
บทที่ 1 บทน ำ     
-------------------------------------------------- 

 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหาร      

ส่วนต าบลบางเตย ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ซึ่ง

แสดงถึงวิสัยทัศน ์พันธกิจ และจุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน 

โดยมีองคป์ระกอบที่ส าคัญคือ ลักษณะของแผนยุทธศาสตร ์วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้น าเสนอผ่านกระบวนการ

ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาและคณะกรรมการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลบางเตยแล้ว ผลเป็นดังนี ้

  1.1 ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง      

ส่วนท้องถิ่น ที่ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  

เป้าประสงค์ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่จะด าเนินการในอนาคต  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้  ควรจะต้องมีความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในทุกระดับ  ทั้งแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

แผนพัฒนาอ าเภอ  รวมทั้งนโยบายในการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น  ตลอดจนควรจะมีความสอดคล้อง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ได้ร่วมกัน

ก าหนดขึน้ 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกระบวนการใน

การก าหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กร  โดยก าหนดสถานภาพความต้องการและแนวทางใน

การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบนพื้นฐานของการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น

ระบบ  เพื่อให้มคีวามสอดคล้องกับศักยภาพขององคก์ร  สภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชน  โดยมี 

วัตถุประสงค์ให้การด าเนินการตามข้อก าหนดตา่งๆ บรรลุเป้าหมายสามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย   จึงได้ด าเนินการ

จัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา (พ.ศ. 2558- 2562) 

  1.3 ขัน้ตอนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้  

ดังนี้ 

    

 

/1) คณะกรรมการ ... 
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1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนาและ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อ

น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก

หนว่ยงานตา่งๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา

วิเคราะหเ์พื่อจัดท ารา่งแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสนอผูบ้ริหารท้องถิ่น 

4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้        

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ

ประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาต่อไป 

1.4 ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

1) สามารถบอกใหท้ราบถึงศักยภาพของปัญหาและโอกาสที่ปัญหาเหล่านีจ้ะเกิดขึ้น 

2) สามารถปรับปรุงแก้ไขกระบวนการตัดสินใจภายในองค์กรหรือหน่วยงานให้ดีขึ้น 

3) สามารถช่วยใหแ้ต่ละบุคคลหรอืแต่ละหน่วยงานปรับเข้าได้กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

4) สามารถช่วยผูบ้ริหารใหม้ีความมั่นใจอันที่จะน าความอยู่รอดปลอดภัยมาสู่องค์กร 

5) ช่วยค้นหา ช้ีให้ทราบถึงปัญหาหรอืช่วยใหเ้ห็นถึงโอกาสต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

6) ช่วยใหก้ารควบคุมสามารถกระท าได้โดยอาศัยการวัดผลส าเร็จตามแผนงานที่ท าไป 

7) แผนงานช่วยเป็นเครื่องมือในการสื่อความให้ทุกฝ่ายทราบถึงทิศทางขององค์กร และให้

ฝา่ยต่างๆ ประสานการท างานเป็นทีมโดยอาศัยแผนเป็นเครื่องมอื 

8) แผนงานที่ได้ด าเนินอยู่สามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องของนโยบายปัจจุบันโดย

สามารถตรวจสอบดูได้จากผลการปฏิบัติตามแผน เพื่อจะได้มีการปรับแก้ไขนโยบายและเป้าหมายระยะยาว

ให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย  เป็นการก าหนดทิศทาง 

การพัฒนาในอนาคต ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)  ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเป็น

ทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อมุ่งหวังให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย  มีการพัฒนาในทุกด้าน      

ไปพร้อมกัน ภายใต้กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนที่มีความเข้มแข็ง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

ตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีความน่าอยู่ สังคมมีความเข้มแข็งและเอื้ออาทร

ต่อกัน  มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินได้ต่อไป 

 

 

/บทที่ 2 สภาพทั่วไป ... 
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บทที่ 2 สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย 
------------------------------------------------------ 

 

  ต าบลบางเตยเดิมเป็นพื้นที่ราบลุ่มตั้งอยู่ริมแม่น้ าท่าจีน (แม่น้ านครชัยศรี) ซึ่งเดิมบริเวณ  

ริมแม่น้ าท่าจีนบริเวณนี้มีต้นเตยหนาม เป็นต้นเตยขนาดใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่นมาก ชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ใน

บริเวณนีน้ิยมน าใบของต้นเตยมาฉีกเป็นเส้นตากแดดให้แห้ง น าสานเป็นเสื่อ หมอน และเครื่องใช้ต่างๆ และ

เป็นแหล่งซือ้ขายเตยแหลง่ใหญ่ในย่านนี ้จึงเป็นที่มาของต าบลบางเตย มาจนถึงทุกวันนี ้

  2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อำณำเขต เขตกำรปกครอง ประชำกร กำรศึกษำ 

สำธำรณสุข ควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน และทรัพยำกรธรรมชำติ 

  2.1.1 ที่ตั้ง อำณำเขต เขตกำรปกครอง 

ที่ตั้ง  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยตั้งอยู่เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 1 ต าบลบางเตย  

ถนนสายบางเตย – ไร่ขิง - ทรงคนอง โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๗๑๗๐  เลขที่ดิน ๓๑๙ ระวาง UTM หมายเลข

ระวาง 5036 I 3822  หน้าส ารวจ ๙๓๔ ต าบลบางเตย  เนื้อที่ 1-2-16  ไร่ จัดตั้งขึ้นโดยยกฐานะจาก

สภาต าบลบางเตยเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้ง

องค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2539 ปัจจุบันได้ปรับขนาดเป็นองค์การ   

บริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ เมื่อวันที่  15 มิถุนายน 2554 อาคารที่ท าการเป็นอาคารคอนกรีตสองช้ัน 

และอาคารอเนกประสงค์ 1 ช้ัน ใช้เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจ า     

ต าบลบางเตย สภาวัฒนธรรมต าบลบางเตย และที่ท าการชมรมผู้สูงอายุบางเตยสร้างสรรค์ อยู่ห่างจาก     

ที่ว่าการอ าเภอสามพรานประมาณ 16กิโลเมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ N 13 องศาเหนือ 46 ลิปดา   

29.3 ฟลิิปดา และ E 100 องศาตะวันออก 16 ลิปดา 45.1 ฟลิิปดา  

อำณำเขต ติดตอ่ดังนี้ 

ทิศเหนอื ติดตอ่กับ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม   

ทิศใต้  ติดตอ่กับเทศบาลเมอืงไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

ทิศตะวันออก ติดตอ่กับเทศบาลต าบลบางกระทึก  อ าเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม 

ทิศตะวันตก ติดตอ่กับองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

เน้ือที่  มีพื้นที่  10.725  ตารางกิโลเมตร  หรอืประมาณ  6,703.125  ไร่ 

เขตกำรปกครอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย มีแขตการปกครองดังนี้ 

หมูท่ี่ 1 บ้านคลองสามบาท   มีพื้นที่ประมาณ  1,496.38  ไร่ 

หมูท่ี่ 2 บ้านคอราง    มีพื้นที่ประมาณ  1,457.45 ไร่ 

หมูท่ี่ 3 บ้านคลองหลวง   มีพื้นที่ประมาณ     702.04 ไร่ 

หมูท่ี่ 4 บ้านบางเตย    มีพื้นที่ประมาณ     762.15 ไร่   

หมูท่ี่ 5 บ้านคลองโพธิ์    มีพื้นที่ประมาณ     796.35 ไร่ 

หมูท่ี่ 6 บ้านคลองดงตาล   มีพื้นที่ประมาณ     826.24 ไร่ 

หมูท่ี่ 7 บ้านคลองผีเสือ้   มีพื้นที่ประมาณ     663.21 ไร่ 

/ประชากร ... 

2.1.2 ประชำกร 
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หมู่บ้ำน ครัวเรอืน ชำย หญิง 

หมูท่ี่ 1 บ้านคลองสามบาท 1,853 1,166 1,334 

หมูท่ี่ 2 บ้านคอราง 1,499 879 864 

หมูท่ี่ 3 บ้านคลองบางหลวง 62 91 109 

หมูท่ี่ 4 บ้านบางเตย 55 58 68 

หมูท่ี่ 5 บ้านคลองโพธิ์ 65 96 120 

หมูท่ี่ 6 บ้านคลองดงตาล 74 98 112 

หมูท่ี่ 7 บ้านคลองผีเสือ้ 74 78 98 

รวม 3,682 2,466 2,705 

   (ข้อมูลส ำนักบริหำรงำนทะเบียนอ ำเภอสำมพรำน ณ  เดือนพฤษภำคม  2556 )  

  2.1.3 กำรศึกษำ 

  - โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา จ านวน     1 แห่ง 

- ที่อา่นหนังสือพมิพ์ประจ าหมูบ่้าน    จ านวน     4 แห่ง 

- ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย  จ านวน     1    แห่ง 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      จ านวน     1   แห่ง 

  2.1.4 กำรสำธำรณสุข 

          - โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล (รพ.สต.บางเตย)  จ านวน   1   แห่ง 

                    อัตราก าลังเจา้หนา้ที่ จ านวน 4 คน 

          - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน     จ านวน   1   แห่ง 

          - อัตราการมแีละใช้สว้มราดน้ า  ร้อยละ  100 

  2.1.5 ควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

         - จุดตรวจเจา้หนา้ที่ต ารวจ (อบต.ทรงคนอง)   จ านวน   1   แห่ง 

  -  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จ านวน   1   แห่ง 

  -  ทีมกู้ภัย (OTOS)      จ านวน   10 คน 

  -  เครือขา่ยอาสาวาร ี     จ านวน   5   คน 

  -  รถบรรทุกน้ าดับเพลิง      จ านวน   2   คัน 

  2.1.6 ทรัพยำกรธรรมชำติ/แหล่งน้ ำ 

          - แมน่้ า        จ านวน   1   สาย 

          - ล าคลองสาธารณะ      จ านวน  22  สาย 

            - บ่อน้ าบาดาล       จ านวน   12 แห่ง 

            - หอถังน้ าประปา คสล.      จ านวน   12 แห่ง 

    /2.1.7 อื่นๆ ... 
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  2.1.7 อื่นๆ 

  สภำพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของต าบลบางเตยเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ าท่าจีน

ไหลผ่าน มีล าคลองสาธารณะและคลองขุดเองต่างๆ เป็นคลองซอยลักษณะคล้ายคลองชลประทาน มีน้ าใช้

ตลอดปี พื้นดินเป็นดินเหนียวที่ตกตะกอน มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะต่อการปลูกพืชโดยเฉพาะพืชสวน

และไม้ผลต่างๆ ได้แก่ ส้มโอ หมาก มะม่วง มะพร้าวน้ าหอม เป็นต้น รวมทั้งพื้นที่บางส่วนใน หมู่ที่ 1และ   

หมูท่ี่ 2 มีการท านาข้าว นาผักกะเฉด และเลี้ยงปลาน้ าจดืบางส่วน พื้นดินเป็นดินเหนียวที่มีองค์ประกอบของ

ดินอยู่ในกลุ่มดนิที่ 8 และ 8/2 ซึ่งประกอบด้วยดินชุดบางเลนที่ตกตะกอนทับถมผิวดิน  ดินชุดบางกอกและ

ดินชุดธนบุรี สภาพภูมอิากาศ 3 ฤดูกาลคือ ฤดูฝน เริ่มตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม-กันยายน  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่

เดือนตุลาคม-มกราคม และฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในรอบ 6 ปี 

ประมาณ 983 มิลลิเมตร ต่อ 6 ปี โดยมีการกระจายตัวของปริมาณน้ าฝนมากกว่า 130 มิลลิเมตร            

ระยะ 3 เดือน คือช่วงเดอืนพฤษภาคม กันยายน และตุลาคม เดือนที่ฝนตกหนักมากที่สุด คอืเดือนกันยายน 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมรำยได้ รายได้ส่วนใหญ่ของประชากรมาจากรายได้จากการขายพืชผล

ทางการเกษตร ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม รับจา้งทั่วไป และรับราชการ 

พืชผลทำงกำรเกษตรที่ส ำคัญ พืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ส้มโอพันธุ์ขาวน้ าผึ้ง   

ขาวทองด ีขนุนพันธุ์เหลืองบางเตย หมากสดและหมากแห้ง มะพร้าวน้ าหอม กล้วย  ข้าว  ผักกะเฉด  เป็นต้น 

    สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 

         - ศาลเจ้า (หมูท่ี่ 2)      จ านวน   1   แห่ง 

    หน่วยธุรกิจในเขตองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบำงเตย 

          - โชว์รูมรถยนต์       จ านวน   3   แห่ง 

          - ร้านซ่อมรถ อะไหล่รถ      จ านวน   9   แห่ง 

          - ร้านอาหาร       จ านวน    6  แห่ง 

          - สถานีบริการน้ ามันและก๊าซ     จ านวน    6  แห่ง 

         - ร้านค้าไม้แปรรูป      จ านวน   2  แห่ง 

          - โรงงานอุตสาหกรรม      จ านวน 33  แห่ง 

          - ร้านล้างอัดฉีดรถยนต์      จ านวน   1  แห่ง 

          - หอ้งเชา่       จ านวน 47  แห่ง 

          - โกดังเก็บของ       จ านวน   6   แห่ง 

          - หา้งสรรพสินค้า      จ านวน   3   แห่ง 

          - ร้านค้าเบ็ดเตล็ด      จ านวน 51   แห่ง 

  (ข้อมูล : งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางเตย ณ เดือน มีนาคม 2557) 

กำรโทรคมนำคม 

        - โทรศัพท์สาธารณะ      จ านวน  14   แห่ง 

 

/การคมนาคม ... 
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  กำรคมนำคม 

  -  ถนนในความรับผดิชอบของกรมทางหลวง   จ านวน   3    สาย 

  -  ถนนในความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเตย จ านวน 21   แห่ง 

กำรไฟฟ้ำ 

         - อัตราการใชไ้ฟฟ้าของหมู่บ้าน คดิเป็นอัตราร้อยละ  100 

กลุ่มองค์กรภำคประชำชน/ มวลชนจัดตั้ง 

           - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลบางเตย   จ านวน   48 คน 

           - กลุ่มสตรีเพื่อการพัฒนาอาชีพ     จ านวน   85 คน 

        - กลุ่มออมทรัพย์ระดับหมูบ่้าน 5 กลุ่ม    จ านวน 217 คน 

        - ชมรมผู้สูงอายุบางเตยสร้างสรรค์    จ านวน 345 คน 

        - กลุ่มผู้ผลิตสม้โอ      จ านวน   70 คน 

        - กลุ่มผู้ผลิตขา้ว      จ านวน 229 คน 

        - กลุ่มผู้ผลิตผักกะเฉด      จ านวน   20 คน 

        - กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต าบลบางเตย    จ านวน   35 คน 

        - ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับต าบล   จ านวน   30 คน 

        - สภาวัฒนธรรมต าบลบางเตย     จ านวน   16 คน 

        - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  จ านวน     1 แห่ง 

อำชีพ 

        - อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม 

  -  อาชีพรอง คอื ค้าขายและรับจา้งในโรงงานอุตสาหกรรม 

        - พืชเศรษฐกิจ ได้แก่  นาข้าว นาผักกะเฉด ส้มโอ ขนุน หมาก กล้วยไม้  มะม่ว ง                                   

      และพืชผักล้มลุก เป็นต้น 

- ประชาชนส่วนใหญ่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ดี มีรายได้อยู่ในระดับเกณฑ์ดี  

  2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภำพของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้ำงและกระบวนกำร

บริหำรงำนบุคคล งบประมำณ และเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

  2.2.1 โครงสร้ำงองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบำงเตย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่  มีสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนทั้งสิน้ 14 คน แบ่งโครงสรา้งการบริหาร ดังนี ้

สภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล (ฝ่ำยกำรเมือง) ประกอบด้วย 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  1 คน 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1 คน 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1 คน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  14 คน 

/คณะผู้บริหาร ... 
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คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฝ่ำยกำรเมือง) ประกอบด้วย 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    จ านวน  1 คน 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  2 คน 

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  - คน 

2.2.2 กำรบรหิำรงำนบุคคล  

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/ลูกจา้งประจ า/พนักงานจา้ง บุคลากรทั้งสิน้ 38 คน  

(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2554) แบ่งเป็น 

        -  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น    จ านวน  16 อัตรา 

        -  ลูกจา้งประจ า      จ านวน    1 อัตรา 

        -  พนักงานจา้งตามภารกิจ    จ านวน  10 อัตรา 

        -  พนักงานจา้งทั่วไป     จ านวน  14 อัตรา 

                   - ครู/ผูดู้แลเด็กเล็ก                   จ านวน     2  อัตรา 

แบ่งสว่นราชการภายในออกเป็น 5 ส่วน ดังนี ้

       - ส านักงานปลัด     จ านวน  21 คน 

        - กองการคลัง      จ านวน  9 คน 

        - กองชา่ง      จ านวน  2 คน 

        - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   จ านวน  4 คน 

                   - กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จ านวน           3        คน 

  ระดับการศกึษาของบุคลากร (พนักงานส่วนต าบล/ ลูกจา้งประจ า/พนักงานจา้ง) 

        - ประถมศึกษา      จ านวน  12 คน 

        - มัธยมศกึษา / อาชีวศกึษา    จ านวน    7 คน 

        - ปริญญาตรี      จ านวน  18 คน 

        - ปริญญาโท      จ านวน    9 คน 

  2.2.3 งบประมำณ 

  รำยได้และรำยจ่ำยขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบำงเตย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 

        - รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจัดเก็บเอง 8,260,854.73 บาท 

        - รายได้ที่ได้จากส่วนราชการตา่งๆ จัดเก็บให้         27,654,440.30 บาท 

        - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    8,390,195.00 บาท 

        - เงินรายได้ที่ อบต. จัดเก็บเอง (กิจการพาณิชย์)     3,691,035.95 บาท 

  - รวมรายรับทั้งสิน้                 47,996,525.98 บาท 

- รวมรายจ่ายทั้งสิน้                   35,510,230.43 บาท 

 

 

/รายได้และรายจา่ย ... 
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รำยได้และรำยจ่ำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

        - รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจัดเก็บเอง 7,773,864.38 บาท 

        - รายได้ที่ได้จากส่วนราชการตา่งๆ จัดเก็บให้          38,487,000.14 บาท 

        - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล             49,740,099.00 บาท 

        - เงินรายได้ที่ อบต. จัดเก็บเอง (กิจการพาณิชย์)      5,244,792.60 บาท 

  - รวมรายรับทั้งสิน้                 101,245,756.12 บาท 

- รวมรายจ่ายทั้งสิน้                    77,535,463.17 บาท 

รำยได้และรำยจ่ำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

- รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจัดเก็บเอง 11,250,000.00 บาท 

- รายได้ที่ได้จากส่วนราชการตา่งๆ จัดเก็บให้              9,691,000.00 บาท 

- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล              1,138,973.00 บาท 

- เงินรายได้ที่ อบต. จัดเก็บเอง (กิจการพาณิชย์)     17,059,000.00 บาท 

- รวมรายรับทั้งสิน้                   39,138,973.00 บาท 

- รวมรายจ่ายทั้งสิน้                      31,581,520.00 บาท 

2.2.4 เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

        - เครื่องคอมพวิเตอร์     จ านวน  15 เครื่อง 

        - คอมพิวเตอร์แบบพกพา(Note Book)   จ านวน    4 เครื่อง 

        - เครื่องถ่ายเอกสาร     จ านวน    2 เครื่อง 

        - เครื่องพ่นหมอกควัน     จ านวน    3 เครื่อง 

        - เครื่องตัดหญ้า     จ านวน    4 เครื่อง 

         - ปั๊มลม      จ านวน     1  เครื่อง 

        - กล้องถ่ายภาพดิจติอล    จ านวน    3 ตัว 

        - ล้อวัดระยะ      จ านวน    1 ชุด 

        - รถยนต์สว่นกลาง (รถกระบะ 3 คัน, รถตู้ 1 คัน)       จ านวน    3 คัน 

        - รถจักรยานยนตส์่วนกลาง    จ านวน    6 คัน 

        - เครื่องโทรสาร     จ านวน    1 เครื่อง 

        - รถบรรทุกขยะ (ดีเซล)     จ านวน    1 คัน 

        -รถบรรทุกน้ า    (ดีเซล)     จ านวน    1 คัน 

        - เครื่องฉายภาพนิ่ง – สไลด์    จ านวน    2 ชุด 

        - เครื่องหาบหาม     จ านวน    1 เครื่อง 

        - เครื่องดูดฝุ่น      จ านวน    1 เครื่อง 

        - เครื่องสกัดคอนกรีต     จ านวน    1 ตัว 

 

/ถังดับเพลิง ... 
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- ถังดับเพลิง      จ านวน    6 ถัง 

        - วิทยุสื่อสาร (แบบมอืถือ)    จ านวน  15 เครื่อง 

- เครื่องรับวิทยุ      จ านวน    1 ตัว 

  2.2.5 อื่นๆ 

ที่ดิน / ที่ดินสำธำรณะ 

    - โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๐๒๕๘ หมู่ที่ 7 ต าบลบางเตย (เลขที่ดิน ๕๘๗ ระวาง 5036              

II 3620 หนา้ส ารวจ ๒๖๑๔ ต าบลบางเตย) เนื้อที่ ๐-๐-๔๘ ไร่ รับให้จาก นายเชาว์ - นางลัดดา พงษ์ไพร 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 ใช้เป็นที่ท าการสภาต าบลบางเตย (เดิม) ปัจจุบันใช้เป็นศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบลบางเตย และที่ท าการกลุ่มสตรีเพื่อการพัฒนาอาชีพต าบลบางเตย 

- โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๗๑๗๐ หมู่ที่ 1 ต าบลบางเตย (เลขที่ดิน ๓๑๗ ระวาง 5036           

I 3822 หน้าส ารวจ ๙๓๔ ต าบลบางเตย) เนื้อที่ ๑-๒-๑๖ ไร่ เป็นที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

- ที่ดินที่มีการครอบครอง เนื้อที่ประมาณ ๐-๐-๙๕ ไร่ หมู่ที่ 7 ต าบลบางเตย ตรวจสอบ

แล้วอยู่ในระวาง 5036 II 3620 (ก าลังเตรียมด าเนินการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน (โฉนด/หนังสือส าคัญ

ส าหรับที่หลวง) 

2.3 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบำงเตย 

ประชาชนมคีวามเข้มแข็งและมีสว่นร่วมในการพัฒนา 
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บทที่ 3 แผนยุทธศำสตร์ 
-------------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญของชำติ 

กำรวเิครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

3.1 กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

  3.1.1 กำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 

   1)นโยบำยของรัฐบำล 

  สร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

อย่างสมบูรณ์และยั่งยนื โดยได้รับความเชื่อมั่นจากทุกพวกทุกฝ่าย ประสานแนวคิด แสวงหาจุดร่วมของผู้ที่มี

ความเห็นแตกต่าง โดยมุ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ยกระดับการศึกษา สร้างมาตรฐานของการ

ด ารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทย ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข อย่างยั่งยืนตลอดไป 

   2) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  ได้จัดท าขึ้น

ช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม  เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว  และสง่ผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมา การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นในมิติการพัฒนาด้านต่างๆ 

เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่สังคมไทยต้องเผชิญ และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่ไป

กับการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาส

เข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม  รวมทั้งสร้างโอกาส

ทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความคิดสรา้งสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการ

บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน  โดยมีแนวทางการสร้าง

ภูมคิุ้มกันในประเด็นต่างๆ ทีส่ าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ดังนี้ 

๑. การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก 

ครอบครัวและชุมชนสู่สังคมที่มีคุณภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง 

รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประกอบด้วย 

๑.๑ การสรา้งความเป็นธรรมในสังคมให้ความส าคัญกับการสรา้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

และสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและ

โครงสรา้งพืน้ฐานในการสรา้งอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

และสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส ยึดประโยชน์

ส่วนรวมและเปิดโอกาสการมสี่วนรว่มของประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

/1.2 การพัฒนาคน ... 
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๑.๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ

คนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง            

มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและสามารถเรียนรู้

ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอื้อต่อการ

พัฒนาคน 

๒. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม่ ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ

ภายในประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ

ในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการหนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการในภาคเกษตร ให้ใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ

ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับสู่การผลิตและการให้บริการบนฐานความรู้ และที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนให้มีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน รวมทั้งสร้าง

ภูมคิุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ประกอบด้วย 

๒.๑ การสรา้งความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญ 

กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถใช้ประโยชน์

ได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง  โดยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ

พลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตรสามารถพึ่งตนเอง

และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงตา่งๆ ได้อย่างมั่นคง 

๒.๒ การปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคีุณภาพและยั่งยนื ให้ความส าคัญกับ 

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่  

เอื้ออานวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสาขาบริการที่มีศักยภาพ พัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ และบริหารจัดการ

เศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้ป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ 

๒.๓ การสรา้งความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับความร่วมมือระหว่างประเทศใน

ภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจาก

ภายนอกให้ความส าคัญกับการพัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนและยึดผลประโยชน์

ร่วมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค สร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ 

เตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการ

พัฒนาภายในประเทศตัง้แต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

/3. การจัดการ ... 
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๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐาน

ของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและ

ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการ

เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้า

จากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีประชาคมโลกเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน  สามารถ

สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชวีิตให้คนในสังคมไทย 

   3) แผนกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน 

  1) ยึดระเบียบ ค าสั่ง ขอ้บังคับ กฎหมาย 

  ในการบริหารราชการแผ่นดินในระบบปกติให้มากที่สุด โดยให้ข้าราชการทุกฝ่ายร่วมในการ

ขับเคลื่อนเดินหน้า ด้วยการติดตาม ก ากับดูแล ประเมินผล เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้             

มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ สู่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกภาคส่วน โดยข้าราชการประจ าทุกคนต้องยึดเป็น

หนา้ที่ ความรับผดิชอบ และให้ความร่วมมอือย่างเต็มที่ 

  2) ด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่ายงบประมาณ 

  การใช้จ่ายงบประมาณให้ใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้มีการเสนอหรือริเริ่มแผนงาน/

โครงการใหม่ หรือโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ขาดความพร้อม แผนงาน และผลตอบแทนที่ชัดเจน เป็นการ

ใช้งบประมาณประมาณประจ าปีเป็นหลักในการเริ่มต้นโครงการ และบรรจุโครงการเหล่านั้นลงในระบบ

งบประมาณประจ าปีตอ่ๆ ไป เพื่อให้เกิดความตอ่เนื่องในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสรา้งรายได้แก่ประชาชน 

   - ส่งเสริมระบบการค้าเสรี ปรับปรุงระบบภาษี การควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค อย่างเป็น

ธรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  

- เร่งการแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการ และ

ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบการค้าเสรีให้เป็นสากล เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

- เร่งด าเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้การ

ขับเคลื่อนต้องอยู่ในกรอบของระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มีความโปร่งใส ไม่ทุจริตคอร์รัปช่ัน ไม่ผูกขาด และมี

ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งผูป้ระกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  

- ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพิ่มเติม เพื่อการน ามาใช้ใน

การลงทุนด้านระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้ า และกิจการสาธารณะอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคน

ได้มสี่วนรว่มในการรว่มลงทุนกับรัฐบาล และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล/เงินกู้ลง  

- ส่งเสริมให้มีตลาดกลางผลิตผลการเกษตร เพื่อลดการผูกขาดหรือระบบนายทุน ที่ไม่เป็น

ธรรม โดยประชาชนมสี่วนร่วมในตลาดกลางเหล่านั้น โดยใช้แนวทางเช่นเดียวกันกับระบบสหกรณ์ ตามแนว

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ภาคประชาชนไปพร้อมๆ 

กัน ทั้งในระดับหมู่บ้าน ท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างยั่งยืน  
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3) ด้านความม่ันคง  

- สร้างความมีเสถียรภาพ ความทัดเทียมกันของประชาคมอาเซียน สนับสนุนพลัง         

อันยิ่งใหญ่ของอาเซียนให้สามารถทัดเทียมกับอารยประเทศให้ได้โดยเร็ว  โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วม       

ในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในทุกพื้นที่  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

อันตรายต่อชีวติและทรัพย์สินของทุกคนโดยรวม  

- สร้างทัศนคติและความเข้าใจถึงความส าคัญกับงานด้านความมั่นคงของประเทศ 

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม การเผื่อแผ่ แบ่งปันความ

รักความสามัคคี เพื่อเป็นพลังอ านาจในการดูแลความสงบสุขและความปลอดภัยให้แก่ประเทศชาติและ

ประชาชนอย่างยั่งยืน  

4) ด้านการตา่งประเทศ  

- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้ชาวต่างชาติมี

ความเช่ือม่ันในทุกระบบของการบริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคมของประเทศไทย ที่เป็น

มาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับในสังคมโลก  

- พิจารณาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ 

พร้อมไปกับการสรา้งความเข้มแข็งภายในประเทศในทุกมิติ ทั้งในด้านเทคโนโลยีการประกอบการอื่น ๆ การ

เข้ามาลงทุนต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และใช้สิ่งอุปกรณ์ส่วนประกอบที่ผลิตภายในประเทศไทยที่ได้

มาตรฐาน วัตถุดิบไทยที่มคีุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศไทยและคนไทย อย่างแท้จริง  

- แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในทุกประเด็น เพื่อให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ในด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมกิจการการลงทุน แหล่งทุนจากภายนอก โดยมีการตรวจสอบ เพื่อ    

มิใหเ้ป็นการเอื้อประโยชนต์่อผู้ใด โดยใหม้ีการแขง่ขันอย่างเสรี และจะต้องดูแลสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็น

คนไทยเป็นพิเศษ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคนไทย ให้สามารถแข่งขันกับ นักลงทุนต่างประเทศได้ ทั้งนี้ 

ต้องมีข้อระมัดระวังไม่ให้เกิดการผูกขาดในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ที่ส าคัญต่อความมั่นคงของประเทศ 

เชน่ ระบบสาธารณูปโภค การสื่อสาร พลังงาน เป็นต้น  

5) ด้านสังคมจติวิทยา 

- สร้างความเข้มแข็ง ปลูกฝังทัศนคติความเป็นไทย ซึ่งมีจารีตประเพณี ประวัติศาสตร์     

อันงดงาม น่าภาคภูมิใจ มีศีลธรรม คุณธรรม เพื่อให้สังคมไทยมีความเข้มแข็ง เสียสละ เผื่อแผ่ แบ่งปัน    

อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สามัคคี ส านึกในความเป็นคนไทยด้วยกัน ถึงแม้จะมีความคิดเห็นแตกต่าง      

ต้องคลี่คลายด้วยสันติวิธี  

- เคารพกฎหมาย รักษาระเบียบวินัยเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่มีความ

จ าเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายมากนัก เจ้าหน้าที่จะต้องไม่ใช้กฎหมายมาสร้างเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

มากกว่าสร้างความเป็นธรรม ดังนั้น หากประชาชนรักษาระเบียบวินัยของตนเอง ช่วยกันดูแลเฝ้าระวัง      

ในขั้นต้น ลดความขัดแย้ง จะส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต่อประชาชนเป็นไปอย่างเคารพให้

เกียรตซิึ่งกันและกัน  

 

/ให้มกีารปลูกฝัง ... 
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- ให้มีการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ันต่อหน้าที่ การท าผิด

กฎหมาย โดยชีใ้ห้เห็นถึงผลเสียของการกระท าดังกล่าว ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ สังคมต้องช่วยกัน

ปกป้องผลโยชนโ์ดยรวม  

6) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

- ให้กระบวนการยุติธรรม/กฎหมายปกติสามารถด าเนินการได้ โดยได้รับความเชื่อถือจาก

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

- ไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมอืในการสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน  

- ปรับปรุงแก้ไขส่วนงานต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมให้เข้มแข็ง เที่ยงตรง เป็นธรรม 

และตรวจสอบได้ เป็นต้น  

๗) ด้านการศึกษา  

- การศึกษาเป็นพื้นฐานในการน าพาประเทศไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จึงจ าเป็นที่จะต้อง

ส่งเสริมและยกระดับการศึกษาในทุกช่วงวัย ให้ทุกส่วนบูรณาการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่แยกงานด้าน

การศกึษาจนท าให้ไม่มแีนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  

- การพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีในการศึกษาสู่ความทันสมัย โดยมีเด็ก 

เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบการศึกษา ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า 

การกระท านั้น ๆ เด็กหรอืผูเ้ข้ารับการศกึษาในทุกระดับ จะได้รับประโยชน์อะไร  

- สร้างสรรคว์ิธีการ ท าให้เยาวชนไทยมีจิตส านึกความรักชาติ ผลประโยชน์ของชาติ เทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์ เรียนรู้ภูมิใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของบรรพบุรุษไทยและประเทศไทยในอดีต 

มีความส านึกในการตอบแทนคุณของแผ่นดนิ ไม่ใช่ก้าวไปข้างหน้าแล้วทิ้งสิ่งดี ๆ ที่ผ่านมาไปอย่างสิ้นเชิง  

- ให้ฝ่ายความมั่นคงมีโอกาสให้ความร่วมมือในทุกสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความมี

ระเบียบวินัย เข้มแข็ง แข็งแรง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอื่นๆ เพื่อเป็นพลังอ านาจของชาติ ในการพัฒนา

ประเทศอย่างยั่งยืน 

8) การพัฒนาระบบราชการ  

- ให้ข้าราชการทุกคนมีความพึงพอใจ มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี มีรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารง

เกียรติ เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  อุทิศตัวเพื่อ ท าหน้าที่    

บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข เพือ่ประโยชน์สุขของสังคมโดยรวม และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง  

- ส่งเสริมระบบคุณธรรมในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ โดยปรับปรุง

แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ค าชี้แจง ให้ทันสมัยและให้มีระบบป้องกันการคัดสรรแต่งตั้งในระบบ

อุปถัมภ์ที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่ให้ฝา่ยหนึ่งฝ่ายใดหรอืผูใ้ดเข้ามาครอบง าข้าราชการหรือระบบราชการอกีต่อไป  

- ให้ข้าราชการการเมือง บริหารราชการโดยไม่ก้าวก่ายหรือมีอิทธิพลกับข้าราชการประจ า

อีกต่อไป ยกเว้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยทางการปกครองบังคับบัญชาที่ถูกต้อง ชอบธรรม  

๙) การพัฒนาอาชีพและรายได้  

- ให้มกีารยกระดับ/พัฒนาในทุกกลุ่ม มีเงินทุนสนับสนุนทั้งจากรัฐบาล ภาคเอกชน ธุรกิจทั้ง

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เพื่อให้มกีารกระจายรายได้ในทุกระดับ  

/ให้สถาบัน ... 
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- ให้สถาบันการศึกษาของรัฐ ผลิตช่างฝีมือ แรงงาน ที่มีคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบ

คุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรง หางานได้ทันที ลดอัตราการว่างงาน โดยมีสัดส่วนที่เพียงพอกับการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษา/การผลิตนักวิชาการในสาขาอื่น ๆ  

1๐) การวิจัยและพัฒนา  

- จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และเน้นการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพัฒนา       

ต่อยอดจากสิ่งที่ต้องซื้อจากต่างประเทศเป็นหลัก เพื่อให้เกิดงานในประเทศ มีสินค้าส่งออก โดยใช้วัตถุดิบ

ภายในประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่า รายได้ตอ่เกษตรกร เชน่ ปาล์ม ยาง พืชพลังงาน ฯลฯ นอกเหนือจากการปลูก

ข้าว หรอืผลติผลพืชหลักอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันมมีูลค่าลดลง มีการแขง่ขันสูง  

- ส่งเสริมให้มีการร่วมลงทุนจากต่างประเทศทั้งในการวิจัยและพัฒนา  การผลิต

ภายในประเทศเป็นหลัก ในลักษณะการร่วมลงทุนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิจัยพัฒนาสู่กระบวนการผลิต 

และจ าหนา่ย เป็นสินคา้ส่งออกของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในสินค้า ทุกประเภทที่มี

ความจ าเป็น ทั้งในด้านการด ารงชีวติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีระดับสูง  

๑๑) การเตรียมการเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน  

- ให้มีการบูรณาการการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทั้ง ๓ เสาหลัก        

อันได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ทุกส่วนราชการ        

ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการประสานงานการด าเนินการให้สอดคล้องกัน มุ่งเน้นผลประโยชน์ของชาติ เป็นหลัก 

และความรว่มมอืตามกรอบข้อตกลงตา่ง ๆ ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้แล้ว  

- ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกและเครื่องมือที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ        

ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ เช่น     

การก่อการรา้ย ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมขา้มชาติ เป็นต้น  

- การเจรจาในข้อตกลงทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ หากเงื่อนไขของข้อตกลง

ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการหรือสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ  จะต้องด าเนินการ

อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จะต้องมีการหารือและ

เห็นพ้องต้องกัน ผูท้ี่ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม  

- สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ยั่งยืน รวมทั้งการส่งเสริมอัตลักษณ์ของรัฐสมาชิก ให้ความส าคัญกับการรักษาพื้นที่ป่า โดยเฉพาะตาม  

แนวชายแดนของประเทศที่มพีรมแดนตดิกับประเทศไทย  

๑๒) ความปรองดองสมานฉันท์  

- สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้สังคมไทยยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง โดย     

ไม่จ าเป็นต้องแตกแยก แบ่งฝ่าย ยึดหลักนิติรัฐควบคู่กับหลักรัฐศาสตร์ ในการบริหารจัดการความขัดแย้ง 

ความเท่าเทียมและเป็นธรรม จะต้องไม่มกีารละเลยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม  

- ใช้หลักวิชาการสากลในการจัดการกับความขัดแย้ง มีองค์กรหรือกระบวนการ ที่ชัดเจนใน

การด าเนินการ ด้วยการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วน ด ารงเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความ

เป็นธรรม เพื่อให้สังคมไทยมีความสามัคคี และสันติสุขที่ยั่งยืน  

/13) การปฏิรูป ... 
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๑๓) การปฏิรูป  

ปฏิรูปโครงสรา้งเชิงอ านาจ ระบบการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐในทุกระดับ ทั้งใน

ระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประชาชนได้รับประโยชน์จากการ

ปฏิรูปอย่างแท้จริง การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการทุจริต 

คอร์รัปชั่น มีการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึน้ ทั้งนีจ้ะด าเนินการโดยการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน  

๑๔) การเลือกตั้ง  

การปรับปรุงระบบการเลือกตั้ง ให้มีความสุจริต เที่ยงธรรม สะท้อนถึงความต้องการ        

ที่แท้จริงของประชาชน โดยครอบคลุมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง กระบวนการคัดสรรผู้สมัคร 

กระบวนการตรวจสอบการเลือกตั้ง ฯลฯ ทุกภาคส่วนจะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบการเลือกตั้ง ทั้งนี้

เป็นไปตามธรรมนูญการปกครอง  

   4) ยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy) 

   ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วน

ราชการ ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 โดยหลังจาก      

การบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 

79 แนวทางการด าเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ           

พ.ศ. 2557 โดยมี รายละเอียดดังนี ้

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาค 

และเป็นธรรม”  

หลักการของยุทธศาสตร์ “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อ

ความสมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  

วัตถุประสงค์ 1) รักษาฐานรายได้เดิมและสร้างรายได้ใหม่ 2) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

การผลิต 3) ลดต้นทุนใหก้ับธุรกิจ 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์1) การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม 2) การสรา้งรายได้จากโอกาสใหม่  

3) การลดรายจ่าย 4) การเพิ่มประสทิธิภาพในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตรป์ระกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร ์30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการด าเนินการ คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจาก  

ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth)  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การเติบโตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (Green Growth)  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 

 

 

/ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการด าเนินการ 

1. ด้านเกษตร   1.1 แผนที่การใชท้ี่ดนิ (Zoning) เพื่อผลิตสนิค้าเกษตร 

1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตัง้แต่ตน้น้ าถึงปลายน้ า 

2. ด้านอุตสาหกรรม  2.1 แผนที่การใชท้ี่ดนิ (Zoning) เพื่ออุตสาหกรรม 

2.2 ก าหนดและสง่เสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.) 

2.3 การเพิ่มขดีความสามารถให ้SME และ OTOP สู่สากล 

2.4 การน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทยมาเพิ่มมูลค่า 

3. การท่องเที่ยวและบริการ 3.1 แผนที่การจัดกลุ่มเมอืงท่องเที่ยว 

3.2 เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านล้านบาทต่อปี 

3.3 ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค 

4. โครงสรา้งพื้นฐาน  4.1 การพัฒนาระบบโลจสิติกส์และโครงสรา้งพื้นฐาน 

4.2 การลงทุนการให้บริการและใชป้ระโยชน์ ICT 

4.3 การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมภิาคอาเซียน 

5. พลังงาน   5.1 นโยบายการปรับโครงสรา้งการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม 

5.2 การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 

5.3 การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลติพลังงานทางเลอืกในอาเซียน 

6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจใน 6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการลงทุน 

    ภูมภิาค        เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 

6.2 แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน 

6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard 

6.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมอืทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

7. การพัฒนาขีดความ  7.1 การปรับปรุงขดีความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนชีีว้ัด) 

    สามารถในการแขง่ขัน 7.2 การพัฒนาการสรา้ง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

8. การวิจัยและพัฒนา  8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นรอ้ยละ 1 ของ GDP 

8.2 Talent Mobility การใชป้ระโยชน์จากก าลังคนด้าน S & T 

8.3 การใชป้ระโยชน์ Regional Science Parks 

8.4 การขับเคลื่อนขอ้ริเริ่มกระบี่ตามกรอบความรว่มมอือาเซียน 

9. การพัฒนาพืน้ที่และเมืองเพื่อ 9.1 การพัฒนาเมืองหลวง 

   เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร 

9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 

9.4 การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว  

9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  

9.6 การพัฒนาเมืองบริการศกึษานานาชาต ิ 

/9.7 การพัฒนาเมอืง ... 
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9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทุน  

9.8 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มศีักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 

ประเด็นหลัก 20 แนวทางการดาเนินการ 

10. การพัฒนาคุณภาพ  10.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 

      การศกึษา            และการใช้ ICT ในระบบการศกึษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น) 

10.2 พัฒนาภาคการศกึษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

11. การยกระดับคุณภาพชวีิต 11.1 การจัดระบบบริการ กาลังพล และงบประมาณ 

      และมาตรฐานการบริการ 11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

      สาธารณสุข  11.3 สร้างและพัฒนาความรว่มมอืระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

        ในการพัฒนาคุณภาพชวีิต 

12. การจัดสวัสดิการสังคม  12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความเท่าเทียม     

      และการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก          คุณภาพชวีิต 

      สตรี และผูด้้อยโอกาส 12.2 กองทุนสตรี 

13. การสรา้งโอกาสและ 13.1 กองทุนตั้งตัวได้ 

      รายได้แก่วสิาหกิจขนาด 13.2 กองทุนหมูบ่้าน 

      กลางและขนาดย่อม  13.3 โครงการ SML 

      (SMEs) และเศรษฐกจิชุมชน 13.4 โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร 

14. แรงงาน   14.1 การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับ           

                    ความต้องการ และพัฒนาทักษะผูป้ระกอบการ 

14.2 การจัดการแรงงานต่างดา้ว 

14.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม       

 กฎหมายอย่างทั่วถึง พรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

15. ระบบยุติธรรมเพื่อลด 15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

       ความเหลื่อมล้ า 

16. การตอ่ต้านการคอร์รัปช่ัน 16.1 การรณรงค์และสร้างแนวรว่มในสังคม 

      สร้างธรรมาภบิาลและ 16.2 การเสริมสร้างธรรมาภบิาลรองรับประชาคมอาเซียน 

      ความโปร่งใส 

17. การสรา้งองค์ความรู้ 17.1 ภาคประชาชน 

       เรื่องอาเซียน  17.2 ภาคแรงงานและผูป้ระกอบการ 

17.3 บุคลากรภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การเติบโตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5 

ประเด็นหลัก 11 แนวทางการดาเนินการ  

 

/18. การพัฒนาเมือง ... 
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18. การพัฒนาเมือง  18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชงินเิวศ 10 แหง่ เพื่อความยั่งยืน 

       อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

19. การลดการปล่อยก๊าซ 19.1 การประหยัดพลังงาน 

      เรือนกระจก (GHG)  19.2 การปรับกฎระเบียบ (เชน่ green building code) 

19.3 ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

20. นโยบายการคลัง  20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม 

      เพื่อสิ่งแวดล้อม  20.2 การจัดซือ้จัดจา้งสเีขียวในภาครัฐ 

21. การจัดการทรัพยากร 21.1 การปลูกป่า 

      ธรรมชาติและการ  21.2 การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้า 

      บริหารจัดการน้ า  21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

             และสิ่งแวดล้อมอาเซียน 

22. การเปลี่ยนแปลง  22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation) 

       สภาวะภูมิอากาศ  22.2 การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ             

(Internal Process) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดาเนินการ  

23. กรอบแนวทางและการ 23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 

ปฏิรูปกฎหมาย   23.2 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม 

24. การปรับโครงสรา้ง  24.1 เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทางานของ

ระบบราชการ          ภาครัฐด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                             บูรณาการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

24.2 ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปช่ัน 

24.3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E - Service 

25. การพัฒนาก าลังคนภาครัฐ 25.1 บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบันและ                     

ต       เตรียมพร้อมส าหรับอนาคต 

25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความ                                                

          พร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

26. การปรับโครงสรา้งภาษี 26.1 ปรับโครงสรา้งภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้ และเพิ่ม    

            ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

27. การจัดสรรงบประมาณ 27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการ  

 ห      ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล                                                                      

28. การพัฒนาสินทรัพย์ 28.1 ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน 

       ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน 28.2 บริหารจัดการสนิทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

       ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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29. การแก้ไขปัญหาความ 29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาใน 

       มั่นคงจังหวัดชายแดน   พ         พืน้ที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคง 

       ภาคใต้ และเสริมสรา้ง          แหง่ชาติ 2555 – 2559 

       ความมั่นคงในอาเซียน 

29.2 การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน 

30. การปฏิรูปการเมอืง  30.1 กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

   5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพื้นที่ 

  สรุปกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ สาระส าคัญดังนี้ 

1) แนวคิดและหลักการ 

  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล    

เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 

ควบคู่กับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์

พระราชทาน (เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา) ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลัก     

ธรรมมาภบิาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

2) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาภาคกลาง 

  2.1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

   (1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษา

เสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนให้มีความมั่นคงแลเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริม

อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม พัฒนาการเกษตร ฟื้นฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนา

ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 

   (2) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล 

เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น 

การส่งเสริมการเรียนการสอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้าง

วัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 

   (3) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล

ต่อระบบนิเวศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเล ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูคุณภาพน้ าแมน่้ าเจ้าพระยา สง่เสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการ

พัฒนา อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   (4) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมือง และพื้นที่ชายแดน ตามแนวเศรษฐกิจกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก เพื่อเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพื่อ

บ้านและนานาชาติ 

/(5) บริหารจัดการ ... 
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   (5) บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เมือง และชนบทอย่างมีส่วนร่วม และเกื้อกูลกัน 

เพื่อให้มีการจัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

ความตอ้งการของชุมชน 

  2.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

   กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และ

สุพรรณบุรี ควรเน้นการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมด้วยระบบการผลิตที่

ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 1 (นครปฐม กำญจนบุร ี

รำชบุรี และสุพรรณนำบุรี) (พ.ศ. 2557 -2560) วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 

  “เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค  าเกษตรที่ได้มาตรฐาน การค้าผา่นแดน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” 

พันธกิจ 1. ศกึษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อน าไปใช้พัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และการท่องเที่ยว 

  2. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานให้สามารถรองรับการผลิต การแปรรูป และการท่องเที่ยว 

  3. จัดหา และพัฒนาปัจจัยการผลิตใหม้ีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอต่อการผลิตแปรรูปและการท่องเที่ยว 

  4. ผลิต แปรรูปสินค้าการเกษตร และการบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ 

  5. แสวงหาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายที่

สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง และมีประสทิธิภาพ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ มีรำยละเอียด ดังน้ี 

4 ประเด็นยุทธศำสตร ์ 4 เป้ำประสงค ์ 11 กลยทุธ ์

1. การส่งเสริมความปลอดภัยและ

คุณภาพในการผลิต และส่งออกสินค้า

เกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมท่ีได้

มาตรฐาน 

1. ผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศ

บ ริ โ ภคสิ น ค้ า ท่ี ป ลอดภั ย แล ะ ไ ด้

มาตรฐาน 

1. พัฒนากลไกการเพิ่มผลผลิตให้ไดม้าตรฐาน 

2. เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาด

และการประชาสัมพันธ์สนิค้าการเกษตร 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการน านวัตกรรม

มาใชใ้นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 

2. การเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษอ์ย่างสร้างสรรค์ 

2. เพิ่มรายได้และจ านวนนักท่องเท่ียว 4. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 

5. พัฒนาปัจจัยพืน้ฐานสนิค้าบรกิารอย่างมคีุณภาพ 

6. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 

7. พัฒนาศักยภาพแหลง่ท่องเท่ียว 

3. ส่งเสริมการค้าผ่านแดนและพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดน 

3. รายได้จากการค้าผ่านแดนเพิ่มขึ้น 8. สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

9.  ส่ ง เส ริมพัฒนาความสั มพั น ธ์

ระหว่างประเทศและการค้าผ่านแดน 

4. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาค

การเกษตรอย่างย่ังยนื 

4. เกษตรกรมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น 10. สร้างแรงจูงใจในการปรับปรุง

พัฒนาการผลิตท่ีปลอดภัย 

11. ส่งเสริม สนับสนุนในการเข้าถึง

แหลง่ทุนและโอกาสในการเรียนรู้ 

/6) ยุทธศาสตรพ์ัฒนา ...  
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   6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดนครปฐม (ปี พ.ศ. 2558 – 2561) 

วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม 

 “เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปที่ได้มาตรฐานสากล การท่องเที่ยวปลอดภัย และชีวเีป็นสุข” 

พันธกิจ 1. ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานปลอดภัยและเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  2. พัฒนาการค้าการลงทุนและระบบโลจสิติกส์ให้ได้มาตรฐาน 

  3. ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

  4. การเสริมสรา้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

  5. ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ส   ่ความสมดุลและยั่งยืน 

  6. เสริมสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนอย่างยั่งยืน 

3 ประเด็นยทุธศำสตร ์ 4 เป้ำประสงค ์ 13 กลยทุธ ์

1 .  ก า ร พั ฒ น า ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ

อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา่ 

1 .  สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร  เ ก ษ ต ร

อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมมี

ความปลอดภัยและผ่านการ

รับรองมาตรฐานสากล 

2. ขยายตลาดและเพิ่มมุลค่า

สินค้าและบริการ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิต

ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อ

เพิ่มมูลคา่สินคา้ 

2. เพื่อการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทาง

การเกษตร 

3 .  ก า รส ร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ผ ลผลิ ต ท า ง

การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปตลอด

ห่วงโซ่การผลิต 

4. การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้

แก่เกษตรกร 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันด้าน

การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรม 

3. จ านวนนักท่องเท่ียวและรายได้

เพิ่มขึ้น 

5. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการและ

กลไกการท่องเท่ียว 

6. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานดา้นการท่องเท่ียว 

7. พัฒนาผลิตภัณฑท์างการท่องเท่ียว 

8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 

9. พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

3. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ประชาชนอยา่งยั่งยืน 

4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและสร้างความมั่นคง

ทางสังคมอย่างท่ัวถึง 

10. ปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชวีติของประชาชน 

11. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สนิของประชาชน 

12. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขขั้น

พื้นฐานเชงิรุก 

13. สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอยา่งคุ้มค่าและเป็นธรรม 

/3.1.3 การพัฒนา ... 
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3.1.3 กำรพัฒนำตำมนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น 

   ผู้บริหารท้องถิ่นได้แถลงนโยบายในการบริหารงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 58/5 

แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5   

พ.ศ. 2546โดยแถลงตอ่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย เมื่อวันที่ 15 พฤศจกิายน 2555 

   1) นโยบายด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 

   - พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง 

   - จัดหา และพัฒนาแหลง่ย้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

   2) นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิต และการสาธารณสุข 

   -  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาดา้นสาธารณสุข และอนามัย 

   -  ส่งเสริม สนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม ่และการพัฒนารายได้ 

   -  พัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

   3) นโยบายด้านการพัฒนาความปลอดภัย และความเข้มแข็งชุมชน 

   -  ส่งเสริม สนับสนุน งานบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสทิธิภาพ 

   -  สนับสนุนให้มกีารเฝา้ระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างตอ่เนื่อง 

   -  ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรชุมชน และพัฒนาความมั่นคงในการด าเนินชีวติ 

   4) นโยบายด้านการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   -  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา และการเรียนรู้ภาคประชาชน 

   -  อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สนับสนุน ดา้นศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

   5) นโยบายด้านการบริหารจัดการ และการบริการที่ดี 

   -  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานทั่วไป และการมสี่วนรว่มของประชาชน 

   -  การพัฒนาบุคลากร ทรัพยากร และบริหารจัดการในการปฏิบัติราชการ 

   ผู้บริหารท้องถิ่น ได้ชี้แจงถึงที่มาของนโยบายการบริหารองค์การบริหารส่วน    

ต าบลบางเตย เกิดขึน้จากการส ารวจขอ้มูลความเป็นจริง รวมทั้งปัจจัยและสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อการ

วางแผนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยใหบ้ังเกิดภาพในอนาคตอันพึงประสงค์ของประชาชน

ในต าบล ทั้งนีต้้องค านงึถึงการมสี่วนรว่มของประชาชน ผู้น าชุมชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน 

โดยมีจุดมุง่หมายที่สูงสุดคือประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาและการบริหารจัดการ 

3.2 ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ 

3.2.1 ผลการวิเคราะหป์ัญหาและความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่น 

1) ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  

สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท มีหลายกลุ่มและหลายอาชีพ การอพยพมาอยู่ 

การเพิ่มของประชากรมีมาก ปัญหาและความต้องการของประชาชน มีดังนี ้

- การเพิ่มหรือขยายเส้นทางคมนาคมไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่

เป็นของสว่นบุคคลและไม่ได้รับความร่วมมือในการยกใหเ้ป็นพืน้ที่สาธารณะ 

/การขยายเขต ... 
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- การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ  

- การดูและล าคอลและทางระบายน้ าท าได้เพียงเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ า การขุด

ลอกไม่ได้รับความรว่มมอืจากเจา้ของพื้นที่เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อพืชผลและทรัยพ์สนิ 

- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพมีน้อยเนื่องจากมีประชาชนส่วน

ใหญ่มีอาชีพหลักอยู่แล้ว สว่นที่เหลอืไม่สามารถรวมกลุ่มได้เนื่องจากอพยพมาจากต่างพืน้ที่ 

- ปัญหาด้านสาธารณสุขและอนามัย เกิดการแพร่ระบายของยาเสพติดเพิ่มขึ้น  

- การเข้ารับบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ เด็ก สตร ีและคนพิการไม่ทั่วถึง  

- การแพรร่ะบาดและการป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า ยังไม่หมดจากพืน้ที่ 

- ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น จากการเปลี่ยนจากชุมชนชนบทเป็นชุมชนเมือง 

2) พืน้ที่เป้าหมาย พืน้ที่ในความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเตย 

3) กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพืน้ที่ที่อาศัยอยู่เดิม และประชากรแผงที่อพยพเข้ามาในพืน้ที่ 

4) การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

- ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง สามารถเอื้ออ านวย

ประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอ มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม   

การขุดลอกแหลง่น้ าให้มปีระสิทธิภาพเพิ่มขึน้เกิดผลกระทบและความเสียหายน้อยที่สุด 

- ด้านสังคม มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและก่อสร้างลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนและ

เยาวชนในพื้นที่ได้ใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย เล่นกีฬา รวมทั้งการช่วยเหลือสวัสดิการแก่ผู้ยากไร้ คนชรา 

และผู้พิการให้สามารถด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งการควบคุมปัญหาด้านมลพิษและมลภาวะจาก

ความเจรญิของสังคมที่เพิ่มมากขึ้น 

- ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพมากขึ้นและเกิดความทั่วถึง เพื่อให้มี

รายได้เสริมในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า รวมถึงการช่วยเหลือด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตใหม่  ๆและจัดหาตลาด 

- ด้านการเมืองการบริหาร สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นเพื่อให้เกิดความ

เข้มแข็งมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ส่งเสริม

ประชาคมหมูบ่้านและประชาคมต าบลใหม้ีระบบและเกิดประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.2.2 ผลการวิเคราะห์ผังเมอืงรวมหรอืผังเมืองเฉพาะเพื่อการก าหนดแนวทางการพัฒนา

ทางกายภาพในมติิพื้นที่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยอยู่ในผังเมืองรวมในท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ตาม

กฎกระทรวงให้ใชบ้ังคับผังเมอืงรวมจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2556 ราชกิจจานุเบกษา 17 กรกฏาคม 2556 

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน อบต.บางเตย ถูกจ าแนกประเภทเป็นที่ดิน

หมายเลข 1.1 ถึงหมายเลข 1.18 ที่ก าหนดไว้เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน ตามรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ ๘ ที่ดนิประเภทชุมชน ใหใ้ช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  นอกจากกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

/คลังน้ ามันเชื้อเพลิง ... 
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(๒) คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ เพื่อจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน

เชื้อเพลิง เว้นแตเ่ป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และหอ้งบรรจุก๊าซ ส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจ าหน่ายก๊าซสถานที่

ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหนา่ยอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่า

ด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตวป์่า เพื่อการค้า 

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 

(๖) โรงฆ่าสัตว์ 

(๗) ไซโลเก็บผลติผลทางการเกษตร 

(๘) ก าจัดมูลฝอย 

ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย

การปฏิรูปทีด่ินเพื่อการเกษตรกรรม  

3.2.3 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต 

เทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย เป็น

การประเมินทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis ซึ่งเป็น

เทคนิคการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง (Strength : S) และจุดอ่อน (Weakness : W) ซึ่งเป็นปัจจัยภายในและเป็น

สภาวะแวดล้อมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย เพื่อให้ทราบว่าองค์กรมีปัจจัยภายในที่มี

ศักยภาพสามารถแข่งขันได้ หรือยังขาดประสิทธิภาพคือมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และวิเคราะห์ปัจจัย

ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กร คือการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity : O) ที่มีผลในเชิง

สนับสนุนการพัฒนา และอุปสรรค (Threat : T) ที่เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาองค์กร เมื่อวิเคราะห์แล้วจะ

ได้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้หรือไม่ โดยการจับคู่จุดแข็งและ

โอกาส และจุดอ่อนกับอุปสรรค หากองค์กรมีจุดแข็งและโอกาสมากกว่าจุดอ่อนและอุปสรรค ย่อมแสดงให้

เห็นว่าองค์กรมีขีดความสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้ สามารถท างานในเชิงรุกเพื่อให้บังเกิดผลในการพัฒนา

อย่างเป็นรูปธรรมได้ หรือเมื่อวิเคราะห์แล้วองค์กรมีจุดอ่อนและอุปสรรคมากกว่า แสดงให้เห็นว่าองค์กร

จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการท างานในเชิงตั้งรับ โดยอาจจะต้องเป็นการปรับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร

ก่อน เนื่องจากสามารถท าได้ง่ายกว่าการปรับสภาวะแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค 

  จากเทคนิคการวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis ซึ่งได้น ามาใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย โดยท าการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากบริบทของหน่วยงานรวมทั้งข้อมูล

ภายนอกที่มผีลกระทบโดยตรง สามารถวิเคราะหศ์ักยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเตย ได้ดังนี้ 

 

/จุดแข็ง ... 
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  จุดแข็ง (Strength : S) 

  1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะชุมชนแบบกึ่งเมืองกึ่งเกษตร ท าให้มีความ

หลากหลายในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวติ 

  2. เป็นพืน้ที่ที่ดนิมคีวามอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับท าการเกษตร 

  3. มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่สามารถใช้น้ าเพื่อการเกษตรได้ตลอดทุกฤดูกาล 

  4. อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

  5. การคมนาคมมีความสะดวก และหลากหลายทางเลือกสามารถเดินทางไปยัง

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ ได้โดยสะดวก รวดเร็ว 

  6. มีการถือครองที่ดินเป็นของตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมีเอกสารสิทธิในที่ดนิ 

  7. ประชาชนโดยเฉลี่ยมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

  8. ประชาชนมคีวามรักสามัคคี และมีสว่นร่วมในการพัฒนา 

  9. มีรายได้อยู่ในเกณฑ์สูง ทั้งรายได้จัดเก็บเองและรายได้ที่ได้รับการจัดสรร สามารถ

น าไปใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาได้เต็มที่ 

  จุดอ่อน (Weakness : W) 

  1. เป็นพื้นที่ลุ่มต่ าประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่าน

มาประสบปัญหาอุทกภัยครั้งร้ายแรง 

  2. ระบบการวางผังเมอืงและการบังคับใช้ผังเมอืงยังไม่มีประสิทธิภาพ การจัดแบ่งพืน้ที่ยังไม่เป็นระบบ 

  3. การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังขาดความตระหนักและ

ความรว่มมอืจากประชาชน โดยเฉพาะการดูแลรักษาแมน่้ าล าคลองและการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 

  4. มีปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดและปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย 

  5. มีการโอน (ย้าย) ของขา้ราชการอยู่ตลอดเวลา ท าให้การปฏิบัติงานขาดความตอ่เนื่อง 

  โอกำส (Opportunity : O) 

  1. มีนักท่องเที่ยวเดินทางผา่นเข้าออกเป็นจ านวนมาก สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 

  2. นโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าและการเป็นครัวของโลก     

เอือ้ต่อการประกอบอาชีพและการประกอบธุรกิจ 

  3. มีสถานประกอบการ หา้งสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เข้ามาด าเนนิการในพืน้ที่ 

  4. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเปิดโอกาสในการแข่งขันเพิ่มขึน้ 

  อุปสรรค (Threat : T) 

1. การบริหารจัดการน้ าของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยังขาดความเป็นเอกภาพและขาด

ประสิทธิภาพ ท าให้ประสบปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้ง 

2. ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นทางผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆ ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาพักค้าง       

มีจ านวนเฉลี่ยต่อปีไม่สูงเท่าที่ควร 

 

/3. ยังขาดความรว่มมอื ... 

 



~ 27 ~ 
 

3. ยังขาดความร่วมมือและการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

4. ระบบโทรศัพท์บางส่วนยังเป็นระบบทางไกล ท าให้การติดตอ่สื่อสารมคี่าใช้จ่ายสูง 

5. ระบบสาธารณูปโภค เชน่ ไฟฟ้า ประปา ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง 

จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis และ        

การวิเคราะห ์Swot Matrix คือการจับคู่ของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเพื่อน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมีความพร้อมที่จะ

พัฒนาได้ต่อไป คือมีปัจจัยทางบวกมากกว่าปัจจัยทางลบ แต่ต้องมีการแก้ไขจุดอ่อนบางประการที่สามารถ

แก้ไขได้ เพื่อให้มปีัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาเพิ่มขึน้ต่อไป 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

  วิสัยทัศน์ (Vision) องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่ 

ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา มีระบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และยึดหลัก    

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ” 

  พันธกิจหรอืภำรกิจหลักเพื่อกำรพัฒนำ (Mission) 

  1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infra Structure) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

ให้มมีาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึงพร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชน เศรษฐกิจและการพาณิชย์ 

  2. จัดหาและพัฒนาแหลง่น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

  3. การพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัย 

  4. การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

  5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  6. พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มปีระสิทธิภาพ 

  7. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

8. พัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนและพัฒนาความมั่นคงในการด ารงชีวติ 

  9. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

ค่านิยมที่ดีงาม 

  10. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

 

 

 

/แบบ ยท. 01 ... 
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3.4 แผนที่ยุทธศำสตร์  

 

  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย 

Strategy Map 

   

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 

การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน   

       

 

    

วิสัยทศัน ์  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีสว่นร่วมในการพัฒนา 

มีระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และยึดหลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ 

       

 

    

พันธกจิ  
พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ให้มีมาตรฐานครอบคลมุทั่วถงึพร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชน

เศรษฐกิจและการพาณิชย์ 

 
จัดหาและพัฒนาแหลง่น้ าเพื่อการอุปโภค 

บรโิภค  

       

 

    

เป้ำประสงค ์  

1. ก่อสรา้ง 

ปรับปรุง

บ ารุงรักษา ถนน 

ทางสาธารณะ 

สะพาน ทางเดิน

เท้าและระบบ

ระบายน้ าให้ได้

มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ 

 2. พัฒนา 

ปรับปรุง  

สภาพภูมิทัศน์ 

การผังเมืองรวม 

การควบคมุการ 

ใชป้ระโยชน์ใน

ที่ดินตามการ 

วางผังเมือง 

 3. การพัฒนา

และส่งเสรมิการ

ขยายเขตไฟฟา้ 

การเพิ่มไฟฟา้ส่อง

สว่างและการ

บรหิารไฟฟา้

สาธารณะ 

 4. จัดหาและ

พัฒนาแหล่งน้ า 

เส้นทางคมนาคม

ทางน้ า    ขดุลอก

แหลง่น้ า เพื่อ

ประสิทธิภาพ ใน

การเก็บกกัน้ าและ

ระบายน้ าได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 5. ก่อสรา้ง 

ปรับปรุง  

ขยายเขต และ

บ ารุงรักษาระบบ

ประปาหมู่บ้าน 

   

 

        

ยุทธศำสตร ์  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 

การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

   

 

        

แนวทำง 

กำรพัฒนำ 
 

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง 
 

2. จัดหาและพัฒนาแหลง่น้ าเพื่อ 

การอุปโภคบรโิภค 

 

/3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ (ต่อ)

แบบ ยท. 02 
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3.4 แผนที่ยุทธศำสตร์ (ต่อ) 

 

 

  ยุทธศำสตร์ที่ 2 

การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการสาธารณสุข 

             

 

    

วิสัยทศัน ์  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีสว่นร่วมในการพัฒนา 

มีระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และยึดหลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ 

 
 

                

พันธกจิ  การพัฒนาด้านสขุภาพและอนามัย  

การพัฒนาเศรษฐกิจ   

การพัฒนารายได้ และ

ส่งเสรมิเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 
 

                

เป้ำประสงค ์  

1. ส่งเสริม 

ปรับปรงุ

พัฒนาการ

จัดระบบ

บริการ

สาธารณสุข 

 2. สง่เสริม

การป้องกัน

และควบคุม

โรค ทั้ง

โรคติดต่อ

และไม่ติดต่อ 

 3. ให้ความรู้

และส่งเสริม

เกี่ยวกับ

สุขภาพและ

อนามัย 

 

 4. ส่งเสริม

การประกอบ

อาชีพ

ทางการ

เกษตรและ

การพัฒนา

รายได ้

 5. ส่งเสริม

การ

ด ารงชีวิต

ตามหลัก

ปรัชญา

เศรษฐกิจ 

พอเพยีง  

 6. ส่งเสริม

ความรู้ความ

เขา้ใจในการ

อนุรักษ์

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดล้อม 

 7. ส่งเสริม

การปลกูและ

ดูแลต้นไม ้

ในพื้นที่

รับผิดชอบ 

 8. สง่เสริม

การจดัการ

ขยะมูลฝอย

สิ่งปฏิกลู

และของเสีย

ในขุมชน

อยา่งเป็น

ระบบ 

   

 

              

ยุทธศำสตร ์  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 

การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิต และการสาธารณสุข 

 
 

                

แนวทำง 

กำรพัฒนำ 
 

1. ส่งเสรมิ สนับสนุน การพัฒนา    

ด้านสาธารณสุข และอนามัย 
 

2. ส่งเสรมิ สนบัสนุน 

เศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรทฤษฎีใหม่ และ

การพัฒนารายได้ 

 
3. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

/3.4 แผนยุทธศาสตร์ (ต่อ)

แบบ ยท. 02 



~ 31 ~ 
 

 

3.4 แผนที่ยุทธศำสตร์ (ต่อ) 

 

  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 

การพัฒนาด้านความปลอดภัยและความเข้มแข็งชุมชน 

 
 

 
   

 

   

 

     

วิสัยทศัน ์  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีสว่นร่วมในการพัฒนา 

มีระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และยึดหลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ 

 
 

 
           

พันธกจิ  
พัฒนางานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ให้มีประสิทธภิาพ 
 

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ

อย่างตอ่เนื่อง 

 
พัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชน 

และพัฒนาความม่ันคงในการด ารงชีวิต 

 
 

 
           

เป้ำประสงค ์  

1. สง่เสริมการ   

มีส่วนร่วมของ

ประชาชนใน   

การป้องกันและ

บรรเทา 

สาธารณภัย 

 2. พัฒนาความรู้

และเพิ่ม

ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัตงิาน

ของ อปพร.  

ต าบลบางเตย 

 3. พัฒนา 

ประสิทธภิาพ 

ในการด าเนนิงาน

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาความเดอืด

ให้แก่ประชาชน 

 4. รณรงค์ 

ปอ้งกัน ควบคุม 

และแก้ไขปัญหา

ยาเสพตดิอย่าง

ย่ังยืน 

 5. สง่เสริม

สนับสนุนและ

พัฒนาเครือข่าย

องค์กรภาค

ประชาชน 

 6. สง่เสริม

สนับสนุนให้

ประชาชนมี

คุณภาพชีวติที่ดี  

มีความปลอดภัย

ในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

 
 

 
           

ยุทธศำสตร ์  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 

การพัฒนาด้านความปลอดภัยและความเข้มแข็งชุมชน 

 
 

 
           

แนวทำง 

กำรพัฒนำ 
 

1. สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี

ประสิทธิภาพ 
 

2. เฝา้ระวังและ

แก้ไขปัญหายา

เสพติดอย่าง

ต่อเนื่อง 

 
3. ส่งเสรมิองคก์รชุมชนและ

พัฒนาความมั่นคงในการด ารงชีวติ 
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3.4 แผนที่ยุทธศำสตร์ (ต่อ) 

 

  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 

การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 

 
         

วิสัยทศัน ์  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีสว่นร่วมในการพัฒนา 

มีระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และยึดหลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ 

 
 

 
         

พันธกจิ  
ส่งเสรมิและพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมทีด่ีงาม 

 
 

 
     

  

    

เป้ำประสงค ์  

1. พัฒนา

คุณภาพ

การศึกษาทั้งใน

และนอกระบบ 

และส่งเสรมิการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

 2. พัฒนา

คุณภาพ

การศึกษาทุก

ระดับ เพื่อก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 

 3. ส่งเสรมิ

อนุรักษ์ สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี        

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 4. ส่งเสรมิการ

แสดงออกซึง่

ความจงรักภักดี

ต่อสถาบันหลัก

ของชาต ิ

 5. ส่งเสรมิการ

ปฏิบัติตามหลัก

ค าสอนของ

ศาสนา และ

ค่านิยมที่ดีงาม 

 
 

 
         

ยุทธศำสตร ์  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 

การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 

 
         

แนวทำง 

กำรพัฒนำ 
 

1. ส่งเสรมิ การจัดการศึกษา 

และการเรียนรู้ภาคประชาชน 
 2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ด้านศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี 
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3.4 แผนที่ยุทธศำสตร์ (ต่อ) 

 

  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการที่ดี 

 
 

 
       

วิสัยทัศน์  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีสว่นร่วมใน

การพัฒนา มรีะบบบริการสาธารณะที่มคีุณภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารจัดการ 

 
 

 
       

พันธกิจ  
ส่งเสรมิการบริหารจัดการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 

และความรับผดิชอบต่อสังคม 

 
 

 
       

เป้ำประสงค ์  

1. ส่งเสรมิการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนในการ

พัฒนา การติดตาม

ตรวจสอบตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

 2. พัฒนาขีด

ความสามารถใน

การจัดบริการ 

สาธารณะ และการ

บรกิารให้แก่

ประชาชน 

 3. พัฒนาความรู้

ความสามารถของ

บุคลากรเพื่อการ

บรกิารที่ดี 

มีประสิทธิภาพ 

แก่ประชาชน 

 4. จัดหาวัสดุ  

ครุภัณฑ์ ที่มี

คุณภาพ และ

เพียงพอส าหรับการ

ปฏิบัติหน้าที่ในการ

ให้บรกิารประชาชน 

 
 

 
       

ยุทธศำสตร์ 
 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการที่ดี 

 
 

 
       

แนวทำง 

กำรพัฒนำ 
 

1. ส่งเสรมิ สนับสนุน การบรหิารงานทั่วไป 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

2. การพัฒนาบุคลากร ทรัพยากร 

และบริหารจัดการในการปฏบิัติราชการ 
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บทที่ 4 รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
-------------------------------------------------------------- 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้ก าหนดประเด็น

ยุทธศาสตรไ์ว้ 5 ยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มี

มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึงพร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและการพาณิชย์ 

พันธกิจที่ 2 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 

เป้ำประสงค์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน ทางสาธารณะ สะพาน ทางเดินเท้า 

และระบบระบายน้ าให้ได้มาตรฐานและมีประสทิธิภาพ 

เป้ำประสงค์ 2 พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์ การผังเมืองรวม การควบคุมการใช้ประโยชน์

ที่ดนิตามการวางผังเมอืง 

เป้ำประสงค์ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการขยายเขตไฟฟ้า การเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง   

และการบริหารไฟฟ้าสาธารณะ 

เป้ำประสงค์ 4 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ า เส้นทางคมนาคมทางน้ า เพื่อประสิทธิภาพใน

การเก็บกักน้ าและระบายน้ าได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

เป้ำประสงค์ 5 ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขต และรักษาระบบประปาหมูบ่้าน 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการสาธารณสุข 

พันธกิจที่ 1 การพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัย 

พันธกิจที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจที่ 3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้ำประสงค์ 1 ส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาการจัดระบบบริการสาธารณสุข 

เป้ำประสงค์ 2 ส่งเสริม การป้องกันและควบคุมโรค ทั้งโรคติดตอ่และไม่ติดตอ่ 

เป้ำประสงค์ 3 ให้ความรู้และสง่เสริมเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย 

เป้ำประสงค์ 4 ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการพัฒนารายได้ 

เป้ำประสงค์ 5 ส่งเสริมการด ารงชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้ำประสงค์ 6 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้ำประสงค์ 7 ส่งเสริมการปลูกและดูแลต้นไม้ในพืน้ที่รับผดิชอบ 

เป้ำประสงค์ 8 ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียในชุมชนอย่างเป็นระบบ 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านความปลอดภัยและความเข้มแข็งชุมชน 

พันธกิจที่ 1 พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มปีระสิทธิภาพ 

พันธกิจที่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างตอ่เนื่อง 

พันธกิจที่ 3 พัฒนาศักยภาพขององคก์รชุมชนและพัฒนาความมั่นคงในการด ารงชีวติ 
 

/เป้าประสงค์ 1 ... 
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เป้ำประสงค์ 1 ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เป้ำประสงค์ 2 พัฒนาความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ อปพร. ต าบลบางเตย 

เป้ำประสงค์ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน 

เป้ำประสงค์ 4 รณรงคป์้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 

เป้ำประสงค์ 5 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเครอืข่ายองค์กรภาคประชาชน 

เป้ำประสงค์ 6 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพย์สิน 

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

พันธกิจ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และค่านิยมที่ดีงาม 

เป้ำประสงค์ 1 พัฒนาคุณภาพการศกึษาทั้งในและนอกระบบ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

เป้ำประสงค์ 2 พัฒนาคุณภาพการศกึษาทุกระดับ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้ำประสงค์ 3 ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์ 4 ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถานบันหลักของชาติ 

เป้ำประสงค์ 5 ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักค าสอนศาสนา และค่านิยมที่ดีงาม 

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการที่ดี 

พันธกิจ ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และ

ความรับผดิชอบต่อสังคม 

เป้ำประสงค์ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา การติดตาม

ตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้ำประสงค์ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะ และการบริการ

ให้แก่ประชาชน 

เป้ำประสงค์ 3 พัฒนาความรู้  ความสามารถของบุคลากรเพื่อการบริการที่ดี มี

ประสิทธิภาพแก่ประชาชน 

เป้ำประสงค์ 4 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ใน

การให้บริการประชาชน 
 

  ทั้งนี ้ได้ก าหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ก าหนดเป้าประสงค์ในการพัฒนาตามพันธกิจ 

พร้อมตัวชีว้ัดเป้าประสงค์ไว้ พรอ้มกับรายละเอียดของกลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนาพร้อมตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 

 

 

 

/แบบ ยท.03 ... 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์ (Strategy) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 

ยุทธศำสตร์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั่วถึงพร้อม

รองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจ

และการพาณิชย์ 

 

 

 

 

 

2. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ

อุปโภค บริโภค 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน 

ทางสาธารณะ สะพาน ทางเดินเทา้ และ

ระบบระบายน้ าให้ได้มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนา ปรับปรุง สภาพภูมิทัศน์ การ

ผังเมืองรวม การควบคุมการใช้

ประโยชน์ในที่ดินตามการวางผังเมือง 

3. การพัฒนาและส่งเสริมการขยายเขต

ไฟฟ้า การเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างและการ

บริหารไฟฟ้าสาธารณะ 

4. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเส้นทาง

คมนาคมทางน้ า ขุดลอกแหล่งน้ า เพื่อ

ประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ าและ

ระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

5. ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขต 

บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 

1. จ านวนโครงการด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานที่ได้รับการพัฒนา 

 

 

2. จ านวนโครงการด้านสภาพภูมิทัศน์

และผังเมืองรวมที่ได้รับการพัฒนา 

 

3. จ านวนโครงการด้านการขยายเขต

ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะที่ได้รับการ

พัฒนา 

4. จ านวนโครงการด้านแหล่งน้ าและ

เส้นทางคมนาคมทางน้ าท่ีได้รับการ

พัฒนา 

 

5. จ านวนโครงการด้านระบบประปาท่ี

ได้รับการพัฒนา 

 

 

กลยุทธ์หรอืแนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์หรอืแนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค   

สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง 

 

2. จัดหาและพัฒนาแหลง่น้ าเพื่อการอุปโภคบรโิภค 

เชิงปรมิาณ 

1. จ านวนเส้นทางคมนาคมที่ไดรั้บการพัฒนาตามมาตรฐาน 

2. จ านวนโครงการที่สนบัสนุนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

3. จ านวนแหล่งน้ าที่จัดหาได้หรือได้รับการพัฒนาเพื่อการอุปโภคบรโิภคเพิ่มขึน้ 

เชิงคุณภาพ 

1. จ านวนเส้นทางคมนาคมที่ไดม้าตรฐาน 

2. จ านวนโครงการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ด าเนินการเสร็จสิน้ 

3. จ านวนแหล่งน้ าที่สะอาด มีมาตรฐานส าหรับการอุปโภค บรโิภค 

 
 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 

กองชา่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

ควำมเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

 

 

/แบบ ยท.03 (ต่อ) ... 

แบบ ยท. 03 



~ 37 ~ 
 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวติและสำธำรณสุข 
 

ยุทธศำสตร์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ 

สาธารณสุข 

1. พัฒนาด้านสุขภาพและอนามัย  

 

 

 

 

 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนา

รายได้ และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

3. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาการ

จัดระบบบริการสาธารณสุข 

2. ส่งเสริมการปอ้งกันและควบคุมโรค   

ทัง้โรคติดต่อและไมต่ิดต่อ 

3. ให้ความรู้และส่งเสริมเก่ียวกับ

สุขภาพและอนามัย 

4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการ

เกษตรและการพัฒนารายได้ 

 

5. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

7. ส่งเสริมการปลูกและดูแลต้นไม้ใน

พืน้ที่รับผิดชอบ 

8. ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย  

สิ่งปฏิกูล และของเสียในชุมชนอย่าง 

เป็นระบบ 

 

1. จ านวนโครงการด้านการบริการ 

สาธารณสุข 

2. จ านวนโครงการด้านการปอ้งกัน

โรคติดต่อและไมต่ิดต่อ 

3. จ านวนโครงการที่ให้ความรู้เก่ียวกับ

สุขภาพและอนามัย 

4. จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพทางการเกษตรและการ

พัฒนารายได้ 

5. จ านวนโครงการเก่ียวกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

6. จ านวนโครงการที่ให้ความรู้เก่ียวกับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

7. จ านวนพืน้ที่ในการปลูกและดูแล

ต้นไม้ 

8. จ านวนสถานที่ที่ได้รับการจัดการ

ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอย่าง

เป็นระบบ 

 

กลยุทธ์หรอืแนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์หรอืแนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสรมิ สนับสนุน การพัฒนาด้านสาธารณสุข  

และอนามัย 

 

2. ส่งเสรมิ สนบัสนุน เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ 

และการพัฒนารายได ้

3. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เชิงปรมิาณ 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา 

ด้านสาธารณสุขและอนามัย 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่สง่เสริม สนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียง เกษตร

ทฤษฎีใหม่ และการพัฒนารายได้ 

3. จ านวนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไดรั้บการพัฒนา 

เชิงคุณภาพ 

1. จ านวนโครงการด้านสาธารณสุขและอนามัยที่ด าเนนิการเสร็จสิน้ 

2. จ านวนโครงการด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจพอเพียงที่ด าเนินการเสร็จสิน้ 

3. จ านวนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไดรั้บการพัฒนา 

 
 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

ควำมเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 

/แบบ ยท.03 (ต่อ) ... 

แบบ ยท. 03 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนควำมปลอดภัยและควำมเข้มแข็งชุมชน 
 

ยุทธศำสตร์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การพัฒนาด้านความปลอดภัย 

และความเข้มแข็งชุมชน 

1. พัฒนางานปอ้งกันและบรรเทา  

สาธารณภัยให้มีประสิทธภิาพ 

 

 

 

 

 

 

2. ปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อย่างยั่งยืน 

3. พัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชน

และพัฒนาความม่ันคงในการด ารงชีวิต 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. พัฒนาความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของ อปพร.  

ต าบลบางเตย 

3. พัฒนาประสิทธภิาพในการ

ด าเนินงานปอ้งกันและแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

4. รณรงค์ปอ้งกัน ควบคุม และแก้ไข

ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา

เครือขา่ยองค์กรภาคประชาชน 

6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

  

1. จ านวนโครงการที่มีประชาชนเป็น 

เปา้หมายหลักในการเขา้ร่วม 

2. จ านวน อปพร. ที่เขา้ร่วม 

โครงการ/กิจกรรม 

 

3. จ านวนโครงการที่เก่ียวกับการ

ปอ้งกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่

เก่ียวขอ้งกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5. จ านวนโครงการด้านเครือข่าย

องค์กรภาคประชาชน 

6. จ านวนโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินแก่ประชาชน 

 

กลยุทธ์หรอืแนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์หรอืแนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ให้มีประสิทธิภาพ 

2. เฝ้าระวังและแก้ไขปญัหายาเสพตดิอย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสรมิองคก์รชุมชนและพัฒนาความมั่นคงใน 

การด ารงชีวติ 

เชิงปรมิาณ 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกบัการเฝ้าระวังและแก้ไขปญัหายาเสพติด 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมองค์กรชุมชนและพัฒนาความมั่นคงในการ

ด ารงชีวติ 

เชิงคุณภาพ 

1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการสนับสนุนและมีประสิทธภิาพ 

2. จ านวนผูเ้กี่ยวข้องกบัยาเสพติดมปีรมิาณลดลง 

3. องค์กรชุมชนมีบทบาทต่อการพัฒนาความมั่นคงในการด ารงชีวติ 

 
 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

ควำมเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 

 

 

 

/แบบ ยท.03 (ต่อ) ... 

แบบ ยท. 03 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 

ยุทธศำสตร์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

 

1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน  

 

 

 

 

 

 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังใน 

และนอกระบบและส่งเสริมการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต 

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 

3. ส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

 

4. ส่งเสริมการแสดงออกซ่ึงความ

จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

 

5. ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักค าสอน

ของศาสนา และค่านิยมที่ดีงาม 

 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

ด้านการศึกษาทัง้ในและนอกระบบ 

 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม  

ด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านการ

ส่งเสริมอนุรักษ ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึง

ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

 

5. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม

การปฏิบัติตามค าสอนศาสนา และ

คา่นิยมที่ดีงาม 

 

 

กลยุทธ์หรอืแนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์หรอืแนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสรมิการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ภาคประชาชน 

 

2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ด้านศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี 

เชิงปรมิาณ 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ภาคประชาชน

ที่ด าเนินการเสร็จสิน้ 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกบัการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ด้านศิลปวฒันธรรม 

จารีตประเพณทีี่ด าเนินการเสร็จสิ้น 

เชิงคุณภาพ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ภาค

ประชาชน  

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีที่ยังด ารงอยู่ 

 
 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 

กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

ควำมเชื่อมโยง 

ยทุธศาสตรจ์ังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

/แบบ ยท.03 (ต่อ) ... 

แบบ ยท. 03 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบรกิำรที่ดี 
 

ยุทธศำสตร์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

และการบริการที่ดี 

 

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีตาม

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

และความรับผดิชอบต่อสังคม  

 

 

 

 

 

 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการพัฒนา การติดตามตรวจสอบ

ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาขดีความสามารถในการจัด 

บริการสาธารณะ และการบริการ 

แก่ประชาชน 

3. พัฒนาความรู้ความสามารถของ

บุคลากรเพื่อการบริการที่ดีมี

ประสิทธิภาพแก่ประชาชน 

4. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพและ

เพียงพอส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ี 

ในการให้บริการประชาชน 

 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

และติดตามตรวจสอบ 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม  

ด้านการพัฒนาความสามารถในการ

บริการสาธารณะและบริการประชาชน 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ในด้าน

การพัฒนาความรู้ความสามารถ 

ของบุคลากร 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านการ

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 

กลยุทธ์หรอืแนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์หรอืแนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสรมิ สนับสนุน การบรหิารงานทั่วไป และการมสี่วน

ร่วมของประชาชน 

 

2. การพัฒนาบุคลากร ทรัพยากร และบริหารจัดการใน

การปฏิบัติราชการ 

เชิงปรมิาณ 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านการบรหิารงานทั่วไป และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนที่ด าเนินการเสร็จสิน้ 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนาบุคลากร ทรัพยากร และการบรหิาร

จัดการในการปฏิบัติราชการ ด าเนินการเสร็จสิน้ 

เชิงคุณภาพ 

1. จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

2. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนาบุคลากร 

3. จ านวนวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ  

 
 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

ทุกส านัก/กอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเตย 

ควำมเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

 

 

 

 

แบบ ยท.04 ... 

แบบ ยท. 03 
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บทที่ 5 กำรน ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถ่ินไปสู่กำรปฏิบัติ 

และกำรติดตำมประเมินผล     
-------------------------------------------------- 

 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน (reporting) เป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งส่วนหนึ่งของ         

การวางแผนการพัฒนา ความส าคัญที่จะบอกได้ว่าบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ความพึงพอใจของ

ประชาชนในท้องถิ่นมีมากในระดับใด ขอ้บ่งชีท้ี่จะให้ผู้มหีนา้ที่ในการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเตย 

ได้แก้ไขปรับปรุงปรับกระบวนการในการพัฒนาจะต้องมาจากการรายงานผลการปฏิบัติงานซึ่งเป็นผลมาจาก

การได้ติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตดิตามและประเมินผล เพราะว่าการรายงานผลการพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย เป็นเรื่องของผลที่ประชาชนเข้าใจ การรายงานข้อมูลโดยการสื่อสาร

ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบก็ตาม แต่ก็จะเป็น

ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาในโอกาสต่อไปได้ ข้อส าคัญของการติดตามและประเมินผลพร้อมกับการรายงาน

ผลการปฏิบัติงานนั้นจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นจรงิที่เกิดขึ้น 

กรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ติดตาม

และประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ที่แสดงถึงรายละเอียดของ

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตัง้ อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศกึษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างและ

กระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 

ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของชาติ การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย กรอบแนวคิดในการ

จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา    

วิสัยทัศน ์(Vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาท้องถิ่น ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย แผนที่ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร ์โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. องค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 

(2) ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

(3) ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

(4) หัวหนา้ส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 

(5) ผูท้รงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึ่งคนท าหนา้ที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ

อีกหนึ่งคนท าหนา้ที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

/2. การก าหนดวิธี ... 
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2. กำรก ำหนดวิธีกำรติดตำมและประเมินผล 

ก าหนดตามแนวทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 1596      

ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผล

ความสอดคล้อง และความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และการตดิตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุ

วิสัยทัศนท์ี่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบ

การประเมนิแบบใด การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขัน้ตอนในการด าเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อ

ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 

สามปีและประเมินผลโครงการพัฒนาสามปี ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ

ก าหนดแนวทางในการตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 

(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมของหนว่ยงาน 

(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมทีก่ าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring) 

(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่

ใช้ได้โดยมกีารประเมนิประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 

(6) ผลลัพธ์และผลผลติ (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการ

ท ากิจกรรมที่มีตอ่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 

(7) การประเมนิผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนด

มาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ

แผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวั ดส าเร็จหรือ

ความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา

ตามแผนพัฒนาสามปี อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรอื การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรอื การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) 

(3) การประเมนิผลกระทบ (Impact Evaluation) 

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวธิีการที่ก าหนด 

/โดยสามารถ ... 
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 โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา   

สามปี ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม

และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถ

ติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแตก่่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนนิงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่  4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล           

แผนยุทธศาสตร ์แผนพัฒนาสามปี และผลการตดิตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะในการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี 

และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก

ด าเนนิการหรอืร่วมด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย

และรายละเอียดของงานที่มอบหมายให้หน่วยงานหรอืบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ผูบ้ริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัตขิ้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 

(3) หนว่ยงานหรอืบุคคลภายนอกด าเนินการหรอืร่วมด าเนินการตดิตามและประเมินผล 

(4) ให้หนว่ยงานหรอืบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรอืร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผล 

เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอ่ผูบ้ริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนีใ้ห้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

3. กำรก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 

ก าหนดตามแนวทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 1596      

ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนีใ้ห้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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