 
กิจกรรมของครอบครัว 

มีโครงการ/กิจกรรมส้าหรับ
การเสริมสร้างสายใยของ
ครอบครัว 

10,000  10,000 10,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สถาบันครอบครัวมี
บทบาทส้าคัญในการ
อบรม/สั่งสอนคนใน
ครอบครัวให้เป็นคนดี 

ส้านักงานปลัด 

2 การส่งเสริม/สนับสนุน 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน 

-เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนการ
ด้ารงชีวิตภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มีโครงการ/กิจกรรมส้าหรับ
ด้าเนินการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

10,000  10,000 10,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
ด้ารงชีวิต 

ส้านักงานปลัด 

3 จัดซ้ือเครื่องเล่นเด็กสนาม - เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้และการออกก้าลัง
กายของเด็กนักเรียน 

- ต้าบลบางขันแตกมีเครื่อง
เล่นเด็กสนามไม่น้อยกว่า  
1 แห่ง 
 

200,000  50,000 50,000 ชุมชนมีเครื่อง
เล่นเด็กสนาม 
เพิ่มขึ้น 

เด็ก เยาวชน ได้ออก
ก้าลังและพัฒนา
ทักษะสมวัย 

ส้านักงานปลัด/
หน่วยงานอื่นท่ี 

เกี่ยวข้อง 

4 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ 
เครื่องออกก้าลังกาย 

-  เพื่อให้ประชาชน เยาวชน
ในต้าบลใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
 

-  ต้าบลบางขันแตกมี
อุปกรณ์กีฬา/เครื่องออก
ก้าลังกายท่ีมีมาตรฐาน 

60,000  60,000 60,000 หมู่บ้านมีอุปกรณ์
กีฬา/เครืองออก
ก้าลังกายเพิ่มขึ้น 

ประชาชน เยาวชนใน
เขต อบต. หันมาเล่น
กีฬามากขึ้นและมี
สุขภาพแข็งแรง 

ส้านักงานปลัด/ 
ส่วนการศึกษา ฯ 
หน่วยงานอื่นที ่

เกี่ยวข้อง 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.5  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

๑ พิธีการเนื่องในวันส้าคัญ 
ต่าง ๆ 

-  เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันส้าคัญ
ต่าง ๆ 

-  จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ส้าคัญต่าง ๆ 

50,000  50,000 50,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในเขต
อบต.ร่วมจัดกิจกรรม
เนื่องในวันส้าคัญ 
 

ส้านักงานปลัด 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.6  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบ้ารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

๑ ส่งเสริมการจัดงานประเพณี 
ต่างๆ  

-  เพื่อให้ประชาชนในต้าบล
อนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบ
ทอดประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

-  จัดงานประเพณีภายใน
ท้องถิ่น 

20,000  20,000 20,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในเขต
อบต. ช่วยกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาน
ของท้องถิ่น 

- -ส่วนการศึกษา ฯ 

2 โครงการส่งเสริม สนับสนุน
และอนุรักษ์ว่าวไทย 

-  เพื่อให้ประชาชนในต้าบล
อนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบ
ทอดประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

-  จัดงานประเพณีเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ว่าวไทย 

30,000  30,000 30,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในเขต
อบต. ช่วยกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาน
ของท้องถิ่น 

-ส่วนการศึกษา ฯ 

3 โครงการประเพณีลอยกระทง
สายกาบกล้วย เมืองแม่กลอง 

-  เพื่อให้ประชาชนในต้าบล
อนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบ
ทอดประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

-  จัดงานประเพณีลอย
กระทงสายกาบกล้วย 

60,000  60,000 60,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในเขต
อบต. ช่วยกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาน
ของท้องถิ่น 

-ส่วนการศึกษา ฯ 

4 โครงการสืบสานประเพณี 
ชักพระ ผ้าปุาสามัคคี  
และแข่งขันเรือพาย 

-  เพื่อให้ประชาชนในต้าบล
อนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบ
ทอดประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

-  จัดงานประเพณีสืบสาน
ประเพณีชักพระ ผ้าปุา
สามัคคีและแข่งขันเรือพาย 

20,000  20,000 20,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในเขต
อบต. ช่วยกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาน
ของท้องถิ่น 

-ส่วนการศึกษา ฯ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.6  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบ้ารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 โครงการสืบสานประเพณี
เทศกาลเข้าพรรษา 

-  เพื่อให้ประชาชนในต้าบล
อนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบ
ทอดประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

-  จัดงานประเพณีสืบสาน
เทศกาลเข้าพรรษา 

20,000  20,000 20,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในเขต
อบต. ช่วยกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาน
ของท้องถิ่น 

 
-ส่วนการศึกษา ฯ 

6 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 

-  เพื่อให้ประชาชนในต้าบล
อนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบ
ทอดประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

-  จัดงานประเพณีสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ 

70,000  70,000 70,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในเขต
อบต. ช่วยกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาน
ของท้องถิ่น 

 -ส่วนการศึกษา ฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม ให้มีความเข้มแข็งและด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1  แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ การปูองกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

๑ ฝึกอบรม / ทบทวน / จัดซ้ือ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ของ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน(อปพร.) 

  - เพื่อฝึกทบทวนและเพิ่ม
ศักยภาพ อปพร.ให้สามารถ
ปฏิบัติงานด้านการปูองกัน
และบรรเทาธารณภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

  -  ฝึกอบรมทบทวน  
อปพร. เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

250,000  250,000 250,000 จ้านวน อปพร. 
ท่ีเพิ่มขึ้นและมี
ศักยภาพยิ่งขึ้น 

ต้าบลบางขันแตก 
ได้มีก้าลัง  อปพร.ท่ีมี
ความสามารถในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ส้านักงานปลัด 

๒ โครงการสร้างความอุ่นใจ 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในช่วงเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต์ 
    

  -  เพื่ออ้านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนท่ีสัญจร
ไป – มาบนถนน  สามารถ
ปูองกันและลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในพื้นท่ีต้าบลบาง
ขันแตกและพื้นท่ีใกล้เคียง 

- จัดกิจกรรมปูองกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ 

80,000  80,000 80,000 จ้านวนครั้งท่ีเกิด
อุบัติเหตุในพื้นท่ี
ลดลง 

สามารถปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในเทศกาล 
ต่าง ๆ 

ส้านักงานปลัด 

๓ โครงการตรวจตรารักษาความ
สงบเรียบร้อยในพื้นท่ีต้าบล
บางขันแตก 

  -เพื่อตรวจตรา ในพื้นท่ี
ต้าบลบางขันแตก เป็นการ
เฝูาระวังเหตุท่ีอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-  ปูองกันและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่าง ๆในพื้นท่ี
ต้าบลบางขันแตก 

70,000  70,000 70,000 จ้านวนเหตุท่ีเป็น
ภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินลดลง 

สามารถปูองกัน 
และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่าง ๆ 
ในพื้นท่ีต้าบล    
บางขันแตก 

ส้านักงานปลัด 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.1  แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ การปูองกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

-เพื่อฝึกอบรมการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่พนักงานเจ้าน้าท่ี ผู้น้า 
เยาวชน และประชาชน 
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปูองกันภัย 

20,000  20,000 20,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนสามารถ
ดูแลตนเองเบื้องต้น
ได้เม่ือเกิดภัย 

ส้านักงานปลัด 

5 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาผู้ประสบภัยด้านต่าง ๆ
ในพื้นท่ีต้าบลบางขันแตก 

  -  เพื่อปูองกันและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้าน
ต่าง ๆ ในพื้นท่ีต้าบล 
บางขันแตก 

-  ปูองกันและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่าง ๆในพื้นท่ี
ต้าบลบางขันแตก 

200,000  200,000 200,000 จ้านวนครั้งของ
อุบัติภัยในพื้นท่ี
ลงลง 

สามารถปูองกัน 
และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่าง ๆ 
ในพื้นท่ีต้าบล    
บางขันแตก 

ส้านักงานปลัด 

6 อุดหนุนกิจการท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์ 
 

เพื่ออุดหนุน หน่วยงาน
ราชการ/องค์กรชุมชน เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน 
 

- เพื่อบรรเทา 
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 

100,000  100,000 100,000 จ้านวนประชาชน
ท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับการช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร้อน 

ส้านักงานปลัด 

7 ติดตั้งปูายจราจร/ปูายบอก
ทางภายในต้าบลบางขันแตก 
 

-  เพื่อให้ประชาชนในเขต
อบต. มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

- ติดตั้งปูายจราจร 
จ้านวน ๑๒ หมู่บ้าน 

100,000  100,000 100,000 จ้านวนครั้งท่ีเกิด
อุบัติเหตุในพื้นท่ี
ลดลง 

ประชาชนในเขต 
อบต. มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

-ส้านักงานปลัด/ 
- ส่วนโยธา 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.1  แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ การปูองกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

8 ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นท่ี
ต้าบลบางขันแตก 

- เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดใน
เขตต้าบลบางขันแตก 

- ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
จ้านวน  ๑๒  หมู่บ้าน 

50,000  50,000 50,000 ต้าบลบางขันแตก
มีกล้องวงจรปิด 

ประชาชนในเขต 
อบต. มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 
 

-ส้านักงานปลัด/ 
- ส่วนโยธา 

9 ติดตั้งกระจกเลนส์นูนตามทาง
แยกและทางโค้งในเขตต้าบล   
บางขันแตก   

-  เพื่อให้ประชาชนในต้าบล
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

-  กระจกเลนส์นูนในเขต
ต้าบลบางขันแตก     

100,000  100,000 100,000 ต้าบลบางขันแตก
มีกระจกเลนส์นูน
ตามทางแยกที่
อันตราย 

ประชาชนในเขต 
อบต. มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 
 

-ส้านักงานปลัด 
- ส่วนโยธา 

10 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ  - เพื่อติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบในเขตต้าบล 
บางขันแตก 

- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
ในเขตต้าบลบางขันแตก    

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

ประชาชนในเขต 
อบต. มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 
 

-ส้านักงานปลัด/ 
- ส่วนโยธา 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

๑ รณรงค์ / อบรมให้ความรู้
เรื่องยาเสพติด 
 
 

-  เพื่อให้ประชาชนในต้าบล
มีความรู้เรื่องยาเสพติด 

-  รณรงค์ / อบรม ให้
ความรู้เรื่องยาเสพติด 
 

10,000  10,000 10,000 จ้านวนผู้ติดยา
เสพติดลดลง 

ประชาชนในเขต
อบต. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 

ส้านักงานปลัด 

๒ โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีต้าบล        
บางขันแตก 

-  เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี
ต้าบลบางขันแตกและ
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล 

-  มีโครงการ/กิจกรรมใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด   

50,000  50,000 50,000 จ้านวนผู้ติดยา
เสพติดลดลง 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดในพื้นท่ี
ต้าบลบางขันแตก 

ส้านักงานปลัด 

๓ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด - เพื่อส่งผู้ติดยาเสพติดเข้า
รับการบ้าบัด  เป็นการคืน
คนดีสู่สังคม 

- ส่งผู้ติดยาเข้าค่ายเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   

105,000  105,000 105,000 จ้านวนผู้ติดยา
เสพติดลดลง 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดในพื้นท่ี
ต้าบลบางขันแตก 

ส้านักงานปลัด 

๔ ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติด 

-  เพื่อให้ประชาชน เยาวชน
ในต้าบลใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

- ส่งเสริมการกีฬาภายใน
ต้าบลบางขันแตก 

100,000  100,000 100,000 จ้านวนผู้ติดยา
เสพติดลดลง 

ประชาชน เยาวชนใน
เขต อบต. หันมาเล่น
กีฬามากขึ้นและมี
สุขภาพแข็งแรงไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

ส้านักงานปลัด 

5 ก่อสร้าง/ปรับปรุง  ลานกีฬา
ต้านยาเสพติดพร้อมเครื่อง
ออกก้าลังกาย   

-  เพื่อให้ประชาชนในต้าบล
บางขันแตกมีลานกีฬาต้าน      
ยาเสพติด  

- มีลานกีฬาต้านยาเสพติด 
ท่ีได้มาตรฐานพร้อมเครื่อง
ออกก้าลังกาย 

300,000  300,000 300,000 จ้านวนลานกีฬา
และอุปกรณ์กีฬา
ในพื้นท่ีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในเขต
อบต.มีลานกีฬาและ
เครื่องออกก้าลังกาย
ส้าหรับเด็ก  เยาวชน
และประชาชนท่ัวไป 

ส้านักงานปลัด/ 
ส่วนโยธา 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันปัญหาสังคม  รวมถึงการท้องก่อนวัยอันควร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

๑ การให้ความรู้แก่เยาวชนใน
ปูองกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย 
อันควร   

- เพื่อลดการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมของเยาวชน    

- จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
เยาวชน  

20,000  20,000 20,000 จ้านวนเด็ก
เยาวชนตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร
ลดลง 

ลดปัญหาสังคมและ
การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น 

ส้านักงานปลัด 

2 
 
 

รณรงค์/ส่งเสริม การใช้เวลา
ว่างของเด็กและเยาวชนให้ 
เกิดประโยชน์ 

-เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

-จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
เวลาว่างของเด็ก 

50,000  50,000 50,000 จ้านวนเด็กที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ลดปัญหาสังคม ลด
ปัญหายาเสพติดและ
เด็กเยาวชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

ส้านักงานปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2   เสริมสร้างและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตร และประมง  
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
   4.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้้าล้าคลอง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และปลูกจิตส้านึกให้รักถิ่นเกิด  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

๑ รณรงค์/ส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์  รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม    

-  เพื่อปลูกจิตส้านึกรัก 
บ้านเกิด    

-  มีโครงการ/กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
ธรรมชาติและส้านักรัก
บ้านเกิด 
 

20,000  20,000 20,000 จ้านวน
นักท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนเยาวชนใน
ชุมชนมีจิตส้านึกรักษ์
บ้านเกิด 

ส้านักงานปลัด 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
4.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชนเครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ  เกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม การบริการ เพื่อการสร้างงาน  
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน  และส่งเสริมทักษะความรู้ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

๑ อุดหนุนงบประมาณ/อบรม  
ส่งเสริมลุ่มอาชีพ, กลุ่มสตรี ,
กลุ่มเยาวชนและประชาชน 

-  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
กลุ่มอาชีพในชุมชน 

-  อุดหนุนงบประมาณให้
กลุ่มอาชีพ/จัดอบรมกลุ่ม
อาชีพ 

50,000  50,000 50,000 จ้านวนกลุ่มอาชีพ
ท่ียั่งยืนเพิ่มขึ้น 

กลุ่มอาชีพในเขตอบต.  
มีความเข้มแข็ง
สามารถบริหารจัดการ
กลุ่มได้ 

ส้านักงานปลัด/
เกษตรต้าบล 

๒ โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของ
ต้าบลบางขันแตก 

-  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
รับซ้ือผลผลิตทางการเกษตร
ในพื้นท่ีต้าบลบางขันแตก 

-  ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร   
จ้านวน  ๑แห่ง 

300,000  300,000 300,000 ต้าบลบางขันแตก
มีศูนย์ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ทาง
เกษตรที่มี
คุณภาพ 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต้าบลบางขันแตก     
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส้านักงานปลัด/
เกษตรต้าบล 

3 สมทบกองทุนเศรษฐกิจชุมชน - เพื่อส่งเสริม /สนับสนุน 
การสร้างอาชีพชุมชน 

-มีโครงการเพื่อกระตุ้น 
เศรษฐกิจและสร้างรายได้
ให้ประชาชน 

200,000  200,000 200,000 ประชาชนมีอาชีพ 
เสริม เพื่อรายได้ 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต้าบลบางขันแตก     
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส้านักงานปลัด 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
   4.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
สามารถขยายเครือข่ายทางการตลาด  สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการส่งเสริมการปลูก
มะพร้าวพันธุ์ดีทดแทน
มะพร้าวเสื่อมโทรม   

-  เพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่
เกษตรกรได้พันธุ์มะพร้าวท่ีมี
คุณภาพ 

-  สนับสนุนงบประมาณ
เปลี่ยนพันธุ์มะพร้าวใน
ต้าบล 

30,000  30,000 30,000 เกษตรกรผู้ปลูก
มะพร้าวเพิ่มขึ้น 

ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
และมีพันธุ์มะพร้าวท่ี
มีคุณภาพในเขต 
อบต. 

ส้านักงานปลัด/ 
เกษตรต้าบล 

๒ โครงการส่งเสริมการเก็บ
ตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์ 

- เพื่อเก็บตัวอย่างดินใน
แปลงเกษตรไปตรวจ
วิเคราะห์ 

เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

30,000  30,000 30,000 ผลผลิตของ
เกษตรกรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรสามารถ
วิเคราะห/์ปรับปรุง
คุณภาพดินเพื่อการ
ปลูกพืชผลท่ี
เหมาะสม 

ส้านักงานปลัด/ 
เกษตรต้าบล 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
   4.4  แนวทางการพัฒนา  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา และบริหารการเกษตร และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ  
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

๑ โครงการปูองกันและก้าจัด 
แมลงด้าหนามมะพร้าวโดยใช้
แตนเบียนอะซีโคเดส 

-  เพื่อก้าจัด แมลงด้าหนาม 
ด้วงแรดและศัตรูพืชในพื้นท่ี
เกษตรของเกษตรกร 

-  มีโครงการเพื่อปูองกัน
ก้าจัดแมลงด้าหนาม
มะพร้าว    

50,000  50,000 50,000 ผลผลิตของ
เกษตรกรเพิ่มขึ้น 

จ้านวนกระรอก  
แมลงด้าหนาม     
ด้วงแรด และศัตรูพืช 
 ลดจ้านวนลง 

ส้านักงานปลัด/
เกษตรต้าบล 

2 โครงการรณรงค์ ปูองกันและ
ก้าจัดกระรอกในสวนมะพร้าว 

-  เพื่อลดจ้านวนกระรอกใน
สวนมะพร้าว 

-มีโครงการเพื่อลดจ้านวน 
กระรอก    

30,000  30,000 30,000 ผลผลิตของ
เกษตรกรเพิ่มขึ้น 

จ้านวนกระรอก   
 ลดจ้านวนลง 
 

ส้านักงานปลัด/
เกษตรต้าบล 

3 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผล
พันธุ์ดีแบบสวนหลังบ้าน 

-  เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้ผล
สวนหลังบ้าน 

- มีโครงการ/กิจกรรมท่ีส่ง
เสิรมการปลูกไม้ผลพันธ์ดี 

10,000  10,000 10,000 จ้านวนประชาชน
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ราษฎรมีความรู้และ
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
 

ส้านักงานปลัด/
เกษตรต้าบล 

 

4 โครงการส่งเสริมการปลูกผัก
สวนครัวตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

-   เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในพื้นท่ีปลูกผักสวนครัวตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

- มีกิจกรรมในการส่งเสริม
การปลูกผักสวนครัว 

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

สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน 
ในเขตอบต.มีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ส้านักงานปลัด/
เกษตรต้าบล 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4   สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
5.1  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

๑ รณรงค์/อบรม  สร้างจิตส้านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติไม่ท้ิงขยะมูลฝอยลง
ในแม่น้้าล้าคลอง 
 

-  เพื่อสร้างจิตส้านึกให้กับ
ประชาชนในการรักษ์
ธรรมชาติและรักถิ่นก้าเนิด
ของตนเอง 

- มีแกนน้า เยาวชนในการ
ส่งเสริมการสร้างจิตส้านัก
ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

30,000  30,000 30,000 ปริมาณขยะใน
แม่น้้าล้าคลอง
ลดลง/แหล่งน้้า
สะอาดขึ้น 

ประชาชนเยาวชนใน
ชุมชนมีจิตส้านึกใน
การรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส่วนสาธารณสุข ฯ 

๒ โครงการคืนชีวิตและอนุรักษ์
สัตว์น้้า สร้างสมดุลแก่
ธรรมชาติ 

- เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตของ
ทรัพยากรน้้าให้มีความ
สมบูรณ์ 

-  ปล่อยกุ้งแม่น้้า  จ้านวน  
๑๓๐,๐๐๐  ตัว 

150,000  150,000 150,000 จ้านวนกุ้งใน
แม่น้้าเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น   
อีกท้ังระบบนิเวศน์มี
ความสมบูรณ์ขึ้น 

ส้านักงานปลัด 

๓ กิจกรรมลงแขกลงคลอง - เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
ด้าเนินกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ 

- ล้าคลองภายในต้าบล
บางขันแตกได้รับการท้า
ความสะอาด 

100,000  100,000 100,000 ปริมาณวัชพืชริม
คลองลดลง /น้้า
ไหลผ่านสะดวก 

ถนนและล้าคลองใน
เขตต้าบลบางขันแตก
สะอาด  น่ามอง 

ส่วนสาธารณสุข ฯ 

๔ การปรับภูมิทัศน์พื้นท่ี
สาธารณะภายในต้าบล 
บางขันแตก 
 

-  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในต้าบลบางขันแตกให้
มีความสะอาด สวยงาม 

-  ปลูกต้นไม้ตามถนนสาย
หลักภายในต้าบล 
- ตัดหญ้า เก็บขยะ 

50,000  50,000 50,000 จ้านวนต้นไม้ท่ี
เพิ่มขึ้นและพื้นท่ี
ต้าบลมีความ
สะอาด 

ในหมู่บ้านมีพ้ืนท่ี 
สีเขียวเพ่ิมขึ้นและมี
ความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส่วนสาธารณสุข ฯ 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
   5.2  แนวทางการพัฒนา   บริหารจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้้าเสีย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

๑ จัดหาท่ีรองรับขยะมูลฝอยเพิ่ม
หมู่ท่ี๑ – ๑๒ 

  -  เพื่อให้มีท่ีรองรับขยะ
เพียงพอและได้มาตรฐาน 

-  ท่ีรองรับขยะขนาด
บรรจุ ๑๕๐ ลิตร พร้อม
ฐานรองคอนกรีตจ้านวน
๑๐๐ ชุด 

100,000  100,000 100,000 จ้านวนถังขยะ
เพิ่มขึ้น 

สามารถมีท่ีรองรับ
ขยะมูลฝอยเพียงพอ
และชุมชนสะอาดมาก
ขึ้น 

ส่วนสาธารณสุข ฯ 

๒ จัดหาเรือเก็บขยะพร้อม
เครื่องยนต์   

-  เพื่อใช้เก็บขยะตามล้า
คลองในพ้ืนท่ีต้าบล 
บางขันแตก 

- จัดหาเรือเก็บขยะ   
ท่ีได้มาตรฐาน 

1,200,000  1,200,000 1,200,000 อบต.บางขันแตก
มีเรือส้าหรับเก็บ
ขยะ 

ล้าคลองในพ้ืนท่ีต้าบล
บางขันแตกไม่มีขยะ 
วัชพืชและสิ่งปฏิกูล 

ส่วนสาธารณสุขฯ 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
   5.3  แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างการปูองกัน  การกัดเซาะริมตลิ่ง แม่น้้าล้าคลอง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างเขื่อนปูองกันกันตลิ่ง
พังในพื้นท่ีต้าบลบางขันแตก   

-  เพื่อปูองกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

-  ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งวัด
ในพื้นท่ีต้าบลบางขันแตก   

5,000,000  5,000,000 5,000,000 จ้านวนเขื่อน
ปูองกันตล่ิงพัง
เพิ่มขึ้น 

ปูองกันการพังทลาย
ของตลิ่งบริเวณวัดใน
พื้นท่ีต้าบลบางขัน
แตก 

กองช่าง 
อบต.บางขันแตก/
หน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
2 ก่อสร้างเข่ือนทางเดินเท้า 

ปูองกันตลิ่งพังภายใน 
ต้าบลบางขันแตก 

- เพื่อปูองกันการพังทลาย
ของตลิ่งและได้มีทางเดินเท้า
ท่ีได้มาตรฐาน 

-ก่อสร้างเขื่อนทางเดินเท้า
ปูองกันตล่ิงพัง 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 จ้านวนเขื่อน
ปูองกันทางเดิน
เท้าเพ่ิมขึ้น 

ปูองกันการพังทลาย
ของทางเดินทาง 

กองช่าง 
อบต.บางขันแตก/
หน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
6.1  แนวทางการพัฒนา  เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถานบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

๑ อบรมอาสาสมัครปกปูองสถาบัน  
(อสป.) 

- เพื่อเทิดทูน  พิทักษ์  รักษา
สถาบัน  ชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์   

- จัดอบรม
อาสาสมัคร
ปกปูองสถาบัน  
(อสป.)จ้านวน  
๒๐๐  คน 

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

แสดงออกถึง 
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส้านักงานปลัด 

๒ โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ - เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

-  ติดตั้งซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ 

100,000  100,000 100,000 จ้านวนซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติในพื้นท่ี 

แสดงออกถึง 
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส้านักงานปลัด/ 
กองช่าง 

อบต.บางขันแตก 
 

๓ การส่งเสริมกิจกรรม เน่ืองในวัน
ส้าคัญทางศาสนา 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เดินทางตามรอยของ
พระพุทธศาสนา   

- จัดกิจกรรม
เนื่องในวัน
ส้าคัญทาง
ศาสนาต่าง ๆ 

20,000  20,000 20,000 จ้านวนประชาชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนใช้ชีวิต
บนความไม่
ประมาท      

ส้านักงานปลัด/ 
ส่วนการศึกษา 

4 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงาน
รัฐพิธี 
 
 
 

เพื่อสืบสานงาน
รัฐพิธีต่างๆ 

600,000  600,000 600,000 จ้านวนประชาชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

เป็นการสืบสานงาน
รัฐพิธีต่าง ๆ 

ส้านักงานปลัด 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
   6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

๑ จัดเวทีประชาคม -  เพื่อให้ประชาชนได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นเพื่อ
เสนอปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนใน
หมู่บ้านของตน 

-  ได้จัดเวที 
ประชาคมทุก 
หมู่บ้านในเขต 
ต้าบลบางขันแตก 

30,000  30,000 30,000 จ้านวนประชาชนท่ี
เข้าร่วมเวทีประชาคม 

ประชาชนและผู้น้า
ท้องถิ่นในเขต อบต.  
เข้าใจปัญหาของ
ท้องถิ่นตนเอง 

ส้านักงานปลัด 

2 การส่งเสริมความรู้   
ด้านการพัฒนาต้าบลในด้านต่างๆ  

-เพื่อส่งเสริม/สนับสนุน
และพัฒนาให้ผู้น้าชุมชน
ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
กระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่น 

-มีโครงการ/ 
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ผู้น้าชุมชน  

10,000  10,000 10,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้น้าชุมชนเกิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 

ส้านักงานปลัด 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
   6.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

๑ การเลือกตั้ง - เพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจ
เลือกผู้แทนเข้ามาบริหาร
ท้องถิ่นของตน 

- เลือกตั้งกรณี
ครบวาระ/
เลือกตั้งซ่อม
เพื่อเลือก
ตัวแทนในการ
บริหารท้องถิ่น 

600,000  600,000 300,000 การเลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ประชาชนได้
ตัดสินใจเลือก
ตัวแทนเข้ามา
บริหารท้องถิ่น 
ของตนเอง 

ส้านักงานปลัด 

๒ การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

-  เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่น 

- จัดอบรมปีละ
๑ครั้ง 

10,000  10,000 10,000 จ้านวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

ประชาชนเห็น
ความส้าคัญและมี
ส่วนร่วมในตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส้านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 



 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
   6.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ -  เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ข้อมูลข่าวสารท่ี
ทันสมัย 

-  เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

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

ประชาชนในเขต
อปท. มีความรู้และ
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ท่ีทันสมัยมากขึ้น 

ส้านักงานปลัด 

๒ ขยายเขตเสียงตามสาย -  เพื่อให้การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารไปสู่ชุมชน
สามารถท้าได้รวดเร็ว 
และท่ัวถึง 

-  ขยายเสียง
ตามสายในเขต 
อบต.ให้มี 
ประสิทธิภาพ 

100,000  100,000 100,000 จุดส่งสัญญาณเสียง
ตามสายท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัยรวดเร็ว 

ส้านักงานปลัด/ 
กองช่าง 

อบต.บางขันแตก 
 

3 ขยายเขตเสียงตามสายแบบไร้สาย -  เพื่อให้การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารไปสู่ชุมชน
สามารถท้าได้รวดเร็ว 
และท่ัวถึง 

-  ขยายเสียง
ตามสายแบบไร้
สายในเขต 
อบต.ให้มี 
ประสิทธิภาพ 

300,000  300,000 300,000 จุดส่งสัญญาณเสียง
ตามสายท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัยรวดเร็ว 

ส้านักงานปลัด/ 
กองช่าง 

อบต.บางขันแตก 
 

4 ซ่อมแซม /ปรับปรุงเสียงตามสาย -  เพื่อให้การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารไปสู่ชุมชน
สามารถท้าได้รวดเร็ว 
และท่ัวถึง 

-  ขยายเสียง
ตามสายในเขต 
อบต.ให้มี 
ประสิทธิภาพ 

80,000  80,000 80,000 จุดส่งสัญญาณเสียง
ตามสายท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัยรวดเร็ว 

ส้านักงานปลัด/ 
กองช่าง 

อบต.บางขันแตก 
 

5 อินเตอร์เน็ตต้าบล - ให้อินเตอร์เน็ตต้าบลใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- อุปกรณ์
เครือข่าย 

80,000  80,000 80,000 ความเร็วของระบบ
อินเตอร์เน็ต 

อินเตอร์เน็ตต้าบล
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส้านักงานปลัด 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
   6.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ประจ้า
หมู่บ้าน 

-  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ใน
หมู่บ้าน 

- สนับสนุนศูนย์
เรียนรู้ประจ้า
หมู่บ้าน  

50,000  50,000 50,000 ต้าบลบางขันแตกมี
ศูนย์เรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 

ประชาชนสามารถ
รับรู้ข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็วและท่ัวถึง 

ส้านักงานปลัด 

7 จัดท้าวารสารประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของ อบต. 
 
 

ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร อบต. 

30,000  30,000 30,000 ประชาชนรับรู้
ข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาชนสามารถ
รับรู้ข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็วและท่ัวถึง 

ส้านักงานปลัด 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
   6.5  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

๑ โครงการจัดท้าแผนท่ีภาษีของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล 
บางขันแตก 

-  เพื่อให้จัดเก็บภาษีเป็นไป
ตามแนวทางและบรรลุ
วัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ 

-  จัดท้าแผนท่ี
ภาษีของต้าบล
บางขันแตก 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 ต้าบลบางขันแตกมี 
แผนท่ีภาษี 

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

กองคลัง/ 
กองช่าง 

อบต.บางขันแตก 
 

๒ การอบรม / การสัมมนา/ 
การศึกษาดูงาน  
 
 
 

 - เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้
ความสามารถในการท้างาน
ของบุคลากร 
- เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. ผู้น้าชุมชน 
คณะกรรมการต่างๆ  
- เพื่อให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์
กว้างไกลยิ่งขึ้น 

มีการฝึกอบรม 
และศึกษาดูงาน 

500,000  500,000 500,000 การน้าความรู้ที่ได้รับ
มาปรับใช้ได้ 

-เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพและ
บุคลากรมีวิสัยทัศน์
กว้างไกลยิ่งขึ้น 

ส้านักงานปลัด 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
   6.6  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้าง / ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน, การจัดหาวัสดุและการบ้ารุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้, การพัฒนาการท้างานให้มีประสิทธิภาพ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

๑ จัดซ้ือ / จัดหา วัสดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ  

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์เพียงพอส้าหรับใช้
ในการบริหารงาน 

- จัดซื้อ / จัดหา วัสดุ
อุปกรณ์และครุภัณฑ์
ประจ้าส้านักงาน 
ตามความจ้าเป็นและ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

500,000  500,000 500,000 จ้านวนวัสดุ 
อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ที่เพ่ิมขึ้น 

การปฏิบัติงานมี
ความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

ส้านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

ส่วนการศึกษา ฯ 
ส่วนสาธารณสุข ฯ 

2 บ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพื่อบ้ารุงรักษาและดูแล
ทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน เพื่อให้การ
บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อให้การบริการ
ประชาชนมีสิทธิภาพ 

200,000  200,000 200,000 ทรัพย์สินท่ีช้ารุด 
ลดจ้านวนลง /อายุ
การใช้งานของ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการรับ
บริการ 

ส้านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

ส่วนการศึกษา ฯ 
ส่วนสาธารณสุข ฯ 

3 ค่าจ้างท่ีปรึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จ้างองค์กรหรือสถาบันท่ีเป็น
กลางเพื่อส้ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการจาก 
อบต.บางขันแตก 

เพื่อให้การด้าเนินงาน
ของ อบต.เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

20,000  20,000 20,000 จ้านวนเงิน
ค่าบริการ 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการรับ
บริการ 

ส้านักงานปลัด 

4 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
การซ้ือการจ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน
โครงการจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือหรือการจ้าง
ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลระดับอ้าเภอ 

เพื่อให้การด้าเนินงาน
ของ อบต.เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

20,000  20,000 20,000 จ้านวนครั้งท่ีใช้
บริการ 

อบต.มีสถานท่ี
ส้าหรับเป็นศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
ซ้ือการจ้างที่มี
มาตรฐาน 

ส้านักงานปลัด 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
   6.6  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้าง / ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน, การจัดหาวัสดุและการบ้ารุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้, การพัฒนาการท้างานให้มีประสิทธิภาพ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 การพัฒนาปรับปรุงส้านักงาน - เพื่อจัดสภาพแวดล้อม
องค์กรให้เหมาะแก่การ
ท้างาน 
 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซม
สถานท่ีท้างาน   
  

200,000  200,000 200,000 ส้านักงานมีความ
สะอาดเรียบร้อย 

สภาพแวดล้อม มีสภา
แวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
ท้างาน 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงเครื่องเสียง
ห้องประชุม 

-เพื่อให้ห้องประชุมได้มี 
เครื่องเสียงที่มีคุณภาพ 
 
 

-ปรับปรุง เครื่องเสียง
ห้องประชุม 

100,000  100,000 100,000 คุณภาพของเครื่อง
เสียงและการใช้งาน 

อบต.บางขันแตกมี
ห้องประชุมท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

7 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม
อาคาร 

- เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อ
เติมอาคารตามความจ้าเป็น 

-  ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ต่อเติมอาคารตามความ
จ้าเป็น 

300,000  300,000 300,000 อาคารมีสภาพดขึ้น สามารถปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ต่อเติม
อาคารให้เหมาะสมกับ
การด้าเนิน 
ภารกิจของหน่วยงาน 

กองช่าง 

8 ก่อสร้าง/ ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ในหมู่บ้าน/สถานี
อนามัย ,วัด  เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

- เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง
ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
,สถานีอนามัย, วัด  ในการ
ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลาง
ในการประชุมและท้า
กิจกรรม 
ระดับหมู่บ้านร่วมกัน 

-  มีศาลาอเนกประสงค์
ท่ีได้มาตรฐาน 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 ศาลาอเนกประสงค์
ท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง
เพิ่มขึ้น 

หมู่บ้านมีศาลา
อเนกประสงค์ส้าหรับ
ในการเป็นศูนย์กลาง
การประชุมและท้า
กิจกรรมระดับหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
   6.7  แนวทางการพัฒนา  การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 จ่ายเงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จ
บ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
มีความมั่นคงในหน้าท่ีการงาน 

พนักงานส่วน
ต้าบล 

250,000  250,000 250,000 ความพึงพอใจของ
พนักงานส่วนต้าบล 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
มีความมั่นคงในหน้าท่ี
การงาน 

ส้านักงานปลัด 

2 จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
 
 

เพื่อให้พนักงานจ้างมี
สวัสดิการในการ
รักษาพยาบาล 

มีเงินสมทบ 
กองทุน
ประกันสังคม 

150,000  150,000 150,000 ความพึงพอใจของ
พนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างมีสวัสดิการ
ในการรักษาพยาบาล 

ส้านักงานปลัด 

3 จ้างเหมาบริการ เพื่อให้การด้าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของ อบต.เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 

มีการจ้างเหมา
บริการต่างๆ 

500,000  500,000 500,000 ความเรียบร้อยของ
การด้าเนินงาน 

การด้าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ทุกส่วน 

4 ส่งเสริมให้ชาวบางขันแตกร่วมใจ
ช้าระภาษีภายในก้าหนด 

-  เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้
ประชาชนช้าระภาษีภายใน
ระยะเวลาท่ีก้าหนด 

- ผู้ท่ีเข้าข่าย
ต้องช้าระภาษี
ทุกประเภท 

10,000  10,000 10,000 เงินภาษีจัดเก็บเอง
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนเห็น
ความส้าคัญและช้าระ
ภาษีภายในระยะเวลาท่ี
ก้าหนด 

กองคลัง 

5 โครงการอบรมศีลธรรมและ
คุณธรรม 

เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร/
ประชาชนท่ัวไปมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

บุคลากร 
ประชาชนท่ัวไป 

10,000  10,000 10,000 บุคลากร/ประชาชน 
เข้ารับการอบรม
เพิ่มขึ้น 

บุคลากร/ประชาชน 
มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ส้านักงานปลัด 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางชันแตก  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๑   พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์  ระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การก่อสร้าง  ซ่อมแซม  
ปรับปรุง บ้ารุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

 
 

19 
 

 
 

17,812,000 

 
 

19 

 
 

17,812,000 

 
 

19 

 
 

18,312,000 

 
 

57 

 
 

53,936,000 

     ๑.๒  พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้้า       
 

2 400,000 2 400,000 2 400,000 6 1,200,000 

     ๑.๓  การจัดท้าผังเมืองและผังเมืองรวม 
 

1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 3 3,000,000 

     ๑.๔  พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 

4 1,400,000 4 1,400,000 4 1,400,000 12 4,200,000 

รวม 26 20,612,000 26 20,612,000 26 21,112,000 78 62,336,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
การศึกษา  ศิลปะ   การกีฬา  วัฒนธรรม  ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น     
     ๒.๑  ส่งเสริม สนับสนุน การสาธารณสุขมูลฐาน
ยกระดับการบริการทางการแพทย์  เสริมสร้างสุขภาพ
อนามัย  ปูองกัน  แก้ไข  ควบคุม  โรคติดต่อและ 
โรคไม่ติดต่อ     

 
 
 
 

7 
 

 
 
 
 

520,000 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

530,000 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

540,000 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

1,590,000 

    ๒.๒  ส่งเสริม  สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา  
การกีฬา  นันทนาการให้กับเด็ก  เยาวชน  ประชาชน 
คนพิการ  รวมถึงผู้ด้อยโอกาส   

 
11 

 
4,866,000 

 
11 

 
5,066,000 

 
11 

 
5,266,000 

 
33 

 
15,198,000 

     ๒.๓  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความ
ช่วยเหลือเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  
และผู้ติดเชื้อเอดส์       

 
3 

 
15,648,000 

 
3 

 
15,659,000 

 
3 

 
15,680,000 

 
9 

 
46,987,000 

     ๒.๔  พัฒนาสถาบันครอบครัว  ชุมชนและสังคม  
ให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

4 280,000 4 130,000 4 130,000 12 540,000 

    ๒.๕  ส่งเสริม  การมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน
และประชาชน  

1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 

    ๒.๖  สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการ
บ้ารุงรักษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน  การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน     

 
6 

 
220,000 

 
6 

 
220,000 

 
6 

 
220,000 

 
18 

 
660,000 

รวม 32 21,584,000 32 21,655,000 32 21,886,000 96 65,125,000 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
     ๓.๑  การบริหารจัดการ  การปูองกัน  บรรเทา 

สาธารณภัย  การรักษาความสงบเรียบร้อย   
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน    

 
 

10 
 

 
 

1,020,000 

 
 

10 
 

 
 

1,020,000 

 
 

10 
 

 
 

1,020,000 

 
 

30 

 
 

3,060,000 

     ๓.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกัน  แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด  ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด        

5 565,000 5 565,000 5 565,000 15 1,695,000 

      ๓.๓  ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันปัญหาสังคม  
รวมถึงการท้องก่อนวัยอันควร            

2 70,000 2 70,000 2 70,000 6 210,000 

รวม 17 1,655,000 17 1,655,000 17 1,655,000 51 4,965,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม  
การลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว   
     ๔.๑  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้้าทางแม่น้้าล้าคลอง  
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และปลูกจิตส้านึกให้รักถ่ินเกิด   

 
 

1 

 
 

20,000 

 
 

1 

 
 

20,000 

 
 

1 

 
 

20,000 

 
 

3 

 
 

60,000 

      ๔.๒  ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ  เอกชน  องค์กร  
ชุมชนเครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ  เกษตรกรรม  การ
ประมงการลงทุน  พาณิชยกรรม  การบริการ  เพื่อการ
สร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้กับประชาชน  
 และส่งเสริมทักษะความรู้  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 
 

3 
 

 
 

550,000 

 
 

3 
 

 
 

550,000 

 
 

3 
 

 
 

550,000 

 
 

9 

 
 

1,650,000 

      ๔.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิตและ 
จ้าหน่วยผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร  รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูป
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
สามารถขยายเครือข่ายทางการตลาด  สร้างรายได ้
ให้แก่เกษตรกร  

 
 

2 
 

 
 

60,000 

 
 

2 
 

 
 

60,000 

 
 

2 
 

 
 

60,000 

 
 

6 

 
 

180,000 

       ๔.๔  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในการพัฒนา  และบริหารการเกษตร  และขับเคลื่อนให้
บังเกิดผลในทางปฏิบัติ  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง    

 
4 

 
100,000 

 
4 

 
100,000 

 
4 

 
100,000 

 
12 

 
300,000 

รวม 10 730,000 10 730,000 10 730,000 30 2,190,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน    
      ๕.๑  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม    

 
 

4 

 
 

330,000 

 
 

4 

 
 

330,000 

 
 

4 

 
 

330,000 

 
 

12 

 
 

990,000 

      ๕.๒  บริหารจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและ 
น้้าเสีย 

2 1,300,000 2 1,300,000 2 1,300,000 6 3,900,000 

      ๕.๓  เสริมสร้างการปูองกัน  การกัดเซาะริมตลิ่ง  
แม่น้้าล้าคลอง 
 

2 6,000,000 2 6,000,000 2 6,000,000 6 18,000,000 

รวม 8 7,630,000 8 7,630,000 8 7,630,000 24 22,890,000 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี  
    ๖.๑  เทิดทูน  พิทักษ์  รักษาสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์   

 
 

4 

 
 

840,000 

 
 

4 

 
 

840,000 

 
 

4 

 
 

840,000 

 
 

12 

 
 

2,520,000 

    ๖.๒  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2 40,000 2 40,000 2 40,000 6 120,000 

    ๖.๓  พัฒนาความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    

 
2 

 
610,000 

 
2 

 
610,000 

 
2 

 
310,000 

 
6 

 
1,530,000 

   ๖.๔  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

7 650,000 7 650,000 7 650,000 21 1,950,000 

   ๖.๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ  รวมถึงพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร 
ทุกรูปแบบ     

 
2 

 
1,500,000 

 
2 

 
1,500,000 

 
2 

 
1,500,000 

 
6 

 
4,500,000 

   ๖.๖  การก่อสร้าง / ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน, การ
จัดหาวัสดุและการบ้ารุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้, 
การพัฒนาระบบการท้างานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 
8 

 
2,340,000 

 
8 

 
2,340,000 

 
8 

 
2,340,000 

 
24 

 
7,020,000 

   6.7  การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

5 920,000 5 920,000 5 920,000 15 2,760,000 

รวม 
 

30 6,900,000 30 6,900,000 30 6,600,000 90 20,400,000 

 

รวมท้ังสิ้น 123 59,111,000 123 59,182,000 123 59,613,000 369 177,906,000 
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ส่วนที่ 4 
แนวทางการติดตามประเมินผล  

 
 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จ ของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
พันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบ
ความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 
 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
4.1.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้  

 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง 
และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและประเมินผลโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาสามปี   
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้
ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
 ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะใน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
 การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา  
 

4.1.2 การติดตามและประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ 
 เป็นการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามโครงการว่าได้ผลเป็นอย่างไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร และเป็นไปตามเป้าหมายที่
ได้ก าหนดไว้ตามแผนหรือไม่การประเมินในข้ันตอนนี้จะท าให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จ และความ ล้มเหลว
ของการปฏิบัติงานในโครงการที่จะน ามาเป็นบทเรียน ( Lessons learned) ที่จะช่วยในการตัดสินใจส าหรับโครงการ
ใหม่ๆ รวมทั้งการปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับโครงการที่ได้ท าการประเมินผลนี้  
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4.1.3 การก าหนดช่วงเวลาและระยะเวลาการประเมินผล 
การก าหนดช่วงเวลาในการติดตามประเมินผล ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดช่วงเวลาใน

การติดตามประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ในช่วงการติดตาม
ประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง น าเสนอรายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และประผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 
 4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือเครื่องใช้ในการติดตามประเมินผล 
  ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548  หมวด 6 ข้อ 28 ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย   

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน                             
   (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน                                          
    (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน                              
    (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน                                                     
    (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน                                                                   
           โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
          กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้     
ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการใน
การติดตามและประเมินผล และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจก าหนดแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล  (Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมี

การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท า

กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางท้ังหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้
ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัด
ความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา  

เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ 
การสังเกต การส ารวจ และเอกสาร 
  1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด  
  2. การสัมภาษณ์  ( Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ      
1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ( structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ 2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal 
interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตรอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และล าดับของข้อความ การ
ด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้าง ๆ ที่เป็นสาระส าคัญท่ีต้องการ  การให้ได้ข้อมูลการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ 

     2.1  การสนทนาตามธรรมชาติ ( natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการ
สนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอค าอธิบายเหตุผล 
และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้างความ
เชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย  

     2.2   การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบาง
คนในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอ่ืน ๆ มีประสบการณ์
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน 
  3. การสังเกต  ( Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่า
ก าลังเกิดอะไรขึ้น กับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการ
สังเกต การสังเกต คือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อม  ๆกัน 
เช่น ตาดู หูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลใน เชิงคุณภาพนั้นการสังเกต
จะกระท าควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถ
น ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ในปราก ฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การ
สังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
       3.1  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มีลักษณะ
เด่น คือ 1) มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด 2) มีความตระหนักถึงสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด 3) เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวาง
ที่สุด 4) ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 5) ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตใน
แต่ละวัน 6) จดบันทึกอย่างละเอียด 
       3.2  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct  observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม 
หมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ๆ  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกต และผู้
ที่อยู่ในกิจกรรมนั้น ๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต  
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  4. การส ารวจ  ( surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการส ารวจ และ  
ทิศทางการส ารวจ 
  5. เอกสาร  ( Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
ใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุ
ของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

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

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําแผนพัฒนาสามปี อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับ ปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่อง และเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุม
ระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี  

 

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขันแตก ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61) 
แล้ว จึงอาศัยอํานาจ หมวด ๓ ข้อ ๑๗ (๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕ 9 – ๒๕61) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางขันแตกต่อไป 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ    ณ    วันที ่  2   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕8 
 
 
 
   (นายอภินันท์  พัฒนาการพนิช) 

                                                        นายกองค์การบริหารสว่นตาํบลบางขันแตก 
 


