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บทที่ 1 

บทน า 

หลักการและแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมาบทบาทอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก รัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระใน
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน และความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่บริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้
เพิ่มพูนโดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่อย่างกว้างขวางใน
การบริการสาธารณะ พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการใช้งบประมาณเพื่อให้เกิดผลสูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีแผนงานที่สามารถพัฒนา
ท้องถิ่น ให้บรรลุจุดหมายอย่างสูงสุด โดยแผนงานดังกล่าวต้องมียุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อให้ใช้งบประมาณ 
ทรัพยากร เกิดผลคุ้มค่าโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยผ่านประชาคมอันจะน าไปสู่แผนงานโครงการที่
เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีการควบคุมติดตามและประเมินผล มีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส พร้อมที่จะให้มีการ
ตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางใน
อนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐาน
ของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 
และปัญหา / ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 
 ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ 
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต เป็นกรอบ ใน
การก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงโดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา จึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการ
จะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
รอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 องค์การบริหารส่วนต าบล บางจาก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและก าหนดทิศทางการพัฒนาของ อบต. บางจาก ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560 -
2565 
ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเอกสารที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแผนพัฒนาสามปี และข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ เป็นยุทธศาสตร์ไปด าเนินการจัดท าเป็นแผนงาน / โครงการที่ก าหนด มา
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พิจารณาด าเนินการ โดยจะมีรายละเอียด และลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นในลักษณะที่จะน าไปบรรจุใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณของปีนั้น 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 เพื่อเป็นการเตรียมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมบรรจุในเอกสารงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี 
และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางของการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ว่าเป็นอย่างไร โดย
จะต้องสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ขั้นตอนที่ 1   การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนในการจัดท าโครงการ 
การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้เป็นปัจจุบัน จัดประชุมเพื่อชี้แจงการด าเนินการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
สอดคล้องร่วมกัน 
 ขั้นตอนที่ 2   ประชาคมหมู่บ้านและต าบล การเก็บรวบรวมข้อมูล ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก มาปรับให้เข้าตามระบบเพื่อเตรียมการวิเคราะห์ 
 ขั้นตอนที่ 3   การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์โดยการคัดแยกตามสาขาการพัฒนา 
การจัดล าดับปัญหาความต้องการ 
 ขั้นตอนที่ 4   ก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา โดยน าวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาและ
ประเด็นหลักในการพัฒนามาพิจารณาวัตถุประสงค์และเปูาหมายร่วมกัน 
 ขั้นตอนที่ 5   การจัดท ารายละเอียดแผนงาน / โครงการประจ าปี เพื่อด าเนินการวิเคราะห์     ตัดทอน
เพิ่มเติม และจัดเรียงล าดับและน ามาปรับกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนา แล้วจึงด าเนินการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน / โครงการ 
 ขั้นตอนที่ 6   การจัดท ารวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยการสรุปรวบรวมโครงการทั้งหมด 
และรายละเอียดส่วนประกอบอื่นมาผนวกรวมกันเป็นรูปเล่ม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ขั้นตอนที่ 7   การอนุมัติและประกาศใช้แผน เมื่อคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและผ่าน
กระบวนการประสานแผนแล้วน าเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วน าเสนอให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้ต่อไป 
ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบล บางจาก สามารถด าเนินการพัฒนา
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
3. เป็นมาตรการที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี 

และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของท้องถิ่น 
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บทที่ 2 
สภาพทั่วไป และข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
1.   สภาพทั่วไป  
 1.1  ที่ตั้ง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอเมืองเพชรบุรี  ระยะทาง
ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองเพชรบุรี  ประมาณ  8  กิโลเมตร 
 1.2  เนื้อที่  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก มีเนื้อที่ 12.91 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  8,068.75 ไร่  
 1.3  อาณาเขตติดต่อ  
  -  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเขาย้อย  
  -  ทิศใต้   ติดต่อกับ ต าบลวังตะโก  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  
  -  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลธงชัย  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  
  -  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลต้นมะพร้าว อ าเภอเมืองเพชรบุรี  
 1.4  ลักษณะภูมิประเทศ  
  สภาพพื้นที่เป็นที่ราบรุ่ม  ดินอุดมสมบูรณ์  เหมาะแก่การเกษตรกรรม  มีคลองบางจากและ
คลองส่งน้ าไหลผ่านต าบลทั้งปี  ฤดูฝนมักจะเกิดน้ าท่วมขังเป็นประจ า 
 1.5  จ านวนหมู่บ้าน  
  จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  เต็มทั้ง 8 หมู่บ้าน ได้แก่  
  -  หมู่ที่  1  บ้านดอนสนาม  -  หมู่ที่  5  บ้านเหมืองไกรทอง  
  -  หมู่ที่  2  บ้านปากคอลง  -  หมู่ที่  6  บ้านหัวเวียง  
  -  หมู่ที่  3  บ้านใหม่   -  หมู่ที่  7  บ้านทุ่งเฟื้อ  
  -  หมู่ที่  4  บ้านสามเรือน  -  หมู่ที่  8  บ้านล าพัง  
 1.6  ท้องถิ่นอื่นในต าบล  
  -  จ านวนเทศบาล -  แห่ง  
  -  จ านวนสุขาภิบาล -  แห่ง  
 1.7  ประชากร  
  ประชากรทั้งสิ้น  2,098  คน  แยกเป็นชาย  1,008  คน  หญิง  1,090  คน  มีความหนาแน่น
เฉลี่ย  162.51  คน/ตารางกิโลเมตร  จ านวนหลังคาเรือน  551  ครัวเรือน 
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2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1  อาชีพ 

 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่นท านา ท าสวน  เลี้ยงสัตว์  และรับจ้างทั่วไป  
  2.2  หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 

-  ธนาคาร   - แห่ง  
-  โรงแรม   - แห่ง  
-  ปั๊มน้ ามัน   1 แห่ง  
-  โรงงานอุตสาหกรรม  - แห่ง  
-  โรงสี    1 แห่ง  

3.   สภาพทางสังคม  
 3.1  การศึกษา  
  -  โรงเรียนประถมศึกษา   1 แห่ง  
  -  โรงเรียนมัธยมศึกษา  - แห่ง  
  -  โรงเรียนอาชีวศึกษา  - แห่ง  
  -  โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง - แห่ง  
  -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน  8 แห่ง  
 3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  
  -  วัด / ส านักสงฆ์  2  แห่ง  
  -  มัสยิด   - แห่ง  
  -  ศาลเจ้า   - แห่ง  
  -  โบสถ์    - แห่ง  
 3.3  การสาธารณสุข  
  -  โรงพยาบาลของรัฐ  - แห่ง  
  -  สถานีอนามัย   1 แห่ง  
  -  สถานพยาบาลเอกชน  - แห่ง  
  -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  1 แห่ง  
  -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  100  
 3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  -  ปูอมยามประจ าต าบล  1 แห่ง  
  -  สถานีต ารวจ   - แห่ง  
  -  สถานีดับเพลิง   - แห่ง  
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4.   การบริการพื้นฐาน  
 4.1  การคมนาคม  
    ทางบก  
  1.  ถนนลาดยางทางหลวงชนบทหมายเลข ( พบ.2029) วัดทองนพคุณ - หนองปลาไหล  
  จ านวน  1  สาย  
  2.  ถนนลูกรังสายเรียบคลองชลประทาน  ( คันคลองชลประทาน –ทุ่งเฟื้อ)  จ านวน 1 สาย 

3.  ถนนลูกรังทางหลวงชนบทกรมโยธาธิการ  ( พบ.1006)  สายวัดทองนพคุณ – คันคลอง      
    ชลประทาน    จ านวน     1      สาย 
4.  สถานีรถไฟบางจาก  ( ถนนรถไฟสายใต้ – กรุงเทพ )  จ านวน      1       สาย 
5.  รถโดยสารประจ าทาง ( สายเพชรบุรี – หนองปลาไหล )   จ านวน    1     สาย 
ทางน้ า  
ราษฎรใช้คลองบางจากในการติดต่อคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน  หมู่ที่  1,2,3,4,5,6,7,8 

4.2  การโทรคมนาคม 
 -  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข  - แห่ง  

-  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน  9 ตู้  
-  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ   - แห่ง  

4.3  การไฟฟูา 
  -  จ านวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟูา  8 หมู่บ้าน  
  -  จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟูา  551 ครัวเรือน  
  -  จ านวนประชากรที่ไม่ใช้ไฟฟูา  - ครัวเรือน  
              4.4  แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
  -  ล าน้ า / ล าห้วย / คลอง   5 แห่ง  
  -  บึง / หนองและอื่น ๆ    - แห่ง  
 4.5  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  
  -  ฝาย     2 แห่ง  
  -  บ่อน้ าตื้น    1 แห่ง  

 -  บ่อโยก    - แห่ง  
  -  บ่อบาดาล    - แห่ง  
  -  สระน้ า    - แห่ง  
  -  ถังเก็บน้ าฝน    8 แห่ง  
  -  ประปาหมู่บ้าน   1 แห่ง  
 -  อ่างเก็บน้ า    - แห่ง  
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5.   ข้อมูลอื่น ๆ  
 5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  
  พื้นที่ในต าบลส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว  ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก  และมีคลองธรรมชาติและคลอง
ชลประทานไหลผ่าน  เช่น  คลองบางจาก  คลองเหมือง  เพื่อส่งน้ าเข้าพื้นที่ท านา 

5.2 มวลชนจัดตั้ง 
 -  ลูกเสือชาวบ้าน   1 รุ่น 100 คน  
 -  ไทยอาสาปูองกันชาติ   - รุ่น - คน  
 -  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ - รุ่น - คน  
 -  อสม.       52 คน  
 -  อช.       16  คน  
 -  กลุ่มสตรีต าบลบางจาก                  106 คน  

6.  ศักยภาพในต าบล  
 ก.   ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  (1) จ านวนบุคลากร  
   จ านวน      21 คน  
   ต าแหน่งในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 9 คน  
   ต าแหน่งในส่วนการคลัง    5 คน  
   ต าแหน่งในส่วนโยธา    7 คน  

(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร    
ประถมศึกษา     1 คน  
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา    7 คน  
ปริญญาตรี     10 คน  
สูงกว่าปริญญาตรี     3 คน  

(3) รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ  2558  จ านวน 15,600,000.-  บาท       แยกเป็น  
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเก็บเอง      674,500.-  บาท 
รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้       10,925,500.-   บาท 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล          4 ,000,000.-  บาท  
 

ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที ่
(1) การรวมกลุ่มของประชาชน 

อ านวยกลุ่มทุกประเภท 
 -  กลุ่มอาชีพ     1 กลุ่ม  
 -  กลุ่มออมทรัพย์    8 กลุ่ม  
 -  กลุ่มอื่น ๆ     - กลุ่ม  
(2)  จุดเด่นของพื้นที่  ( ที่เอื้อต่อการพัฒนาต าบล ) 
 -  เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะกับการท าการเกษตร  
 -  มีคลองส่งน้ าผ่านทุกหมู่บ้านเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์  
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ผลการพัฒนาต าบลในระยะท่ีผ่านมา 
 1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

-  มีการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในต าบล 
-  มีการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมสะพานให้มีความสะดวกในการสัญจร 
-  มีการติดตั้งและปรับปรุงเคร่ืองหมายบังคับจราจร 
-  มีการขยายเขตไฟฟูาและซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 
-  มีการขยายเขตโทรศัพท์บ้านและสาธารณะ 
-  มีการก่อสร้าง  ปรับปรุงศาลากลางบ้าน 

 2.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  
-  มีการก่อสร้างประตูปิด  -  เปิด  เพื่อระบายน้ าและก้ันน้ าเค็ม 
-  มีการขุดลอกคลอง  เหมือง  สระน้ า  ถังเก็บน้ าตลอดจนการปรับปรุงซ่อมแซม 
-  มีการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  และประปาส่วนภูมิภาคและปรับปรุงน้ าประปาให้สะอาด    
   และเพียงพอแก่การอุปโภค  -  บริโภค 

 3.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้  
-  มีการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็ก  เยาวชนในโรงเรียนและประชาชน 
-  ส่งเสริมและจัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย  เพื่อเพิ่มรายได้ในการด ารงชีพ    
   โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  -  มีหรือสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
  -  ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสท างานท้ังภาครัฐและเอกชน  
        4.  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

-  ให้การสนับสนุนวัสดุการศึกษา  อาหารกลางวันและอาหารเสริม ( นม )  แก่เด็ก   
   นักเรียนในโรงเรียน  และก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบล 
-  ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นและสนับสนุนทุนการศึกษา 
-  ก่อสร้างที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้านพร้อมจัดซื้อหนังสือพิมพ์หรือวารสารต่าง ๆ ให้แก่ 
   ประชาชน 
-  จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและพระราชพิธีต่าง ๆ  
-  อุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนด าเนินการจัดงานประเพณีต่าง ๆ     
   ของต าบล  อ าเภอ  จังหวัด 

 5.  การพัฒนาด้านสังคม  
-  จัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบลเพื่อสร้างความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
-  มีการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ 
-  มีการอบรมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในต าบล 
-  ส่งเสริมการปูองกันการมีบุตรก่อนวัยอันควรแก่เยาวชน 
-  ส่งเสริมการเล่นดนตรีในหมู่เยาวชน 
-  พัฒนาประสิทธิภาพผู้น าชุมชนและช่วยเหลือครัวเรือนท่ียากจนภายในต าบล 
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-  สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม                             
   ของหมู่บ้านและชุมชน 
-  จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน  ประชาชน  ในเรื่องยาเสพติดให้โทษ 

 6.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
-  จัดให้มีเคร่ืองมือเครื่องใช้ในการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ  
-  จัดการอบรมให้ความรู้ในการปูองกันและควบคุมโรคต่าง ๆ  
-  พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนตามงานสาธารณสุขมูลฐาน 
-  พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข  เพื่อจัด 
   อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 
-  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ 

        7.  การพัฒนาด้านการบริการจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
-  จัดซื้อวัสดุ  วัสดุทดสอบ  ครุภัณฑ์เพี่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.  จัดท าแผนท่ี 
   ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและติดตั้งปูายบอกทางเข้า อบต.บางจาก 
-  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรของ อบต.  เพื่อเพิ่มความรู้ในการ 
   ปฏิบัติงาน 
-  อุดหนุนและประสานงานหน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชน ตามอ านาจหน้าท่ีของ               
   อบต. 
-  ด าเนินการจัด อบต. เคลื่อนที่และประชุมประชาคมหมู่บ้าน  และต าบล จัดนิทรรศการ 
   ด้านการเมืองท้องถิ่น  เปิดโอกาสให้ราษฎรเข้าเยี่ยมชมการด าเนินงานขององค์การ 

                   บริหารส่วนต าบลพร้อมรับฟังขอ้ติชมจากราษฎรเพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วม 
-  บ ารุงหรือการซ่อมแซมทรัพย์สิน  วัสดุ  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  
-  จัดการศึกษาดูงานและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 

  -  จัดซื้อหนังสือวารสาร  สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และจัดพิมพ์เอกสารแจกประชาชนเพื่อเพิ่มพูน  
   ความรู้ในหน้าท่ี  ของ  อบต. 

  -  จัดให้มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายในองค์การบริหารส่วนต าบล  
 8.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  จัดให้มีการอบรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 9.  การด าเนินงานด้านอื่น ๆ   
  -  ประสานบูรณาการการด าเนินงานต่าง ๆ  กับหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  ประชาชน   
                   ให้บรกิารประชาชนในเร่ืองต่าง ๆ  
  -  ช่วยเหลือราษฎรท่ีประสบปัญหาอุทกภัยน้ าท่วม  เช่น แจกพันธ์พืช  สัตว์  เครื่อง  
     อุปโภค-บริโภค  

 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2560-2565) อบต.บางจาก หน้า 1 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
 การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์( Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบล บางจาก 

ก าหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 

เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มี

การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 

จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม  จากการวิเคราะห์

ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

ประกอบกับการพิจารณาจากความต้องการของภาคประชาชน สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกของ

กลุ่มจังหวัด ( SWOT) จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ 

เอกชน และภาครัฐ โดยค านึงถึงความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ตั้งแต่

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ระดับภาค สามารถจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและก าหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืนโดยส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนปลอดภัย

และมีคุณภาพเพื่อการส่งออก จัดท ายุทธศาสตร์การปรับตัวของภาคเกษตรกรรมและเกษตรกรเพื่อ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การรวมกลุ่มเกษตรกรและการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อ

สร้างความเข้มแข็งเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การเชื่อมโยงการผลิตภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม 

การพัฒนาเมืองขายแดนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการค้าและอุตสาหกรรมชายแดน การจัดการ

ทรัพยากรชายฝ่ังทะเลแบบบูรณาการรวมท้ังการลดผลกระทบและปูองกันการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล การ

วางแผนเชิงรุกเชื่อมโยงการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด และทางจังหวัดเพชรบุรีได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี(พ.ศ.2559-2561)โดยมีเปูาประสงค์ สินค้า

เกษตร-อาหารมีคุณภาพและปลอดภัยเกิดการต่อยอด/แปรรูปสินค้าเชิงสร้างสรรค์ สามารถเพิ่มมูลค่า

ผลผลิตภาคการเกษตรของจังหวัด เป็นจังหวัดท่ีน่าอยู่อาศัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และเป็นเมือง

ท่องเท่ียวชั้นน าของ ASEAN โดยเฉพาะสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเป็นแหล่งศึกษาดูงาน-การ

ประชุมสัมมนาส าคัญระดับประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วน

ต าบลบางจาก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

“ต าบลบางจากน่าอยู่  ทุกภาคส่วนร่วมมือ  การบริหารจัดการท่ีดี   สาธารณูปโภคพร้อม  เศรษฐกิจ

พอเพียง มีคุณภาพชีวิต” โดยมีเปูาประสงค์ที่ต้องการพัฒนาตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 2.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

 3.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการสร้างรายได้  

 4.  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

 5.  การพัฒนาด้านสังคม  
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 6.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  

 7.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

 8.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2560-2565) อบต.บางจาก หน้า 1 
 

บทที่ 3 

แผนยุทธศาสตร ์

 
กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
 การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายที่ปรารถนาเปรียบเสมือน

เป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคต และตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนท า ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า การวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ เพื่อ

ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพื่อให้บรรลุผลที่ปรารถนา 

 องค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นที่ต้องมีการวางแผนเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาโดย

ก าหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง นโยบายของรัฐบาล นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แผนกระทรวง แผนกรม แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอ าเภอ 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

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

ไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และส่งผล

กระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมา  ในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 8 - 10 สังคมไทยได้อัญเชิญหลัก “ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ” ไปประยุกต์อย่างกว้างขวางในทุกระดับซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทย

สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาค

ส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนา

ประเทศอย่างต่อเนื่อง  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร 

และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม  การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคี

การพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศ พัฒนาสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณา

การและเป็นองค์รวม  เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้

การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 
1. สร้างสังคมเป็นธรรมและมีคุณภาพ  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  ได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม  มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

กระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส  เป็นธรรม 
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2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม  เรียนรู้ตลอดชีวิต  มีทักษะ และการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมใน

แต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและการบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้  ความคิดสร้างสรรค์และภูมิ

ปัญญา  สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  

รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข  

 2. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรมจริยธรรม

และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 

 3. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการ

ผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์  มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน  

การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 4. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

เป้าหมายหลัก 
 1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคม/สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้น

ความยากจนลดลง  และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน 

 2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความ

เข้มแข็งมากข้ึน 

 3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิต

ภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 

 4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง

เพิ่มพื้นที่ปุาไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (เฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน) 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 1. ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 

  1) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ

จัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม 

  2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก  

และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มี

คุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
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  3) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วน สามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมใน

เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรี เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ ของชุมชนในการ

จัดการปัญหาด้วยตนเอง สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม ส่งเสริมบทบาทสตรีทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

  4) การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ

สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่

รัดกุม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 

  1) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วง

วัย  พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  สร้างจิตส านึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 

เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน 

  2) การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  เสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มี

ความสมบูรณ์แข็งแรง  พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง  สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

นโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ 

  3) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุก

คน มีนิสัยใฝุรู้ รักการอ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

  4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  พัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคม

ให้เอื้อต่อการพัฒนาคน  สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  ยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายของ

วัฒนธรรม  และสร้างความเป็นเอกภาพทางสังคม 

3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกับ 

  1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน   สนับสนุน

ให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรม

ยั่งยืน 

  2) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่  ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง พัฒนา/เสริมสร้างองค์ความรู้ที่
เหมาะสมทางการเกษตร  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่เกษตรอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง 
  3) การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ส่งเสริมภาคเอกชน/องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตร
และอาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 
  4) การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  ยกระดับคุณภาพชีวิตและความ

เป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม

สนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร 
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  5) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน  

ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้ / ปุาไม้ โดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น ส่งเสริมการท าการเกษตรตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหาร ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารแก่เกษตรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

  6) การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็ง

ภาคเกษตร  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานชีวภาพ และปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

  7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน

สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง

และวางแผนการผลิตทางการเกษตร ภาครัฐมีการประสานความร่วมมือและบูรณาการการท างานอย่างจริงจัง 

4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 

  1) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ทรัพย์สินทางปัญญา ไปพัฒนา ต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพา ณิชย์ สังคม 

และชุมชน 

  2) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

  3) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรและการ

บริหารงบประมาณ  เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม  ให้

ความส าคัญกับ 

  1) การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชน

ท้องถิ่น เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง 

 6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 

  1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนา

ระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมให้เกิดการ

ใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 

  2) การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดท าแผนที่และจัดล าดับพื้นที่

เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีการเตรียมความพร้อม และจัดท า

แผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ 

  3) การควบคุมและลดมลพิษ  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ าเสียชุมชนพัฒนาระบบการ

จัดการของเสียอันตราย พัฒนาระบบเตือนภัย และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 
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  4) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ โดยพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

การบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) สู่การปฏิบัต ิ

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ : มุ่งสร้างความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักยอมรับ และบูรณา

การประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันเพื่อก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการระดับต่างๆ พัฒนา

วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสม ส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญใน

กระบวนการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดท าระบบการติดตามประเมินผลและสร้าง

ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา ที่สามารถน าไปใช้ก ากับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้

หลักการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

 นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ( พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ) ที่แถลงต่อ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 แบ่งการด าเนินการเป็น 3 ระยะ คือ 

 ระยะแรกได้ได้มุ่งระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช้ก าลัง อาวุธสงครามก่อความรุนแรง  แก้ไข

ผลกระทบจากการท่ีรัฐบาลและรัฐสภาท่ีก่อนหน้านั้นอยู่ในสภาพท่ีไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามปกติกว่า  6 

เดือน ตลอดจนเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเฉพาะหน้า มุ่งสร้างความสุข  ความสงบคืนสู่

ประเทศ ซึ่งท าได้ส าเร็จมาแล้วในระดับหนึ่ง หลังจากนั้นอีก 2 เดือนก็เข้าสู่ระยะท่ี 2 ด้วยการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญชั่วคราว จัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 ต่อ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หลังจากนั้น คสช. ได้ลดบทบาท  และภารกิจลงมาอยู่ในระดับการเป็นท่ีปรึกษาและ

ท างานร่วมกับ ครม.  ในการพิจารณาหรือแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคง

ของชาติ  ส่วนท่ีจะตามมาในเร็วๆ นี้ คือ การจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ  และคณะกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญ เพื่อวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  อันมั่นคงแก่ประเทศก่อนจะเข้าสู่ระยะท่ี 3 

คือ การใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับถาวร  และการจัดการเลือกต้ังทั่วไป  เงื่อนไขดังกล่าวนี้เป็นพันธกิจท่ีรัฐบาลจะ

ยังคงยึดม่ันและด าเนินการต่อไป   ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบายต่างๆ 11 ด้าน โดยได้น า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยความเข้าใจ เข้าถึง  และพัฒนาตามแนวพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นส าคัญ  ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดี พอสมแก่ฐานะ 

ความมีเหตุมีผล  และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 

แนวทางของ คสช. และความต้องการของประชาชนที่แสดงออกมาโดยตลอด  ซึ่งน่าจะชัดเจนขึ้นใน ช่วงเวลา

แห่งการออกแบบการปฏิรูปประเทศ เป็นแนวทางการก าหนดนโยบาย ค านึงถึงปัญหาของประเทศ ค านึงถึง

เงื่อนเวลา ค านึงถึงความท้าทายท่ีรออยู่ข้างหน้า  ได้แก่การท่ีประเทศต้องเร่งฟื้นฟูจากความบอบช้ าทาง

เศรษฐกิจ ความหวาดระแวงทางสังคม  จนกลายเป็นความขัดแย้งทางการเมือง การทุจริตประพฤติ     มิ
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ชอบในภาครัฐ จนกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนอิดหนาระอาใจและเข็ดขยาด  และการเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ที่ต้องมีความพร้อม  ไม่ถูกใครอ่ืนมองว่าเราเป็นตัวปัญหาของประชาคม ข้อส าคัญนโยบายทุกด้าน  

ต้องสร้างความเข้มแข็งแด่องค์กรปกครองทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่นถึงประเทศ ต้องการ 

เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ียั่งยืน ครอบคลุมปัญหาท้ังระยะเฉพาะหน้าท่ีต้องท าทันที ระยะกลางที่ต้องท า

ต่อไปหรือต้องรอการบังคับใช้กฎหมาย และระยะยาว แม้จะไม่เห็นผลในระยะอันใกล้ แต่รัฐบาลนี้ต้องการ

วางรากฐานเพื่อให้รัฐบาลข้างหน้าเข้ามารับช่วงได้อย่างต่อเนื่อง  ประการส าคัญ ต้องการให้ประชาชนเกิด

ความชัดเจนรู้ล่วงหน้าว่าประเทศของเราจะก้าวไปทางไหน 

     1. นโยบายการปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จะใช้มาตรการทางกฎหมาย

มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับ

ผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความ

ผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเก่ียวกับ

สถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน  ท้ังจะสนับสนุนโครงการท้ังหลายอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้ แพร่หลาย

เป็นท่ีประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขเพื่อประชาชนในที่สุด 

          2. นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ในระยะเร่งด่วน  รัฐบาลได้ 

ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ  5 ด้าน ได้แก่ 

การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  การสร้าง

ความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้านและการเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน  

โดยเน้นความร่วมมือเพื่อปูองกัน  แก้ไขข้อพิพาทต่างๆและการแก้ไขปัญหาเส้น เขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิ

ภาคีและพหุภาคี  เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคมใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ  

เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี  ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็น

ต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือก

ปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหุ

สังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน  เพื่อซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือ

เจ้าหน้าท่ีฝุายบ้านเมือง  ท้ังจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ  และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วย

คลี่คลายปัญหาได ้ 

                พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการ

รักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ  ส่งเสริมและพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อน าไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์  สามารถบูรณาการ

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปูองกันประเทศได้  เสริมสร้างความความสัมพันธ์

อันดีกับนานาประเทศบนหลักการท่ีว่านโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวม
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ท้ังหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน  ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม  โดยจะน ากลไกทางการ

ทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม  เช่น การคุ้มครองดูแล

คนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม 

 การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากลเป็นต้น 

3.นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ใน 

ระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ  และการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงาน  โดยให้

แรงงานท้ังระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน  ปูองกัน

และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง  การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การ

ท่องเท่ียวท่ีเน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับท่ี 

จ าเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 

             ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม  ระบบการออมและระบบสวัสดิการ

ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น  รวมท้ังการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมท่ีเป็นธรรมและการ

สงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ  พัฒนาศักยภาพ  คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  เพื่อ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการมีเงินหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสม  เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมใน

อนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน  สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ท่ีเป็นความร่วมมือของภาครัฐ 

ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมท้ังพัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 

               เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ

แรงงานอาเซียน 

             จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าท่ี

ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี

ได้ประกาศไว้แล้ว แก้ปัญหาการไร้ท่ีดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตปุาสงวน  โดยการกระจายสิทธิ

การถือครองให้แก่ผู้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของ

ผู้ท่ีมิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนท่ีท่ีทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตท่ีดินทับซ้อนและ

แนวเขตพ้ืนท่ีปุาท่ีไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

           4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  จัดให้มีการ

ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน  

เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ  โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้าง

สัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นท่ีต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้าน

การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
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การศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา  จัดระบบการสนับสนุนให้

เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยจะ

พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแลประขาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง  และร่วมในการปฏิรูป

การศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา  โดยให้สถานศึกษาสามารถ

เป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวข้ึน  

                 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น

ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ

สอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล รวมท้ังระบบการประเมิน

สมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญทะนุบ ารุงและ

อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม ตลอดตนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย

อย่างยั่งยืน 

            5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  โดย

วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความ

เหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ 

พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกจัดการ

สุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ท่ีส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน  การกระจายบุคลากรและ

ทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนา

ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อ

ปูองกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูก

ถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายท่ีรัดกุม  

          6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ

เป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานท่ีค้างคาอยู่ และ

ระยะยาวท่ีต้องวากรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ดังนี ้

           ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ียังค้างอยู่ก่อนท่ีจะพ้น

ก าหนดภายในสิ้นปีนี้สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติทีได้

จัดท าไว้ โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีให้

ความส าคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอื่นมา

ประกอบการพิจารณาด้วย ทบทวนภารกิจท่ีมีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกิน

ความจ าเป็นและแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อความโปร่งใส  เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ กระตุ้น
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การลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ  ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้

แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทท่ีมีผลตอบแทนดี เช่น  โครงการ

ขนส่งมวลชนในกทม.มาจัดท าเป็นโครงการลงร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนท่ีดีท้ังใน

วงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์และตลาดการเงินดูแลเกษตรให้มีรายได้ท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ  

เช่น ลดต้นการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึงลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิด

ความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น  

ชักจูงให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการ

ประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นท่ีท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในโอกาสแรกท่ีจะท าได้  เน้นการให้ความรู้และเพิ่ม

มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม 

         ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนการ  

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม  แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและ

ปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาลโดยระดมความคิดเห็นเพื่อหาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรง

ดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งด าเนินการสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม  

ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆให้สอดคล้องกับ

ต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท  รวมถึงการด าเนินการให้มี

การส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ท้ังในทะเลและบนบก  และด าเนินการให้มีการสร้าง

โรงไฟฟูาเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะ

แวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงานปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บ

อย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติ

บุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่  ซึ่งจะ

จัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้

น้อยท่ีสุด รวมท้ังปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย  และยกเลิกการยกเว้น

ภาษีประเภทท่ีเอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ท่ีมีฐานะการเงินดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นบริหารจัดการหนี้

ภาครัฐท่ีเกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลท่ีผ่านมา ซึ่งจ านวนสูงมากกว่า 700,000 ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณ

ใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง  โดยประมวลหนี้เหล่านี้

ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ท้ังหมด  และยืดระยะเวลาช าระคืนให้นานท่ีสุดเพื่อลดภาระ

ของงบประมาณในอนาคตในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคมทางบกโดยเริ่ม

โครงการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนใน กทม. และรถไฟฟูาเชื่อมกทม.กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการ

เดินทางของประชาชน เพื่อตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปท าได้ทันที ด้านคมนาคมทางอากาศ  โดยปรับปรุงท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถ

รองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และด้านการคมนาคมทางน้ าโดยพัฒนาการ
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ขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝ่ังทะเล เพื่อลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือ

แหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและปุาสักมีการ

ใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมท้ังการขุดลอกร่องน้ าลึก

ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานในระดับ

นโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติท่ีชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลระบบราง เพื่อท า

หน้าท่ีก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย  โครงสร้างอัตราค่าบริการท่ีเป็นธรรม การลงทุน 

การบ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ  ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของ

ประเทศ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ  ก าหนดเปูาหมายและ

มาตรการท่ีจะแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็น

รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในด้านเกษตรกรรม  ด าเนินการใน  2 เรื่องใหญ่ 

คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น  การแบ่ง

เขตเพื่อปลูกพืชแต่ละชนิด ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ

พื้นฐานของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน าจนถึงปลายน้ า  

ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีใช้การออกแบบและสร้างสรรค์เพิ่มขีด

ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  สามารถแข่งขันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เร่ิมขับเคลื่อนได้อย่าง

จริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  ปรับปรุง

บทบาทและภารกิจของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเร่ือง

นี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง  

         7. นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  เร่งพัฒนาความ

เชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-

เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลาย

สาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของ

ประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน  พัฒนาระบบ National Single 

Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนท่ีส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา 

อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 

             8. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  การวิจัย

และการพัฒนา และนวัตกรรมสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งเปูาหมาย

ให้ไม่ต่ ากว่า 1% ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สังคมแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ  

เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟูา การจัดการน้ าและขยะ  ใช้ประโยชน์จากผลการ

ศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือ

เทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย  

               9.นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์

กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกปูองและฟื้นฟูพื้นท่ีอนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม้และ

สัตว์ปุา โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  จัดท าแนวเขตท่ีดินของรัฐให้ชัดเจน 

ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีเอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากปุาธรรมชาติในระยะ

ต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชด าริท่ีให้ประชาชน

สามารถอยู่ร่วมกับปุาได้ เช่น ก าหนดเขตปุาชุมชนให้ชัดเจน บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็น

เอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้ าของประเทศ เพื่อให้การจัดท าแผนงานไม่

เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ  ขยะ และน้ าเสีย ที่

เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพื้นท่ีใดท่ีสามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะ

สนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ  โดยก าหนดให้ท้ิงในบ่อ

ขยะอุตสาหกรรมท่ีสร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ 

และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด  

         10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปูองกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากร

ภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจใน

ระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ  การรักษา

บุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ  โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับ

ความจ าเป็นและตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ในระยะแรก  กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว  ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าท่ีหลีกเลี่ยง ประวิง

เวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน 

ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน  และด้านบริการ

สาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ  

วางมาตรการปูองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง  และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ใน

การบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าท่ีฝุายต่างๆปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญ

เร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน  ท้ังจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการ

ทุจริตท้ังในด้านวินัยและคดี รวมท้ังให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐ  
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และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกท้ังจะท ากรณีศึกษาท่ีเคยเป็นปัญหา เช่น  การจัดซื้อจัดจ้าง กา

ร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้

ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ  

11. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในระยะเฉพาะหน้า  จะ 

เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆท่ีล้าสมัย ไม่เป็นธรรม  ไม่สอดคล้องกับ

ความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน  โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมท่ี

มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการท่ีจะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ  เพิ่มศักยภาพ

หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีให้ความเห็นทางกฎหมาย และจัดท ากฎหมายให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้

ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดกว้างขึ้นในระยะต่อไป  จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูป

กระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจากการแทรกแซงของรัฐน าเทคโนโลยีทีทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์

มาใช้เพื่อเร่งรัดการด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็วเกิดความเป็นธรรมปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทาง

กฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่ายและรวดเร็ว 

ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยา

ผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมน ามาตรการทางการเงิน  ภาษี และการปูองกันการฟอก

เงินมาใช้กับการปูองกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิด

ด้านค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด อาชญากรข้ามชาติ 

                     และเม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กล่าวถึง  

แนวทางการพัฒนาประเทศน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติและต้องพัฒนาแบบองค์รวม ยึดคนเป็น

ศูนย์กลาง ส่วนวิสัยทัศน์ของ คสช.คือต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความเสมอภาค เป็นธรรม และมี

ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้  

1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม   
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน    
3) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน    
4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม    
6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    
7) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ     
    ประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง   
8) ยุทธศาสตร์ในเร่ืองการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน    
    อนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก   
9) ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน  
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ค่านิยมหลักของคนไทยขึ้นมาให้ชัดเจนข้ึน เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนี้ 

1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝุหาความรู้ หม่ันศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ  
      เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยาย    
      กิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 
11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว  
      ต่อบาป ตามหลักของศาสนา 
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (ปี พ.ศ. 2557-พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 วิสัยทัศน์ 

     “แหล่งผลิตอาหารคุณภาพและเมืองท่องเที่ยวชั้นน าของ ASEAN” 

พันธกิจ 

๑. ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ต่อยอด/แปรรูปเชิงสร้างสรรค์ได ้

๒. พัฒนาเชิงบูรณาการให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่อาศัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

๓. ยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นน า ของ ASEAN 

เป้าประสงค์รวม 

1. สินค้าเกษตร-อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย เกิดการต่อยอด/แปรรูปสินค้าเชิงสร้างสรรค์

สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรของจังหวัด 

2. เป็นจังหวัดที่น่าอยู่อาศัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

3. เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นน า ASEAN โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเป็นแหล่ง

ศึกษาดูงาน-การประชุมสัมมนาส าคัญระดับประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สินค้าเกษตร-อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองท่องเที่ยวชั้นน าของ ASEAN และแหล่งศึกษาดูงาน-ประชุมสัมมนาส าคัญ
ระดับประเทศ 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ.2557-2561) 
 จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 2 ประกอบกับการพิจารณาจากความต้องการของภาคประชาชน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของกลุ่มจังหวัด( SWOT) จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ภาคประชาชน ภาค
ธุรกิจ เอกชนและภาครัฐ โดยค านึงถึงความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ยุทธ์ศาสตร์ตั้งแต่
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ระดับภาค สามารถจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ไว้ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
วิสัยทัศน์ 
“ฐานเพื่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” 
ความท้าทายที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด 
-  ที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลถูกท าลายลง จึงต้องสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม) อย่างต่อเนื่อง เพื่อ  
   สร้างระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืน 
-  ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพ ื้นทีเ่ศรษฐกิจยังไม่ครอบคลุม 
-  พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลถูกกัดเซาะเฉลี่ยปีละ 5 เมตร จึงต้องด าเนินการปูองกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
-  แมลงศัตรู(มะพร้าว)ระบาดในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด 
พันธกิจ 
-  สร้างและฟื้นฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรน้ า เพื่อเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม การเกษตรและการ  
   ท่องเที่ยว 
-  สร้างระบบเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแดนสู่ AEC 
-  ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
-  หยุดการระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพร้าว) 
เป้าประสงค์ 
-  สัตว์น้ ามีที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์ 
-  ไม่มีการระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพร้าว) 
-  แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงเป็นระบบสู่ AEC 
-  การกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จหลัก(Key Perfomance Indicators : KPI) ที่ตอบสนองต่อประเด็นความท้าทาย 
-  จ านวนแท่งปะการังเทียม 
-  ระยะทางก่อสร้างถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ 
-  จ านวน MOU ความร่วมมือการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรไทย-เมียนมาร์ 
-  ความยาวแนวปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
-  ร้อยละที่ลดลงของพื้นที่ระบาดของศัตรูพืช(มะพร้าว) 
-  ร้อยละของความพึงพอใจในการด าเนินงานโครงการของกลุ่มจังหวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรเพื่อการลงทุน 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างปะการังเทียม เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า  
 กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาขีดความสามารถในการก าจัดแมลงศัตรูพืชและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช
ปลอดภัยให้แก่เกษตรกร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ AEC 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 ก่อสร้างถนนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ  
 กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างความสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวและการค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรไทย-เมียนมาร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 ปักไม่ไผ่ชะลอคลื่น  
 กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น  
 กลยุทธ์ที่ 3.3 เรียงหินใหญ่กันคลื่น  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  

วิสัยทัศน์อ าเภอเมืองเพชรบุรี 

     “แหล่งผลิตอาหารและการท่องเที่ยวชั้นน าของ ASEAN” 

พันธกิจ 

1.  การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ 
2.  เร่งพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อสู่มาตรฐานเมืองน่าอยู่ 
3.  ยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียงระดับ Top Ten ของ ASEAN 
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3 ประเด็นยุทธศาสตร ์ 3  เปูาประสงค ์ 13  กลยุทธ ์
1. เกษตรได้มาตรฐาน/
อาหารมีความปลอดภัย 

1.สินค้าเกษตร/อาหารได้
มาตรฐานความปลอดภัย ตาม
เกณฑ์นานาชาติ 

1.ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร อาหารและ
อุตสาหกรรมเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน
และลดต้นทุนการผลิต 
2.จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าให้มีปริมาณและ
คุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร 
3.ส่งเสริมการตลาด สินค้าเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปทั้งในและต่างประเทศ 
4.เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่
เกษตรกรและส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้
ปุ๋ยเคมี โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ/จุลินทรีย์ทดแทน
การใช้ปุ๋ยเคมี 
 
 
 

  3  ประเด็นยุทธศาสตร ์ 3 เปูาประสงค ์ 13  กลยุทธ ์
2.ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เมืองน่าอยู่ 

2.อ าเภอเมืองเพชรบุรี ผ่าน
เกณฑ์เมืองน่าอยู่ 

1. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปูองกันการกัดเซาะและรุกล้ าชายฝั่งทะเล 
แม่น้ า ปุาไม้และภูเขา 
2. เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
3. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ความเข้มแข็งของสังคมและพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ 
5. สร้างสุขภายใต้แนวคิดสุขภาพดีวิถีเพชร 
6. การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยที่
เป็นอัตลักษณ์ที่ดีงาม 
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3 ประเด็นยุทธศาสตร ์ ๓ เปูาประสงค ์ ๑๓  กลยุทธ ์
๓.การท่องเที่ยวชั้นน าของ
ภูมิภาค ASEAN 

๓.อ าเภอเมืองเพชรบุรีเป็น
พื้นที่เปูาหมายการท่องเที่ยว
ของคนในภูมิภาค ASEAN 

๑. ส่งเสริมให้อ าเภอเมืองเพชรบุรีเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของกลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้ชื่นชอบ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศูนย์กลางของการ
จัดประชุมและสัมมนา 
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบความ
ปลอดภัย และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว 
๓. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์และ
กิจกรรมโดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรม 
ธรรมชาติ 

 
การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางการพัฒนา 
1.ลักษณะสภาพพื้นที่ทางกายภาพ 
 สภาพสภาพพื้นที่เป็นที่ราบรุ่ม  ดินอุดมสมบูรณ์  เหมาะแก่การเกษตรกรรม  มีคลองบางจากและคลอง
ส่งน้ าไหลผ่านต าบลทั้งปี  ฤดูฝนมักจะเกิดน้ าท่วมขังเป็นประจ า 
 
 
 
2.ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
 ปัจจุบันต าบลบางจากมีทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทต่างๆ ดังนี้  
 2.1 ทรัพยากรดิน พื้นที่ส่วนใหญ่ในต าบลเป็นดินล่าง มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสและ 
โปแตสเซียมสูงและเป็นดินชุดรังสิต มีเนื้อดินเหนียว สีน้ าตาลปนเทา น้ าไหลผ่านซึมลงใต้ดินได้ช้าเหมาะส าหรับการ
ท านาข้าว เกษตรกรในต าบลจึงมีอาชีพการท านาเป็นส่วนใหญ่ 
 2.2 ทรัพยากรปุาไม้ ปัจจุบันภายในต าบลบางจากไม่มีสภาพเป็นปุาไม้ จะมีก็เพียงสภาพของปุาตามบริเวณ
หัวไร่ปลายนาเท่านั้น จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงปุาให้ดียิ่งขึ้นโดยการปลูกไม้ใช้สอย บริเวณหัวไร่ปลายนา 
 2.3 ทรัพยากรน้ า ต าบลบางจากมีคลองบางจากไหลผ่านในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ประปาต าบลบ่างจาก 
หมู่ที่  1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 8  และประปาภูมิภาค  หมู่ที่  4 และหมู่ที่ 7 
3.สภาพภูมิอากาศ 
 ลักษณะโดยทั่วไปของต าบลบางจาก มีลักษณะอากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดเกินไป แบ่งเป็น 3 
ฤดูกาล ดังนี้ 
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ 

4.ลักษณะอาคาร 
 อาคารในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอาคารพักอาศัย แบบบ้านเดี่ยว 1-2 ชั้น  
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5. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  มีพื้นที่ทั้งหมด 12.91 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,068.75 ไร่ มี
การใช้ที่ดินแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ 
 1. พื้นที่ชุมชน   
  -พื้นที่พักอาศัย รวมสถานที่ประกอบกิจการต่างๆเป็นร้านจ าหน่ายสินค้า ซึ่งรวมอยู่กับที่พักอาศัย
  -สถาบันการศึกษา  
  -ศาสนสถาน ที่ตั้งของวัด  
  -สภาบันราชการอื่นๆ เช่น ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
 2. พื้นที่เกษตรกรรม เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกต่างๆ 
  -พื้นที่ท านา  
  -พื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ได้แก่ กล้วย มะม่วง มะพร้าว  

3. พื้นที่อื่นๆ เช่น ถนน แหล่งน้ า ที่รกร้างว่างเปล่า  
 
การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(1)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ศาลาหมู่3-บ้านนายแดง )จ านวน 362,600 บาท 
(2)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  6 (จากถนนใหญ่-บ้านนายทองสุข  ทองชั่ง)    
      จ านวน  194,000  บาท 
(3)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายจิตร พงษ์จุ้ย) จ านวน 59,700 บาท 
(4)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (จากบ้านผู้ช่วยแดง-ฝายน้ าล้น)  
      จ านวน 457,000 บาท 
(5)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายย้อม-นายสมหวัง)  
      จ านวน 144,800 บาท 
(6)  โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 3  จ านวน  180,000  บาท 
(7)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่  2  จ านวน  141,600  บาท 
(8)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  5  จ านวน  152,400  บาท 
(9)  โครงการวางท่อระบายน้ า PVC   12 นิ้ว ข้ามคลองเหมือง หมู่ 6  จ านวน  99,000  บาท 
(10)  ค่าซ่อมฝูาเพดาน  จ านวน  23,600  บาท 
(11)  โครงการปรับปรุงซ่อมถนนลูกรัง  ซอยบ้านนางอินทร์  เลียบทางรถไฟ  หมู่ที่  2   
        จ านวน  354,000  บาท 
(12)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบคลองน้อย , คลองชลประทาน  หมู่ที่ 2   
        จ านวน  497,000  บาท 
 
๒. การพัฒนาด้านสังคม 
(1)  อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี               
      ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      จ านวน 29,000 บาท 
 ( 2)  อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี  
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              ตามโครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  ประจ าปี  2558 จ านวน  2,500  บาท   
 (3)  โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น   
       36,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  -  เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์  จ านวน  36,000  บาท 
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
- 
๔. การพัฒนาด้านการเมือง 
(1)  โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน  จ านวน  280,800  บาท 
(2)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คณะผู้บริหาร  สมาชิกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
      ของอบต.บางจาก  จ านวน  5,300  บาท 
๕. การพัฒนาด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
 - 
๖. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 (1)  โครงการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  จ านวน  13,899  บาท 
 (2)  อุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข   จ านวน  60,000  บาท 
 (3)  สมทบหลักประกันสุขภาพ  จ านวน  40,000  บาท 
7. การพัฒนาด้านกีฬา 
 - 
8. การพัฒนาด้านการปูองกันสาธารณภัย 
- 
9. การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สิน 
 - 
10. นโยบายเรื่องความสามัคคีปรองดองขององค์กรและส่วนร่วม 
(1)  โครงการจัดซื้อวัสดุ  วัสดุทดสอบ  ครุภัณฑ์  ค่าธรรมเนียม   ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าขอรับ    
      วารสาร   สิ่งพิมพ์ ต าราต่าง ๆ  ค่าล้างฟิล์ม  อัดและขยายภาพ  ค่าจ้างเหมาบริการ  ก าจัดวัชพืช  
      แบกหามสัมภาระ  จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น  3,833,174.74  บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
ส านักงานปลัด  จ านวนเงินรวม  714,891.67  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 -  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  289,039.90  บาท 
 -  วัสดุส านักงาน  จ านวน  90,205  บาท 
 -  วัสดุส านักงาน(โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6)  จ านวน  4,300  บาท 
 -  วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 31,982  บาท 
 -  ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  จ านวน  360  บาท 
 -  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  13,840  บาท 
 -  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน  83,320  บาท 
 -  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน(คอมเพรสเซอร์แอร์)  จ านวน  17,000  บาท 
 -  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน(เครื่องปรับอากาศ)  จ านวน  99,000  บาท  
 -  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน  53,893.77  บาท  
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แผนงานการศึกษา 
 -  วัสดุส านักงาน  จ านวน  9,995  บาท  
 -  วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน  17,056  บาท  
 -  ค่าอาหารเสริม(นม)  จ านวน  202,300.85  บาท  
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 -  วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  4,900  บาท  
กองคลัง  จ านวนเงินรวม  51,846  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 -  วัสดุส านักงาน  จ านวน  31,856  บาท 
  -  วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  19,990  บาท 
กองช่าง  จ านวนเงินรวม  3,066,437.09  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 -  วัสดุส านักงาน  จ านวน  13,183  บาท 
 -  วัสดุก่อสร้าง  จ านวน  75,489  บาท 
 -  วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน  78,356.09  บาท 
 -  วัสดุไฟฟูาและวิทยุ  จ านวน  66,646  บาท 
-  วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  8,950  บาท 
-  ครุภัณฑ์ส ารวจ(เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม)  จ านวน  23,000  บาท 
-  ครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องยนต์พร้อมหาเสือเรือ)  จ านวน  46,000  บาท 
-  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถกระเช้า)  จ านวน  2,500,000  บาท 
แผนงานการพาณิชย์ 
 -  วัสดุอื่น  จ านวน  254,813  บาท  
(2)  โครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น   
                73,022.6  บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
 ส านักงานปลัด  จ านวนเงินรวม  64,122.60  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
  -  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม  จ านวน  10,228.83  บาท 
  -  ค่าบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน  53,893.77  บาท 
 กองช่าง  จ านวนเงินรวม  8,900  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
  -  ค่าบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน  8,900  บาท 
(3)  อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลโพพระในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ 
            จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอเมืองเพชรบุรี ประจ าปี 2558 จ านวน 11,000  บาท 
(4)  โครงการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรของ อบต.ให้ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามหลักสูตรต่างๆ 
      จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น  43,430  บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
ส านักงานปลัด   
 -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน  33,550  บาท 
แผนงานการศึกษา 
 -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน  5,600  บาท  
กองคลัง 
 -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  จ านวน  880  บาท  
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กองช่าง 
 -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  จ านวน  3,400  บาท  
 
(5)  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยหนูน้อย  จ านวน  1,000  บาท 
(6)  โครงการ อบต.พบประชาชน  จ านวน  10,000  บาท 
(7)  โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
      จ านวน 39,856  บาท 
(8)  โครงการจัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  จ านวน  24,290  บาท 
(9)  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเพชรบุรี(โครงการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชรครั้งที่ 29   
      ประจ าปี  2558  จ านวน  20,000  บาท 
(10)  โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ต าบลบางจากประจ าปี  2558  จ านวน  125,870 บาท 
(11)  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก   
        จ านวน  117,720  บาท 
(12)  อุดหนุนโรงเรียนวัดทองนพคุณ(ค่าอาหารกลางวัน)  จ านวน  308,000  บาท 
   (13)  โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดทองนพคุณและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร 
                  สว่นต าบลบางจาก  จ านวน  202,300.85  บาท 
(14)  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  จ านวน  34,337  บาท 
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 ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา (ปี 2558) 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการที่ได้ 

ปฏิบัติ 
๑.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9  โครงการ 12  โครงการ 
๒.  การพัฒนาด้านแหล่งน้้า - - 
๓.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ - - 
๔.  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 7  โครงการ 6  โครงการ 
๕.  การพัฒนาด้านสังคม 3  โครงการ  3  โครงการ 
๖.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 4  โครงการ 4  โครงการ 
๗.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมี 
     ส่วนร่วมทางการเมือง 

9  โครงการ  9  โครงการ 

๘.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 
รวม  34  โครงการ 32  โครงการ 
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ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

 ผลการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน  
 

ชื่อปัญหา ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 ปัญหาเส้นทางคมนาคมภายใน
หมู่บ้านบางเส้นทางยังใช้สัญจรได้ไม่
สะดวก ไม่ได้มาตรฐาน 
 
 
      1.2 ปัญหาขาดแคลนไฟฟูา
สาธารณะ 
 
 
       ๑.๓ ปัญหาบางหมู่บ้านยังไม่มี
ศาลากลางหมู่บ้าน 
 
 

 
- การคมนาคมในหมู่บ้านบางเส้นทางยัง
สัญจรได้ไม่สะดวก ถนนยังเป็นถนนดิน
และหินคลุก ถนนบางสายช ารุด ไม่ได้
มาตรฐาน 
 
- ในพื้นที่เขตชุมชนรวมถึงเส้นทาง
คมนาคม มีการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะไม่
ทั่วถึง 
 
- บางหมู่บ้านในเขตต าบลบางจากยังไม่มี
ศาลากลางหมู่บ้านในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน การจัดประชุมให้ความรู้ และ
เป็นจุดศูนย์กลางในการพบปะกันภายใน
หมู่บ้าน 

 
- พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านให้
ได้รับความสะดวกและได้มาตรฐานทุก
เส้นทางในหมู่บ้าน 
 
 
- ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะตามเส้นทาง 
ทางแยก และจุดเสี่ยงต่างๆ ให้เพียงพอ
และทั่วถึงทุกพื้นที่ในต าบล 
 
- ก่อสร้าง/ต่อเติมศาลากลางหมู่บ้านให้
ครบทุกหมู่บ้านภายในต าบลบางจาก 

 
- เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนา การ
คมนาคมสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 
 
- ได้รับการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ ท าให้
เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
 
- ทุกหมู่บ้านมีศาลากลางหมู่บ้านที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรมร่วมกัน 
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2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
   2.1 ปัญหาต้นทุนการผลิตด้าน
การเกษตรมีราคาสูง แต่ราคาผลผลิต
ตกต่ า  
 
   2.2 ขาดความรู้และเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ 
 
   2.3 ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพ 
 
   
 2.4 ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทาง
การเกษตร 
 
 
3. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
   3.1 ปัญหาน้ าท่วมขัง ระบายน้ าไม่ทัน
ท าให้เกิดน้ าเน่าเสียส่งผลต่อพืชผลทาง
การเกษตร 

 
- ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรมีราคา
สูง ประชาชนมีเงินทุนน้อยท าให้รายได้
ไม่เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่าย  
 
- เครื่องมือในการประกอบอาชีพของ
ชาวบ้านล้าสมัย และชาวบ้านไม่มีความรู้
ในการใช้เครื่องมือใหม่ๆ 
- ในหมู่บ้านยังมีกลุ่มอาชีพที่ขาดเงินทุน
หมุนเวียน และประสบปัญหาเรื่องการ
บริหารจัดการกลุ่ม 
 
- ประชาชน ส่วนใหญ่มีความล าบากใน
การขนส่งพืชผลทางการเกษตร แหล่งรับ
ซื้ออยู่ไกลการเดินทางไม่สะดวก 
 
 
 
- ช่วงฤดูฝน ฝนตกหนัก น้ าที่ท่วมขัง
ระบายน้ าไม่ทัน ท าให้เกิดการเน่าเสีย 
พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 
 
 

 
- มีการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรใน
การลดต้นทุนการผลิต การท าปุ๋ยหมัก
ด้วยตนเองเพื่อเป็นการลดต้นทุน 
 
- จัดหาเครื่องมือประกอบอาชีพและจัด
อบรมการใช้เครื่องมือ 
 
- จัดศึกษาดูงานและสนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนในลักษณะเงินยืม 
 
 
- ต้องการตลาดศูนย์กลางส าหรับรับซื้อ
ผลผลิตทางการเกษตร 
 
 
 
 
- ให้มีการ ระบายน้ าโดยเร็วโดยการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า/ขุดลอกคลองเพื่อ
รองรับน้ าในช่วงฝนตกหนัก 

 
- เกษตรกรมีความรู้ในการท าปุ๋ยหมัก
เป็นการลดต้นทุนการผลิตท าให้เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้น 
 
- ประชาชนใน ต าบลได้รับการอบรมการ
ใช้เครื่องมือประกอบอาชีพที่ทันสมัย 
 
- มีเงินทุนหมุนเวียน และกลุ่มอาชีพ
ได้รับความรู้เรื่องการบริหารจัดการ
ภายในกลุ่มที่ดี 
 
- มีตลาดศูนย์กลางส าหรับซื้อขายพืชผล
ทางการเกษตร 
 
 
 
 
- มีการระบายน้ าที่รวดเร็วน้ าไม่ท่วมขัง
และไม่ส่งผลกระทบต่อพืชผลทาง
การเกษตร 
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4. ปัญหาด้านสังคม – สาธารณสุข 
   4.1 ปัญหาคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
   4.2 ปัญหาผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแล
ไม่ทั่วถึง  
 
 
 
    
4.3 ประชาชนขาดจิตส านึกรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
 
 
 
 
 
    

 
- ปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในหมู่เยาวชน 
- เด็กและเยาวชนในครอบครัวที่ยากจน
ยังขาดแคลนเงินทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ 
 
 
- ประชาชนบางส่วนมีฐานะยากจน
ประกอบอาชีพเกษตร และรับจ้างทั่วไป 
ซึ่งมีรายได้น้อย และอยู่ในวัยชรา 
- ขาดการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม ท า
ให้ขาดรายได้เพื่อใช้ในการยังชีพ  
 
 
- ประชาชนบางส่วนในพื้นที่ยังขาด
จิตส านึกรับผิดชอบร่วมกันในสังคม 

 
- จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็ก
และเยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
- จัดสวัสดิการด้านต่างๆ ในการส่งเสริม
อาชีพให้แกเ่ด็ก/เยาวชนมีอาชีพเสริมและ
มีเงินทุนหมุนเวียน 
 
- จัดโครงการแก้ไขและปูองกันปัญหายา
เสพติด 
- จัดสรรเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ และ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 
 
 
- จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน ให้
รู้จักบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ร่วมกันในสังคม 
- จัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรักความสามัคคี 

 
- เพื่อให้เด็ก/เยาวชนในหมู่บ้านได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
 
 
 
- ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลือด้าน
สวัสดิการเพิ่มขึ้น และสามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ 
 
 
 
- อบต. มีการพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่าง
รวดเร็ว 
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   4.4 ปัญหาเรื่องสุขภาพ 
 
 
 
5. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
   5.1 ปัญหาเรื่องศาสนาและวัฒนธรรม 
 
6. ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
   6.1 ปัญหา คูคลองส่งน้ าตื้นเขิน 
 
 
   6.2 ปัญหาน้ าเพื่อการเกษตรไม่
เพียงพอ 
 
 
 
 
  6.3 ปัญหาขาดน้ าสะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
 
 

- ประชาชนขาดความรู้ในการควบคุม  
ปูองกันโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรค
ไข้เลือดออก โรคเบาหวาน โรคเอดส์ 
 
 
 
- ขาดการอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
- คู คลอง และล าลางสาธารณะตื้นเขิน 
มีวัชพืช และบางส่วนช ารุดเสียหาย 
 
- ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกร การเกษตรต้องอาศัยน้ าจาก
คลองชลประทานและคลองธรรมชาติ 
แต่น้ าที่ส่งมานั้นไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 
-ประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ าดื่ม 
น้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง  
 

- อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปูองกันและควบคุมโรค 
 
 
 
 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
 
- ขุดลอก คู คลอง สาธารณะภายใน
ต าบล 
 
- ประสานงานกับชลประทานส่งน้ ามาให้
เพียงพอกับความต้องการ 
 
 
 
 
-เพิ่มปริมาณแหล่งผลิตน้ าดิบในการผลิต
น้ าประปาให้เพียงพอ และเพิ่มระบบ
รักษาความสะอาดของน้ าประปาให้
สามารถใช้อุปโภค บริโภคได้ 
 

- ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการควบคุมและปูองกันโรคซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคลดลง 
 
 
- ประชาชนเห็นความส าคัญ ร่วมกัน
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม 
และร่วมกิจกรรมทางศาสนามากข้ึน 
- คู คลอง และล ารางสาธารณะทุกแห่ง
ในหมู่บ้านได้รับการขุดลอก 
 
- ปริมาณน้ าที่ชลประทานส่งมาให้
เพียงพอกับความต้องการของพื้นที่ 
 
 
 
 
-มีแหล่งผลิตน้ าประปาเพิ่มขึ้น และมี
ระบบรักษาความสะอาดของน้ าประปาให้
สามารถอุปโภค บริโภคได้ตลอดฤดูกาล 
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7. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
   7.1 ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 
 
 
 
   7.2  ประชาชน 

 
- เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระบบการบริหารงานของ อบต. 
- ประชาชนไม่ให้ความสนใจในการให้
ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น 

 
- การบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
 
 
 
 
 
- การให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิ่งที่
จ าเป็นในการด ารงชีวิต 
- การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความ
เข้าใจ 
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน 
- สนับสนุนเรื่องงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

 
- การบริการด้านข้อมูลข่าวสารมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้นและเพียงพอ 
- จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
สามารถบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
- จัดอบรมให้ประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้น
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ อบต. 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2560-2565) อบต.บางจาก หน้า 1 
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 ด้วยเทคนิค Situation Analysis หรือ SWOT Analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพขององค์กรใน
ปัจจุบันเพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรือสิ่งที่เป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานขององค์การสู่
สภาพที่ต้องการในอนาคต การวิเคราะห์สภาพการณ์เป็นการวิเคราะห์ “จุดแข็ง จุดอ่อน” เพื่อให้รู้ศักยภาพของ
ตนเอง และวิเคราะห์ “โอกาส อุปสรรค” เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมที่อยู่ภายนอกองค์กร  
ยังผลให้องค์กรมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนั้น  หรือมีภัยคุกคามต่อการบรรลุภารกิจนั้น เพื่อ
ประโยชน์ในการก าหนดวิสัยทัศน์ หรือเลือกกลยุทธ์ระดับองค์กรที่เหมาะสม เพื่อน าไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 

 เทคนิค SWOT Analysis 
 จุดแข็ง ( Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี ความเข้มแข็ง 
ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จอะไรบ้าง 
 จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ ข้อจ ากัด 
ความไม่พร้อม ซึ่งเป็นการพิจารณาด้านเดียวกันกับการพิจารณาจุดแข็ง 
 โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นอย่างไร เหตุการณ์
สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอ าเภอ ที่เกิดข้ึนจะส่งผลต่อท้องถิ่นอย่างไร มีการ
เปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นประโยชน์อันดีต่อท้องถิ่นโดยจะต้องพิจารณาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และเทคโนโลยี 
 อุปสรรค (Threat = T) เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมภายนอก อาทิ เหตุการณ์ของโลก ของ
ประเทศ ของจังหวัด และของอ าเภอ ที่เกิดข้ึนจะส่งผลต่อท้องถิ่นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นอุปสรรคหรือ
ภาวะคุกคามก่อให้เกิดผลเสีย หรือเป็นข้อจ ากัดต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน 

 ประโยชน์ 
1. ใช้ประเมินสภาวะแวดล้อมและสถานภาพขององค์กร โดยเน้นศักยภาพและความพร้อมที่องค์กรมีอยู่

และพยาพยามหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม หรือความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก รวมทั้งแก้ไขจุดอ่อน
ขององค์กรด้วย เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้เพิ่มมากข้ึน  

2. น าไปใช้ปรับปรุงแนวคิดและแนวปฏิบัติของการจัดท าแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานให้มีโอกาส
สร้างความส าเร็จมากข้ึน 

3. ท าให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการปรับปรุงการท างาน ความก้าวหน้าและขีดจ ากัด ด้านบุคลากร 
งบประมาณ และระบบงาน เป็นการปูองกันการแทรกแซงการท างานจากปัจจัยภายนอกได้ 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
- มีรายได้หลักจากการท าเกษตร 
- มีผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก 
- ประชาชนมีพลังความคิด และมีตัวแทนประชาชนที่
เข้มแข็ง 
- ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการด าเนิน
กิจกรรมของ อบต. 
- ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 
- โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมมีความพร้อมและอยู่
ใกล้ศูนย์กลางอ าเภอและจังหวัด มีเส้นทางเชื่อมโยง
ระหว่างกัน 
 

- ประชาชนในเขตต าบลส่วนใหญ่ประกอบแต่อาชีพหลัก 
ไม่มีอาชีพเสริม 
- ขาดเงินทุนหมุนเวียน 
- ขาดการจัดการด้านการผลิต การตลาด 
- ชุมชนขาดกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วม และส่งเสริม
ความเข้มแข็ง 
- ขาดการจัดท าฐานข้อมูลที่ดีในการพัฒนาและเชื่อมโยง
เครือข่ายระหว่างองค์กรท้องถิ่นและหน่วยงาน 
- เส้นทางคมนาคมบางเส้นยังไม่ได้มาตรฐาน 
- ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ
การเมืองการปกครอง และการบริหารงานของ อบต. 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
- อยู่ใกล้ชุมชนเมือง การคมนาคมสะดวก 
- เป็นพื้นที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการท า
การเกษตร 
- มีระบบน้ าใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคครอบคลุมทั้งต าบล 
- มีระบบการประสานงานที่ดีของหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่
รอบข้าง 

- ขาดความร่วมมือ ร่วมใจ และความเสียสละ 
- องค์กรชุมชนยังไม่เข้มแข็ง และไม่ค่อยเข้าใจในบทบาท
ของตนในเรื่องการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่ม 
- ขาดตลาดรองรับสินค้าพื้นเมืองของชุมชนและตลาด
สด 
- ขาดงบประมาณในการด าเนินการโครงการใหม่ๆ 
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วิสัยทัศน์(Vision)และพันธกิจ(mission) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 1.สินค้าเกษตร-อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย 2. เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. เมืองท่องเที่ยวชั้นน าของ ASEANและแหล่งศึกษาดูงาน-

ประชุมสัมมนาส าคัญของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ การ

พัฒนาของ อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาด้านการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาด้านการจัด

ระเบียบชุมชน สังคมและ

การรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาด้านการ

วางแผน การส่งเสริมการ

ลงทุน พาณิชยกรรม 

เศรษฐกิจพอเพียงและการ

ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนาด้านศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

การพัฒนาด้าน

กระบวนการบริหาร

จัดการที่ดีในองค์กรและ

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ การ

พัฒนา อบต. 

บางจาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาด้านสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการและการ

มีส่วนร่วมทางการ

เมือง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาด้าน

แหล่งน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและการ

สร้างรายได้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 

การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

-ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมอาหารที่ม่ีคุณภาพ

และปลอดภัย 

-จัดสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าให้เหมาะสมกับความต้องการภาค

เกษตรกรรม 

-ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรกรรม สามารถต่อยอด/แปรรูปสินค้า

เชิงสร้างสรรค์และเพิ่มพูลมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตร 

-เสริมสร้างองค์ความรู้ต่อเกษตรกรด้านการเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพ

ผลผลิต รวมถึงรูปแบบการเกษตรสีเขียวไร้สารเคมี 

-ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 

-บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
- ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
- เสริมสร้างภารกิจรักษาด้านความม่ันคงความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
- ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งและรุกล้ า

แม่น้ า 

- ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
สนับสนุนและพัฒนาปัจจัยผลักดันเป็นแหล่ง 
ศึกษาดูงานและจัดนิทรรศการที่ส าคัญระดับประเทศ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบความปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวก
รองรับภาคการท่องเที่ยว 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.02 

วิสัยทัศน์ 

ต าบลบางจากน่าอยู่อย่างยั่งยืนและมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก Strategy Map 

พันธกิจ 

พัฒนาปรับปรุงและ

บ ารุงรักษาระบบ

สาธารณูปโภค ด้าน

โครงสร้างพื้นฐานให้ได้

มาตรฐานเพียงพอ และ

สอดคล้องกับระบบผังเมือง

รวมและมีความพร้อมใน

การรองรับการขยายตัว

ของเศรษฐกิจและสังคมใน

อนาคต 

พัฒนาและส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ และรายได้

ของประชาชนให้เพียงพอ

ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถี

ชุมชน โดยน้อมน าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมให้ประชาชนได้

พัฒนาศักยภาพ ทั้ง

ทางด้านร่างกายและ

จิตใจ และสติปัญญา

เพื่อให้รู้เท่าทันและ

สามารถปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน 

 

ปรับปรุงและพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการให้มีความ

ม่ันคงและปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สินของ

ประชาชน 

 

บริหารจัดการ

ฟื้นฟูทรัพยากร

ธรรม ชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้

ยั่งยืนควบคู่กับวิถี

ชีวิตของชุมชน 

 

มีศักยภาพในการ

ร่วมคิด ร่วมท า 

ร่วมรับผิดชอบ 

สามารถแก้ไข

ปัญหาและพัฒนา

ชุมชนตนเองได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

ส่งเสริมการศึกษา 

ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

 

ส่งเสริมและพัฒนา

งานด้านการศึกษา 

สาธารณสุข 

สิ่งแวดล้อมและ

การเกษตร 

 

นโยบาย

ด้าน

โครงสร้าง

พื้นฐาน 

  

นโยบาย ด้าน

สังคม 

 

นโยบายด้าน

เศรษฐกิจ 

 

นโยบาย

ด้าน

การเมือง 

นโยบาย ด้าน

การดูแล

ทรัพยบากร

ธรรมชาติ 

นโยบายด้าน

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

นโยบาย

ด้านกีฬา 
นโยบาย ด้าน

การปูองกันสา

ธารณภัย 

นโยบายด้าน

การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

นโยบายเรื่อง

ความสามัคคี

ปรองดองของ

องค์กรและส่วน

ร่วม 

เป้าประสงค์ 
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ยุทธศาสตร์ ด้าน โครงสร้าง

พื้นฐาน 

 

ด้านแหล่งน้ า 

 

ด้าน เศรษฐกิจ
และการสร้าง
รายได ้

 

 
ด้าน การศึกษา
และวัฒนธรรม 

 

ด้านสังคม 

 

แนวทางการ
พัฒนา 

1. ให้มีการก่อสร้าง  ปรับปรุง  
ซ่อมแซมถนนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ในต าบล 
2. ให้มีการก่อสร้าง  ปรับปรุง  
ซ่อมแซมสะพานให้มีความสะดวกใน
การสัญจร 
3. ให้มีการติดตั้งและปรับปรุง
เครื่องหมายบังคับจราจร 
4.ใ ห้มีการขยายเขตไฟฟูาและ
ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 
5.ให้มีการก่อสร้าง  ปรับปรุงศาลา
กลางบ้าน 
 

 

1.ให้มีการก่อสร้างประตูปิด  -  
เปิด  เพ่ือระบายน้ าและกั้นน้ าเค็ม 
2.ให้มีการขุดลอกคลอง  เหมือง  
สระน้ า  ถังเก็บน้ าตลอดจนการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 
3.ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
และประปาส่วนภูมิภาคและปรับปรุง
น้ าประปาให้ ใสสะอาดและเพียงพอ
แก่การอุปโภค  -  บริโภค 
 

 

 

 

 

 

 

1.จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็ก  
เยาวชนและประชาชนในโรงเรียน 
2.ส่งเสริมและจัดหาอาชีพเสริม
ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย  และส่งเสริม
การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว                                  
เพ่ือเพ่ิมรายได้ในการด ารงชีพ  โดย
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.จัดให้มีหรือสนับสนุนการจัดตั้ง
กองทุนเพ่ือสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
4.ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาส
ท างานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

 

 

 

 

1 . จัดให้ มี การสนับสนุนวัสดุ
การศึกษา  อาหารกลางวันและ
อาหารเสริม ( นม )  แก่เด็ก
นักเรียนในโรงเรียน   และก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบล 
2.ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาส
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและ
สนับสนุนทุนการศึกษา 
3.ก่อสร้างที่อ่านหนังสือประจ า
หมู่บ้านพร้อมจัดซ้ือหนังสือพิมพ์
หรือวารสารต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน

4.จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา
และพระราชพิธีต่าง ๆ  
5 . อุดหนุนงบประมาณให้แก่
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ด าเนินการจัดงานประเพณีต่าง ๆ  
ของต าบล  อ าเภอ  และจังหวัด 
 

 

1.จัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบล
เพ่ือสร้างความสามัคคีและใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
2.จัดให้มีการสนับสนุนเบ้ียยังชีพแก่
คนชรา   ผู้พิการ   ผู้ปุวยโรคเอดส์
และผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ  (4 

โครงการ) 
3.จัดให้มีการอบรมเพื่อเพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ภายในต าบล 
4.ให้ความรู้เรื่อง การปูองกันการมี
บุตรก่อนวัยอันควรแก่เยาวชน 
5.ส่งเสริมการเล่นดนตรีในหมู่
เยาวชน 
6.การพัฒนาประสิทธิภาพผู้น า
ชุมชนและช่วยเหลือครัวเรือนยากจน
ภายในต าบล                       
ขับเคลื่อนกิจกรรมคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนบาง
จาก 
7.สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วม                     
ของหมู่บ้านและชุมชนเพ่ือปูองกัน
และต่อต้านยาเสพติด 
8.จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน  
ประชาชน  ในเรื่องยาเสพติดให้โทษ 
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ด้าน
สาธารณสุข 

 

 

ด้านการบริหารจัดการ

และการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง 

 

ด้านการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการ
พัฒนา 

1.จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปูองกัน
การแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ  
2.จัดการอบรมให้ความรู้ในการปูองกัน
และควบคุมโรคต่าง ๆ  
3.พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน  
สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข , 
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการออกก าลัง
กายตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ 
 

 

 

1.จัดซื้อวัสดุ  วัสดุทดสอบ  ครุภัณฑ์เพี่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ อบต.จัดท าแผนที่                    
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2 .ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ ให้แก่
บุคลากรของ อบต.  เพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน 
3.อุดหนุนและ สนับสนุน หน่วยงานของรัฐ เอกชน 
ประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. 
4.ด าเนินการจัด  อบต.  เคลื่อนที่และประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน  และต าบล จัดนิทรรศการด้าน
การเมืองท้องถิ่น  เปิดโอกาสให้ราษฎรเข้าเยี่ยมชม
การด าเนินงานของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
พร้อมรับฟังข้อติชมจากราษฎร  เพื่อให้ ประชาชนมี
ส่วนร่วม 
5.การ บ ารุงหรือการซ่อมแซมทรัพย์สิน  วัสดุ  
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  
6.จัดการศึกษาดูงานและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
7.จัดซื้อหนังสือวารสาร  สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และจัดพิมพ์
เอกสารแจกประชาชนเพื่อเพิ่มความรู้ในหน้าที่  ของ  
อบต. 
8.จัดให้มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 

1.จัดให้มีการอบรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.จัดให้มีรถเก็บขนขยะ  และรณรงค์ให้ราษฎรทิ้งขยะให้
เป็นที่ 
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บทที่ 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

* พันธกิจ 

1.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

* เป้าประสงค์  

พัฒนาเส้นทางคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อ       
ความต้องการของประชาชน 

        * ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น 

2. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการทีไ่ด้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการ 
*กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. ให้มีการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม
ถนนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในต าบล 
  

-ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง 
-ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-ร้อยละของประชาชนมีความสะดวก สบายในการใช้เส้นทาง 

2. ให้มีการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม
สะพานให้มีความสะดวกในการสัญจร 
  

-ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง 
-ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-ร้อยละของประชาชนมีความสะดวก สบายในการใช้เส้นทาง 

3. ให้มีการติดตั้งและปรับปรุงเครื่องหมาย
บังคับจราจร 
 

-ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง 
-ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-ร้อยละของประชาชนมีความสะดวก สบายในการใช้เส้นทาง 

4. ให้มีการขยายเขตไฟฟูาและซ่อมแซม
ไฟฟูาสาธารณะ 
  

-ร้อยละของครัวเรือนได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง 
-ร้อยละของครัวเรือนมีไฟฟูาใช้ 
-จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 

5. ให้มีการก่อสร้าง  ปรับปรุงศาลา
กลางบ้าน 
 

-ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความสะดวกในการใช้ศาลา 

       *หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปล ัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

* ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  : ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

*พันธกิจ 

พัฒนาด้านแหล่งน้้า 
     *เป้าประสงค์  
 ด้านคมนาคม 
      1.  ก่อสร้าง และซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
      ๒.  ปรับปรุงและสร้างระบบระบายน้ าในหมู่บ้าน 
      ๓.  ก่อสร้างและขยายสะพาน  ปรับปรุงทางลอดถนนที่ประสบปัญหาน้ าท่วมขัง 
      4.  ปรับปรุง และต่อเติมสถานที่ท าการ โดยสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      5.  จัดให้มีการจัดท าผังเมือง 
 ด้านแหล่งน้ า 

1. ปรับปรุงและขยายเขตประปาในหมู่บ้านพร้อมจัดเตรียมแหล่งรองรับน้ าเพื่อการผลิตน้ าประปา 
2. ซ่อมแซมระบบประปาให้หมู่บ้านที่มีปัญหาและจัดการฝั่งกลบท่อประปา 
3. ปรับปรุงการผลิตระบบส่งน้ าและความสะอาดให้ได้มาตรฐานสาธารณสุข 
4. จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ด้านไฟฟูาและแสงสว่าง 
1. ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ขยายเขตไฟฟูาเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เพื่อมุ่งพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน 
* ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
ด้านคมนาคม 
1. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก มีมาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 
2. ระบบระบายน้ าภายในต าบลไม่มีวัชพืชปกคลุมมีแหล่งน้ าเพิ่มมากขึ้นในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

3. ก่อสร้างทางระบายน้ า ท่อลอดในฤดูน้ าหลากเพื่อปูองกันน้ าท่วมขัง 
4. สิ่งปลูกสร้างอาคารส านักงานได้มาตรฐานสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้อย่างทั่วถึง  
5. อาคารส านักงานถูกต้องตามแบบผังเมืองรวม 
ด้านแหล่งน้ า 
1. มีแหล่งน้ าส าหรับการขยายเขตประปาได้ทั่วทุกหมู่บ้าน 
2. ระบบประปาได้มาตรฐานและสามารถจ่ายน้ าใช้ได้อย่างทั่วถึง 
3. ระบบผลิตน้ าสะอาดถูกสุขลักษณะ 
4. มีแหล่งน้ าเพียงพอต่อการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 
ด้านไฟฟูาและแสงสว่าง 
1. ไฟฟูาส่องสว่างทั่วถึงเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. พื้นที่เกษตรกรรมภายในต าบลมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 
*กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน สะพาน  

แบบ ยท.03 
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ทางเท้า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าฯลฯ 
ขยายเขตไฟฟูาและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ  
พัฒนาระบบการจราจร จัดท าปูายบอกเขตและ
ปูายซอยต่างๆ 

-ร้อยละของผู้สัญจรไป-มา รู้จักเส้นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 
 

ขยายเขตโทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์สาธารณะ -ร้อยละของครัวเรือนมีการติดต่อสื่อสารกันสะดวกข้ึน 
สนับสนุนหน่วยงานองค์กรชุมชนในการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

-ร้อยละของครัวเรือนได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
เพิ่มขึ้น 

 
*หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปล ัด องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 
ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 
*ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  : ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

*พันธกิจ 
บริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตของชุมชน 

*เป้าประสงค์  

แบบ ยท.03 
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๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๒.  ปรับปรุงแหล่งน้ า แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
๓.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางเข้า-ออกสถานที่ราชการ 
*ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล 
2. แหล่งน้ ามีการดูแลรักษาโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
3. ประชาชนรู้จักการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ 
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        *กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้สวยงาม -ปลูกต้นไม้แนวคันคลองชลประทานภายในต าบล 

-ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติ 

การจัดการขยะและน้ าเสียอย่างถูกสุขลักษณะ -ร้อยละของครัวเรือนมีที่ก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ 
-ลดการเผาขยะตามบ้านเรือนและลดมลพิษทางอากาศ 

สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-ร้อยละของประชาชนรู้จักการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ 

สนับสนุนหน่วยงานองค์กรชุมชนในการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   

-สนับสนุนหน่วยงาน องค์กรชุมชน ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ 

*หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปล ัด องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 
ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 
*ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  : ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

*พันธกิจ 
บริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตของชุมชน 

แบบ ยท.03 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2560-2565) อบต.บางจาก หน้า 1 
 

*เป้าประสงค์  
1. ปรับปรุง และขยายเขตประปาในหมู่บ้าน พร้อมจัดเตรียมแหล่งรองรับน้ าเพื่อการผลิตน้ าประปา 
๒.  ซ่อมแซมระบบประปาให้หมู่บ้านที่มีปัญหาและจัดการฝังกลบท่อประปา 
๓.  ปรับปรุงการผลิตระบบส่งน้ าและความสะอาดให้ได้มาตรฐานสาธารณสุข 
๔.  จัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีน้ าประปาหมู่บ้านที่สะอาด มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ระบบส่งน้ าได้มาตรฐาน สามารถส่งน้ าได้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านภายในต าบล 
3. ปรับปรุงคู คลอง ให้ไม่ตื้นเขิน มีแหล่งน้ าเพียงพอในการอุปโภค บริโภค และใช้ในด้านการ

เกษตรกรรม 
*กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
ก่อสร้าง ขุดลอก ปรับปรุง บ ารุงรักษาแหล่งน้ า -ร้อยละของครัวเรือนมีน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอต่อ

ความต้องการ 
-ร้อยละของครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรมมีน้ าใช้
เพียงพอในการประกอบอาชีพ 
-ประชาชนได้ใช้น้ าอุปโภค บริโภค ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและ
ได้รับรองมาตรฐาน 

สนับสนุนหน่วยงานองค์กรชุมชนในการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   

-สนับสนุนหน่วยงานองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ด้านแหล่งน้ า 

*หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปล ัด องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 
ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 
*ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สินค้าเกษตร-อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แบบ ยท.03 
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*พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษา สาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม 

*เป้าประสงค์  
1. สนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาในด้านส่ือการเรียนการสอน 
2. สนับสนุนงบประมาณอาหารเสริม(นม)โรงเรียน อาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน 
3. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ตามความเหมาะสม 
5. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาทุกศาสนา ตามวาระสมควรและเหมาะสม 
6. ส่งเสริมให้ประชาชน และสถานศึกษา ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. สนับสนุนงบประมาณให้เหมาะสม ในการจัดการฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณี 
*ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1.  เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีตามช่วงอายุ เหมาะสมกับวัย 
2. เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหนองควงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวันที่ถูก

สุขลักษณะ 
3. เด็กมีทักษะ เพิ่มการเรียนรู้ รู้จักความสามัคคี 
4. ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันสืบสานประเพณี ร่วมกันอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 

*กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ ์
การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารและการ
สนับสนุนให้มีโอกาสในการศึกษาต่อ 

-ร้อยละของประชาชนมีการศึกษาที่สูงข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนมีความรู้ ความสามารถเพิ่มข้ึน 

การส่งเสริมศาสนา -ประชาชนมีความตระหนักในการร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดี
งาม 
-ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนาเพิ่มข้ึน 

ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น -ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม
เพิ่มข้ึน 
-ประชาชนเล็งเห็นคุณค่าของประเพณีไทยที่ควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้ 

สนับสนุนหน่วยงานองค์กรชุมชนในการด าเนินงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   

-สนับสนุนหน่วยงานองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้าน
แหล่งน้ า 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 
ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 

 ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สินค้าเกษตร-อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

*พันธกิจ 

แบบ ยท.03 
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1. ส่งเสริมให้ประชาชนได้พัฒนาศักยภาพ ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ และสติปัญญาเพื่อให้รู้เท่าทันและ
สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน 

2. ส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษา สาธารณสุข ส่ิงแวดล้อมและการเกษตร 

*เป้าประสงค์  
1.  จัดสรรงบประมาณสนับสนุน หน่วยงานสาธารณสุขสถานพยาบาล 

 ๒ .  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการปูองกันโรคระบาด และโรคติดต่อต่าง ๆ  
 ๓ .  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อสุขภาพ 
       *ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์ มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสุข และสุขภาพจิตที่ดี 
2. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในกลุ่มต่างๆ 
3. ควบคุมและปูองกันการเกิดโรคไม่ให้มีการแพร่ระบาด 
4. จัดกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อสุขภาพ 
5. สนับสนุนหน่วยงานองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

*กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ ์
ส่งเสริมให้ความรู้ในการปูองกันและระงับโรค -ร้อยละของผู้ปุวยท่ีเกิดจากโรคติดต่อลดลง 

-ร้อยละของประชาชนมีความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคได้ในเบื้องต้น 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง -ร้อยละของประชาชนภายในต าบลมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 

-ร้อยละของประชาชนภายในต าบลรู้จักการดูแลตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดี 
ส่งเสริมศักยภาพผู้น าด้านการสาธารณสุข -ร้อยละของ อสม.มีความสามัคคีและได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 

-ร้อยละของประชาชนในต าบลได้รับการแนะน าเบื้องต้นจาก อสม.ใน
การดูแลตนเอง 

สนับสนุนหน่วยงานองค์กรชุมชนในการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

-ร้อยละของประชาชนในต าบลได้รับการแนะน าเบื้องต้นจาก อสม.ใน
การดูแลตนเอง 
-สนับสนุนหน่วยงานองค์กรชุมชนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข 

*หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 
*ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  : ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
*พันธกิจ 

แบบ ยท.03 
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1. ส่งเสริมให้ประชาชนได้พัฒนาศักยภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และสติปัญญาเพื่อให้รู้เท่าทัน
และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน 

2. มีศักยภาพในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

     *เป้าประสงค์  
1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. จัดกิจกรรมรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดภายในพื้นที่ 
3. จัดกิจกรรมต่างๆที่สร้างความสามัคคีให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
4.  ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
*ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

 1. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ  
 2. ปัญหายาเสพติดหมดไปจากพื้นที่  
 3. เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดความรักและความสามัคคีภายในต าบล  
 4. ไม่มีปัญหาทางด้านการโจรกรรมและอาชญากรรมในพื้นที่  

*กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส 

-ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือ100% 
-ร้อยละของผู้พิการที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือ100% 
-ร้อยละของผู้ปุวยเอดส์ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือ100% 
-ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือ100% 

ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด -อัตราการติดยาเสพติดของเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปลดลง 
-ปัญหายาเสพติดภายในพื้นที่ลดลง 100% 

ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเยาวชนและเด็ก -ร้อยละ 80 ของเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
-เด็ก เยาวชน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต  และ
ทรัพย์สินของประชาชน 

-ร้อยละ 80 ของผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือ 
-ร้อยละ 80 ของ อปพร.ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

สนับสนุนหน่วยงานองค์กรชุมชนในการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

-สนับสนุนหน่วยงานองค์กรชุมชนที่ให้การสนับสนุนในด้านคุณภาพ
ชีวิต 

 
*หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว   ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบล         
ต้นมะพร้าว 
*ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  : ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดี ภายในองค์กร และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

*พันธกิจ 

แบบ ยท.03 
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1.ส่งเสริมให้ประชาชนได้พัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และสติปัญญาเพื่อให้รู้เท่าทันและ
สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน 
2.มีศักยภาพในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
*เป้าประสงค์  
1.ปรับปรุงและพัฒนา การท างานของพนักงานส่วนต าบลในการให้บริการประชาชน ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
และเป็นธรรม 
๒  จัดหาอุปกรณ์ด้านการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ประชาชน ได้ศึกษาข้อมูลเรื่องการปฏิบัติงาน 
และบทบาทหน้าที่ของอบต. 
๓   พัฒนาบุคลากรของอบต. ให้มีความรู้และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานและทักษะในการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔  ประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรของอบต.สภาท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นกันเอง 
๕  จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาความรู้ โดยจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ 
๖   จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาดูงานจากท้องถิ่นอื่น 

*ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
 1. ความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ  
 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนมีเพิ่มขึ้น  
 3. ความรู้ ความสามารถ ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน  
 4. รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มขึ้น  
  
กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

-สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ 
ร้อยละ 80 
-ประชาชนมีกระบวนการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

-ร้อยละของพนักงานส่วนต าบลได้รับการฝึกอบรมพัฒนาให้มี
ความร ู้ความสามารถในการให้บริการประชาชน 
-ร้อยละของประชาชนผู้มาขอรับบริการมีความพึงพอใจ 
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เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ -การจัดเก็บภาษีครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในต าบล 
-การจัดเก็บภาษีครบถ้วน 100% 

ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ วัสดุอุปกรณ์พร้อมทั้งน า
เทคโนโลยีทันสมัยมาให้บริการประชาชน 

-ร้อยละของผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ 
-อาคารส านักงานมีความสะอาด เรียบร้อยให้การให้บริการ 

จัดท าฐานข้อมูลชุมชน -ข้อมูล หมู่บ้าน ประชากร ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ชุมชน 

 
-ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงาน 
-ประชาชนได้รับทราบผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและ
สถาบันของชาติ 

-ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมซ่ึงแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
-ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการจัดการการ
เลือกต้ังและส่งเสริมกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตย 

สนับสนุนหน่วยงานองค์กรชุมชนในการด าเนินงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

-สนับสนุนหน่วยงาน องค์กรชุมชนในการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

รายจ่ายประจ า -ร้อยละของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลมีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

 
*หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ส านักงานปล ัด องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 
ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 
ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 

        *ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  : ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านกระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาหมายจากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน  

59 
 

60 
 

61 
 

62 
 

63 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สินค้าเกษตร-

อาหารมีคุณภาพ
และปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
การวางแผน 

การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชย 
กรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ

ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน

แหล่งน้ า 

1.ปรับปรุงและขยายเขตประปา
ในหมู่บ้านพร้อมจัดเตรียมแหล่ง
รองรับน้ าเพื่อการผลิตน้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าประปา
หมู่บ้านที่สะอาด มี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน 

2 2 2 2 2 ก่อสร้าง ขุดลอก 
ปรับปรุง 

บ ารุงรักษาแหล่ง
น้ า 

จ านวน
ครัวเรือนที่มีน้ า

ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

ระบบประปาได้
มาตรฐานมี
คุณภาพ 

โครงการขุดลอก 
คูคลอง 
ดาดคลอง 
ระบายน้ า 

ส่วนโยธา - 

   2.ซ่อมแซมระบบประปาให้
หมู่บ้านที่มีปัญหาและจัดการฝั่ง

กลบท่อประปา 

ระบบส่งน้ าได้
มาตรฐาน สามารถ
ส่งน้ าได้ท่ัวถึงทุกหมู่ 
บ้านภายในต าบล 

1 1 1 1 1 ก่อสร้าง ขุดลอก 
ปรับปรุง 

บ ารุงรักษาแหล่ง
น้ า 

ครัวเรือนที่
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมี
น้ าใช้เพียงพอ 

ระบบประปาได้
มาตรฐานมี
คุณภาพ 

โครงการซ่อมแซม
ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ส่วนโยธา - 

   3.ปรับปรุงการผลิตระบบส่งน้ า
และความสะอาดให้ได้มาตรฐาน

สาธารณสุข 

ปรับปรุงคูคลองให้ไม่
ตื้นเขิน มีแหล่งน้ า

เพียงพอในการอุปโภค 
บริโภค และใช้ในด้าน
การเกษตรกรรม 

2 2 2 2 2 ก่อสร้าง ขุดลอก 
ปรับปรุง 

บ ารุงรักษาแหล่ง
น้ า 

ประชาชนได้ใช้
น้ าอุปโภค 
บริโภค ที่
สะอาดถูก

สุขลักษณะและ
ได้รับรอง
มาตรฐาน 

มีแหล่งผลิตน้ า 
คลองระบายน้ า 
มีน้ าใช้เพียงพอ
กับการอุปโภค 
บริโภคและการ
เกษตรกรรม 

โครงการขุดลอก 
คูคลอง 
ดาดคลอง 
ระบายน้ า 

ส่วนโยธา - 

 

 

 

 

แบบ ยท.04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาหมายจากพันธกิจ/จุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์ 

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน  

59 
 

60 
 

61 
 

62 
 

63 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สินค้าเกษตร-
อาหารมีคุณภาพ
และปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
การวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชย 
กรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑  สนับสนุนงบประมาณแก่
สถานศึกษาในด้านสื่อการเรียน 

เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ
ที่ดีตามช่วงอายุ 
เหมาะสมกับวัย 

3 3 3 3 3 การเพิ่มช่องทาง
ในการรับรู้
ข่าวสารและการ
สนับสนุนให้มี
โอกาสศึกษาต่อ 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
การศึกษาสูงขึ้น 

ประชาชนมี
การศึกษาสูงขึ้น 
มีความรู้ 
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

-จัดนิทรรศการ
ความรู้ ,สนับสนุน
สื่อการเรียนการ
สอน 

ส านักงาน
ปลัด 

- 

   ๒  สนับสนุนงบประมาณอาหาร
เสริม(นม)โรงเรียน อาหารกลางวัน 
แก่เด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
หนองควงและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
อาหารเสริม(นม)และ
อาหารกลางวันที่ถูก
สุขลักษณะ 

1 1 1 1 1 การเพิ่มช่องทาง
ในการรับรู้
ข่าวสารและการ
สนับสนุนให้มี
โอกาสศึกษาต่อ 

เด็กมีพัฒนาการ
ที่ดีตามช่วงอายุ 
เหมาะสมกับวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
ที่ดีตามช่วงอายุ
และตามวัย 

-อาหารเสริม(นม) 
-อาหารกลางวัน 

ส านักงาน
ปลัด 

- 

   ๓  ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ใน
โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กมีทักษะ เพิ่มการ
เรียนรู้ รู้จักความ
สามัคคี 

1 1 1 1 1 การส่งเสริม
ศาสนา 

เด็กมีพัฒนาการ
ที่ดีตามช่วงอายุ 
เหมาะสมกับวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
ที่ดีตามช่วงอายุ
และตามวัย 

ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

ส านักงาน
ปลัด 

- 

   4 สนับสนุนงบประมาณส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็ก ตามความเหมาะสม 
๕  ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาทุก
ศาสนา ตามวาระสมควร 

ประชาชนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมร่วมกันสืบสาน
ประเพณี ร่วมกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 

2 2 2 2 2 ส่งเสริม
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริม
ประเพณี 
วัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ประเพณี
ไทย 

-ประเพณีลอย
กระทง 
-ประเพณี
สงกรานต์ 

ส านักงาน
ปลัด 

- 

 

 

 

แบบ ยท.04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาหมายจากพันธกิจ/จุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ์ 

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน  

59 
 

60 
 

61 
 

62 
 

63 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
การวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชย 
กรรม เศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
  

1.เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนตามแนว
พระราชด าริ 

ประชาชนมี
กิจกรรมที่ช่วยใน
การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
เพิ่มขึ้น 

2 2 2 2 2 เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน
ตามแนว
พระราชด าริ 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
สามารถ
ประกอบ
อาชีพเสริม
ได้และมี
รายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ฝึกอบรมอาชีพระยะ
สั้นให้แก่เยาวชน คน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส
กลุ่มอาชีพต่างๆ 

ส านักงานปลัด - 

   2.ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเอง 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริม มีรายได้ใน
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 

1 1 1 1 1 ส่งเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเอง 

เกษตรกรมี
ความรู้ใน
การผลิตปุ๋ย
หมักชีวภาพ
เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ฝึกอบรมการผลิตปุ๋ย
หมักชีวภาพ 

ส านักงานปลัด - 

   3.สนับสนุนหน่วยงานองค์กรชุมชน
ในการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

ประชาชนรู้จักการ
ปรับตัวและน า
แนวทางตาม
พระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในกิจวัตร
ประจ าวัน 

1 1 1 1 1 สนับสนุน
หน่วยงานองค์กร
ชุมชนในการ
ด าเนินงานที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

ประชาชนมี
ความรู้เพิ่ม
น ามา
ประยุกต์ใช้
ในอาชีพ
ตนเองได้ 

ประชาชนมี
อาชีพเพิ่ม เสริม
รายได้จาก
กิจกรรมที่ อบต.
ได้จัดสรรเงิน
อุดหนุน 

อุดหนุนการจัดงาน
พระนครคีร ี

ส านักงานปลัด - 

 

 

 

 

แบบ ยท.04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาหมายจากพันธกิจ/จุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ์ 

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน  

59 
 

60 
 

61 
 

62 
 

63 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
  

ด้านคมนาคม 
1.ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
2.ปรับปรุงและสร้างระบบระบาย
น้ าในหมู่บ้าน 
3.ก่อสร้างและขยายสะพาน 
ปรับปรุงทางลอดถนนที่ประสบ
ปัญหาน้ าท่วมขัง 
4. ปรับปรุงและต่อเติมสถานที่ท า
การ โดยสามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.จัดให้มีการจัดท าผังเมือง 

เส้นทางคมนาคมมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา 

4 4 4 4 4 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุง รักษา ถนน 
สะพาน ทางเท้า 
ท่อระบายน้ า ราง
ระบายน้ า ฯลฯ 

ความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่ได้
มาตรฐาน 

-ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ถนน คสล. ถนน
แอสฟัลต์ติก 
-กลบหลุมบ่อภายใน
ต าบล 

ส่วนโยธา - 

   ด้านแหล่งน้ า 
1.ปรับปรุงและขยายเขตประปาใน
หมู่บ้านพร้อมจัดเตรียมแหล่ง
รองรับน้ าเพื่อการผลิตน้ าประปา 
2.ซ่อมแซมระบบประปาให้หมู่บ้าน
ที่มีปัญหาและจัดการฝั่งกลบท่อ
ประปา 
3.ปรับปรุงการผลิตระบบส่งน้ าและ
ความสะอาดให้ได้มาตรฐาน
สาธารณสุข 
4.จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

มีแหล่งน้ าเพียงพอ
ส าหรับการขยาย

เขตประปา 
น้ าประปาได้

มาตรฐาน สะอาด
ถูกสุขลักษณะ 

2 2 2 2 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุง รักษา ถนน 
สะพาน ทางเท้า 
ท่อระบายน้ า ราง
ระบายน้ า ฯลฯ 

มีแหล่งน้ า
เพียงพอใน
การอุปโภค 
บริโภค และ
ด้านการ

เกษตรกรรม 

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ฝั่งท่อระบายน้ า ขุดลอก 
คลองระบายน้ า 

ส่วนโยธา - 

 

 

แบบ ยท.04 

แบบ ยท.04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาหมายจากพันธ
กิจ/จุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ์ 

ความก้าวหน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

 
59 

 
60 

 
61 

 
62 

 
63 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เมืองน่าอยู่และ

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

  

ด้านไฟฟูาและแสง
สว่าง 

1.ซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะเพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
2.ขยายเขตไฟฟูา

เข้าสู่พื้นที่
การเกษตร เพื่อมุ่ง
พัฒนาการเกษตร
แบบผสมผสาน 

มีไฟฟูาส่องสว่าง
ทั่วถึงเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

2 2 2 2 2 ขยายเขตไฟฟูา
และติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชน
ได้รับ
ความ

ปลอดภัย
ในการ

สัญจรไป-
มา 

ไฟฟูาส่องสว่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขต
ไฟฟูา ติดตั้ง
ไฟทาง

สาธารณะ 

ส่วนโยธา - 

 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2560-2565) อบต.บางจาก หน้า 1 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาหมายจากพันธ
กิจ/จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน  

59 
 

60 
 

61 
 

62 
 

63 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

1.จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน หน่วยงาน
สาธารณสุข
สถานพยาบาล 

-จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ
ได้พบปะสังสรรค์มี
กิจกรรมร่วมกันเพื่อ
สร้างความสุขและ
สุขภาพจิตที่ดี 
-จัดกิจกรรมตรวจ
สุขภาพให้กับประชาชน
ในกลุ่มต่างๆ 

2 2 2 2 2 ส่งเสริมความรู้
ในการปูองกัน
และระงับโรค 

-ร้อยละของ
ผู้ปุวยที่เกิดจาก
โรคติดต่อลดลง 
-ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ปูองกันโรคได้ใน
เบื้องต้น 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี
ห่างไกลจาก
โรค 

-ควบคุมปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 
-ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ส านักงานปลัด - 

   2.จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนโครงการ
ปูองกันโรคระบาด
และโรคติดต่อต่างๆ 

-ควบคุมและปูองกันการ
เกิดโรคไม่ให้มีการแพร่
ระบาด 
 

2 2 2 2 2 ส่งเสริมให้ชุมชน
มีสุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง 

-ร้อยละของ
ประชาชนใน
ต าบลมีสุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง 
-ร้อยละของ
ประชาชนภายใน
ต าบลรู้จักการ
ดูแลตัวเองเพื่อ
สุขภาพที่ดี 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี
ห่างไกลจาก
โรค 

-ส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุ 

ส านักงานปลัด - 

   3.จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
กีฬาเพื่อสุขภาพ 

-จัดกิจกรรมด้านกีฬา
เพื่อสุขภาพ 
-สนับสนุนหน่วยงาน
องค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ในการส่งเสริมการ
พัฒนาด้านสาธารณสุข 

2 2 2 2 2 -ส่งเสริม
ศักยภาพผู้น า
ด้านการ
สาธารณสุข 
-สนับสนุน
หน่วยงาน
องค์กรชุมชนใน
การด าเนินงานที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

-ร้อยละของ   
อสม.มีความ
สามัคคีและได้
ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 
-ร้อยละของ
ประชาชนใน
ต าบลได้รับ
ค าแนะน าในการ
ดูแลตนเอง 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี
ห่างไกลจาก
โรค 

-จัดกิจกรรมสัมพันธ์ 
อสม. 
-สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถ่ิน
(สปสช.) 
-อุดหนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน 

ส านักงานปลัด - 

 

 

แบบ ยท.04 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาหมายจากพันธ
กิจ/จุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน  

59 
 

60 
 

61 
 

62 
 

63 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

1.สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวยเอดส์
และผู้ด้อยโอกาส
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

-ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ปุวยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
ความช่วยเหลือ 
 

2 2 2 2 2 จัดสวัสดิการสงเคราะห์
แก่ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส 

-ร้อยละของผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาสที่ผ่าน
เกณฑ์ได้รับความ
ช่วยเหลือ 100 % 

ปีละ 4 
กิจกรรม 

-สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุผู้พิการ 
ผู้ปุวยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส 
-ก่อสร้าง ต่อเติม 
ซ่อมแซมบ้าน
ผู้ด้อยโอกาส 

ส านักงานปลัด - 

   2.จัดกิจกรรม
รณรงค์และต่อต้าน
ยาเสพติดภายใน
พื้นที ่
 

-ปัญหายาเสพติด
หมดไปจากพื้นที่ 
 

3 3 3 3 3 ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

-อัตราการติดยาเสพ
ติดของเด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปลดลง 
-ปัญหายาเสพติด
ภายในพื้นที่ลดลง 
100% 

ปีละ 3 
โครงการ 

-ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
-ตั้งด่านตรวจตรา 
-บ าบัดฟื้นฟูผู้เสพยา
เสพติด 

ส านักงานปลัด - 

   3.จัดกิจกรรมต่างๆ
ที่สร้างความ
สามัคคีให้แก่เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 
 

-เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปเกิด
ความรักและความ
สามัคคีภายในต าบล 
 

3 3 3 3 3 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เยาวชนและเด็ก 
 

-ร้อยละ 80 ของ
เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 
-เด็ก เยาวชน มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

ปีละ 3 
โครงการ 

-วันเด็กแห่งชาต ิ
-กีฬาสามัคค ี
-จัดกิจกรรมของสตร ี
-To be number one 

ส านักงานปลัด - 

   4.ส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

-ไม่มีปัญหาทางด้าน
การโจรกรรมและ
อาชญากรรมในพื้นที่ 

     -ส่งเสริมให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
-สนับสนุนหน่วยงาน
องค์กรชุมชนในการ
ด าเนินงานที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ 

-ร้อยละ 80 ของ
ผู้ประสบภัยได้รับ
ความช่วยเหลือ 
-ร้อยละ80ของ อป
พร.ได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น 

 -ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่างๆ 
-ฝึกอบรม อปพร. 
-จัดซ้ือรถดับเพลิง 
-สร้างตาข่ายกั้นลูก
ฟุตซอล 

ส านักงานปลัด ส่วนโยธา 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาหมายจากพันธ
กิจ/จุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน  

59 
 

60 
 

61 
 

62 
 

63 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

1.ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุล 

1 1 1 1 1 -ปรับปรุงภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมให้
สวยงาม 

-ปลูกต้นไม้แนวคัน
คลองชลประทาน
ภายในต าบล 
-ร้อยละของประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ปีละ 1  
กิจกรรม 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
บ่อหลวง 
-ปลูกต้นไม้แนวคัน
คลองชลประทาน 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อ
หนองส้มบริเวณปูอม
ต ารวจ 

ส านักงานปลัด - 

   2.ปรับปรุงแหล่งน้ า 
แหล่งทรัพยากร
ธรรม 
ชาติ 

2.แหล่งน้ ามีการดูแล
รักษาโดยทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา 

2 2 2 2 2 -การจัดการขยะและน้ า
เสียอย่างถูกสุขลักษณะ 

-ร้อยละของครัวเรือน
มีที่ก าจัดขยะที่ถูก
สุขลักษณะ 
-ลดการเผาขยะตาม
บ้านเรือนและลด
มลพิษทางอากาศ 

ปีละ 2  
กิจกรรม 

-ก าจัดขยะและวัชพืช 
-ก าจัดขยะและน้ า
เสีย 
-จัดซ้ือถังขยะ 

ส านักงานปลัด - 

   3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ทางเข้า-ออก
สถานที่ราชการ 

3.ประชาชนรู้จักการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้คงอยู่ 
4.ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 1 1 1 1 -สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-สนับสนุนหน่วยงาน
องค์กรชุมชนในการ
ด าเนินงานที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ 

-ร้อยละของประชาชน
รู้จักการดูแลรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้คงอยู่ 

ปีละ 1 
ครั้ง 

-วันบ๊ิกคลีนน่ิงเดย์ ส านักงานปลัด ส่วนการ
คลัง 

ส่วนโยธา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2560-2565) อบต.บางจาก หน้า 1 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาหมายจากพันธ
กิจ/จุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน  
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60 
 

61 
 

62 
 

63 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้าน
กระบวนการ
บริหารจัดการที่ดี
ในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาด้าน
กระบวนการ
บริหารจัดการที่
ดีภายในองค์กร
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

1.ปรับปรุงและ
พัฒนา การท างาน
ของพนักงานส่วน
ต าบลในการ
ให้บริการประชาชน 
ด้วยความสะดวก
รวดเร็วและเป็น
ธรรม 

-ประชาชนพึงพอใจใน
การด าเนินงานและ
สามารถตอบสนอง
ความต้องการได้อย่าง
ทั่วถึง 

2 2 2 2 2 -ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

-สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ได้
ร้อยละ 80 
-ประชาชนมี
กระบวนการเรียนรู้
และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

ปีละ 2 
โครงการ 

-อบต.สัญจร/
ประชาคมแผน 
-จัดท าแผนชุมชน 
-อบรมเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพให้กับ
เยาวชนและ
ประชาชนภายใน
ต าบลเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่อาเซียน 

ส านักงานปลัด - 

   2.จัดหาอุปกรณ์
ด้านการศึกษา
ค้นคว้า เพื่อให้
ความรู้เพิ่มเติมแก่
ประชาชน ได้ศึกษา
ข้อมูลเรื่องการ
ปฏิบัติงาน และ
บทบาทหน้าที่ของ
อบต. 

-ประชาชนมีความ
พร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1 1 1 1 1 -ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์พร้อมทั้งน้ า
เทคโนโลยีทันสมัยมา
ให้บริการประชาชน 

-ร้อยละของผู้มารับ
บริการมีความพึง
พอใจ 
-อาคารส านักงานมี
ความสะอาด 
เรียบร้อยในการ
ให้บริการ 

ปีละ 1 
กิจกรรม 

-กิจกรรม 5 ส 
-ก่อสร้างปรับปรุงที่
ท าการ อบต. 
-คิดตั้งเครื่องสูบน้ า
ขนาดใหญ ่
-จัดซ้ือพัดลมไอน้ า 

ส านักงานปลัด - 

   3.พัฒนาบุคลากร
ของอบต. ให้มี
ความรู้และความ
เจริญก้าวหน้าใน
อาชีพการงานและ
ทักษะในการท างาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-บุคลากรภายใน
องค์กรมีความรู้ 
ความสามารถเพิ่มขึ้น
และสามารถน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้
กับการท างานได้ 

5 5 5 5 5 -พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-ร้อยละของพนักงาน
ส่วนต าบลได้รับการ
ฝึกอบรมพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถ
ในการบริการ
ประชาชน 
-ร้อยละของประชาชน
ผู้มาขอรับบริการมี
ความพึงพอใจ 

จ านวนผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม ปี
ละ 5 คน 

-อบรมสัมมนา คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล 
-ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ฯ 

ส านักงานปลัด - 

 

 

แบบ ยท.04 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2560-2565) อบต.บางจาก หน้า 1 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาหมายจากพันธ
กิจ/จุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน  

59 
 

60 
 

61 
 

62 
 

63 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้าน
กระบวนการ
บริหารจัดการที่ดี
ในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาด้าน
กระบวนการ
บริหารจัดการที่
ดีภายในองค์กร
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

4.ประสานความ
ร่วมมือระหว่าง
บุคลากรของอบต.
สภาท้องถิ่น 
หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง อย่าง
เป็นกันเอง 

-บุคลากรภายใน
องค์กรมีความรู้ 
ความสามารถเพิ่มขึ้น
และสามารถน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้
กับการท างานได้ 

2 2 2 2 2 -พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-ร้อยละของพนักงาน
ส่วนต าบลได้รับการ
ฝึกอบรมพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถ
ในการบริการ
ประชาชน 
-ร้อยละของประชาชน
ผู้มาขอรับบริการมี
ความพึงพอใจ 

จ านวนผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม ปี
ละ 5 คน 

-อบรมสัมมนา คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล 
-ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ฯ 

ส านักงานปลัด - 

   5.จัดสรร
งบประมาณเพื่อ
พัฒนาความรู้ โดย
จัดให้มีการอบรม
เพิ่มพูนความรู้ด้าน
ต่าง ๆ แก่
เจ้าหน้าที่ 

-บุคลากรภายใน
องค์กรมีความรู้ 
ความสามารถเพิ่มขึ้น
และสามารถน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้
กับการท างานได้ 

3 3 3 3 3 -เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บและพัฒนารายได้ 
-ส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
และสถาบันของชาติ 

-การจัดเก็บภาษี
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภายในต าบล 
-การจัดเก็บภาษี
ครบถ้วน 100% 
-ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
ชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
-ส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยการ
จัดการเลือกตั้งฯ 

ปีละ 3 
โครงการ 

-แผนที่ภาษี 

-รัฐพิธีและวัน
ส าคัญของชาติ 
-จัดการเลือกตั้ง 
อบต. 

ส่วนการคลัง - 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาหมายจากพันธ
กิจ/จุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน  
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60 
 

61 
 

62 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้าน
กระบวนการ
บริหารจัดการที่ดี
ในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาด้าน
กระบวนการ
บริหารจัดการที่
ดีภายในองค์กร
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

6.จัดสรร
งบประมาณเพื่อ
พัฒนาความรู้ด้าน
การศึกษาดูงาน
จากท้องถิ่นอื่น 

-บุคลากรภายใน
องค์กรมีความรู้ 
ความสามารถเพิ่มขึ้น
และสามารถน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้
กับการท างานได้ 

1 1 1 1 1 -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารแก่ชุมชน 
-จัดท าฐานข้อมูลชุมชน 
-สนับสนุนหน่วยงาน
องค์กรชุมชนในการ
ด าเนินงานที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ 
-รายจ่ายประจ า 

-ร้อยละของประชาชน
มีความพึงพอใจในผล
การปฏิบัติงาน 
-ประชาชนได้รับทราบ
ผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 
-สนับสนุนหน่วยงาน
องค์กรชุมชนในการ
ด าเนินงานที่
สอดคล้องกับการ
พัฒนาด้าน
กระบวนการบริหาร
จัดการที่ดี 
-รายจ่ายประจ า 

ปีละ 1 
ครั้ง 

-จัดท าหนังสือ 
วารสาร อบต. 
-จัดท าฐานข้อมูล 

ส านักงานปลัด - 

 

แบบ ยท.04 
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บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ

ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผน การด าเนินงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่  
และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีขั้นตอนดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ก าหนดกรอบ 
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
จาก และประเมินผลโครงการพัฒนาตามที่ได้ด าเนินการ ดังนี้  
1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน ก าหนดแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร ์แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  

2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน  

3) ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล  

4) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพ  

5) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ  

6) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเปูาหมายที่
ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม  

7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช ้
หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัดความส าเร็จหรือ
ความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได ้ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ 
จะพิจารณา   
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนา  ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่ม
โครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  
ขั้นตอนที่ 4 รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง  
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ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะใน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้  
5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 

(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก

คนหนึ่งท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น

ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ

โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือ

ร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย 

และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อ

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงาน 

(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
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(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กร   
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตาม   
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม   
5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบไปด้วยแบบรายงาน 3 แบบตาม

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

1. แบบรายงาน แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดย

ตนเอง  

2. แบบรายงาน แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. แบบรายงาน แบบที่ 3 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในภาพรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ (รายละเอียดแบบประเมินและแบบติดตาม ในภาคผนวก) 
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การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 

ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 
อบต. 1. ใช้แบบติดตามผลการ

ด าเนินงานของ  อบต. (6 
เดือน)  
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา  

ทุกๆ 6 เดือน อบต. 1. ใช้แบบรายงานที่  1 
การก ากับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ของ อบต.  
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

 
เมื่อ อบต.

ประกาศใช้แผน 

1. ใช้แบบรายงานที่  3/1 
แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์  
2. ใช้แบบรายงานที่ 3/2 
แบบประเมินความพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานของ  
อบต. ในภาพรวม  
3. ใช้แบบรายงานที่ 3/3 
แบบประเมินความพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานของ  
อบต . ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์  
4. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

 
ทุกๆ 1 ปี (ภายใน

ธันวาคม) 

คณะติดตามฯ 1. ตรวจสอบรายงาน  
2. วิเคราะห์รายงานตาม
แบบ  
3. รายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ  

15 วันนับต้ังแต่รับ
รายงาน 

 
คณะติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน  
2. วิเคราะห์รายงานตาม
แบบ  
3. เสนอผู้บริหารทราบ  

 
15 วันนับต้ังแต่รับ

รายงาน 

 
ผู้บริหาร 

1. เสนอสภาเพื่อทราบ  
2. ประกาศให้ประชาชน
ทราบ  

1.ภายในธันวาคม 
2.ประกาศไม่น้อย

กว่า30วัน 
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แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย

จะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์

แล้ว 

 

         ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.......องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก................... 

 

 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่ม ี
การด าเนินงาน 

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา   
ท้องถิ่น   
๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายไตรมาส (6 เดือน ) 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ

รายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการ

ด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑ 

 ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..............องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก.................................... 

๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 

    (๑) ไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม – ธันวาคม)  (๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม) 

 (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)  (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน) 

ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี 

๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ ๑ พ.ศ. ปีที่ ๒ พ.ศ. ปีที่ ๓ พ.ศ. ปีที่ ๔ พ.ศ. 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศร ษฐกิ จ
พอเพียง 

        

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

        

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า         
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน การศึกษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

        

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข         
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต         
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านกระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

        

รวม         
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๔. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ       
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ       
ที่อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิพอเพียง             

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  
ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

            

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า             

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

            

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข             
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต             

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน กระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

            

รวม             

 

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี....................... 

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ เงินสะสม งบหน่วยงานอื่น รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิพอเพียง         
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

        

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

        

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า         
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข         
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต         
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

        

รวม         
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ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี....................... 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป 

      
      

รวม      
 

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ๑.จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน

.......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 
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แบบที่ ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจาก

สิ้นสุดปีงบประมาณ 

  ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...........องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก............................. 

๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน

................................................................................................................................... 

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี...................................... 

๓. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

๔. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ       
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิพอเพียง   
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

  

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า   
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข   
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

  

รวม   
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แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน

ภาพรวม   

ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑. เพศ  (๑) ชาย    (๒) หญิง  

๒. อายุ  (๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี  (๒) ๒๐ – ๓๐ ปี   (๓) ๓๑ – ๔๐ 

  (๔) ๔๑ – ๕๐ ปี   (๕) ๕๑ – ๖๐ ปี   (๖) มากกว่า ๖๐ ปี  

๓. การศึกษา (๑) ประถมศึกษา  (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  

  (๔) ปริญญาตรี   (๕) สูงกว่าปริญญาตรี  (๖) อื่น ๆ  

๔.อาชีพหลัก (๑) รับราชการ   (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (๓) ค้าขาย ธุรกิจ
ส่วนตัว 
  (๔) รับจ้าง   (๕) นักเรียน นักศึกษา  (๖) เกษตรกร  

  (๗) อื่น ๆ (ระบุ).........................................................................................  

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรม    
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม    
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

   

๘.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
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แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑. เพศ  (๑) ชาย    (๒) หญิง  

๒. อายุ  (๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี  (๒) ๒๐ – ๓๐ ปี   (๓) ๓๑ – ๔๐ 

  (๔) ๔๑ – ๕๐ ปี   (๕) ๕๑ – ๖๐ ปี   (๖) มากกว่า ๖๐ ปี  

๓. การศึกษา (๑) ประถมศึกษา  (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  

  (๔) ปริญญาตรี   (๕) สูงกว่าปริญญาตรี  (๖) อื่น ๆ  

๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ   (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  

  (๔) รับจ้าง   (๕) นักเรียน นักศึกษา  (๖) เกษตรกร  

  (๗) อื่น ๆ (ระบุ).........................................................................................  

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและ

ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่าน จะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ

ท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ คะแนน 
( ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรม  
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

 


