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ค าน า 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย  ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางการ

พัฒนา  เป้าประสงค์ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมครบถ้วนตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  รวมทั้งเป็นการก าหนด

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ในการพัฒนาต าบล  เพื่อให้มีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

(Implementation)  แต่จากเมื่อสภาพการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป  และมีการใช้แผนยุทธศาสตร์ไปช่วง

ระยะเวลาหนึ่งๆ แล้ว  จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ

บริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบางเตย 

  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๖2) ขององค์การบริหารส่วนต าบล

บางเตย ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔8 โดยเน้นในการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  และผา่นการจัดประชุมประชาคม

ในระดับหมู่บ้านและต าบล  เพื่อสรุปรวมรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  น ามาวิเคราะห์

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย  เพื่อก าหนดเป็นวิสัยทัศน์  แนวทางการพัฒนา พันธกิจ 

เป้าประสงค์และแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล   บางเตย  

และเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับทิศทางการพัฒนาใน

ระดับอ าเภอ  จังหวัด กลุ่มจังหวัด  ทิศทางการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งทิศทางการพัฒนาของนานาประเทศ  

เพื่อเป็นฐานรากในการพัฒนาในระดับที่สูงขึน้  และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ต่อไป 
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