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คํานํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนับวาเปนองคกรที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาทองถิ่นและการ
พัฒนาประเทศโดยสวนรวม เนื่องจากการปฏิบัติงานในการใหบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมาย
กําหนดจะสงผลโดยตรงตอการใหบริการและชีวิตความเปนอยูของประชาชนเริ่มจากกระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป2จนถึงการนําแผนไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจั ดทํ าแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
กําหนดใหมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นซึ่งเปนแผนระยะยาว เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่กําหนด
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งแสดงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมาย
เพื่ อ การพั ฒ นาในอนาคตโดยพิ จ ารณาจากความตองการของประชาชน นโยบายของผู บริ ห ารทองถิ่ น
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จั งหวั ด คํ า แถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแหงชาติ ขอมู ล พื้ น ฐานจาก
หนวยงานตางๆ นั้น
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบางครก ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการบริการ
สาธารณะแกประชาชนภายในทองถิ่น จึงไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางครกเปนแนวทางใน
การจัดทําแผนพัฒนาประสานการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อความสอดคลองสนับสนุนแนว
ทางการดําเนินงานจังหวัดแบบบูรณาการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและเพื่อกําหนดเปนแนวทางการ
พัฒนาทองถิ่นตอบสนองและแกไขปAญหาความเดือดรอนอันเปนการตอบสนองนโยบายที่มุงประโยชนสูงสุด
ของประชาชนตอไป
องคการบริหารสวนตําบลบางครก
เมษายน 2559
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย และแนวทางเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ นโยบายในการพัฒนาทองถิ่น แผนชุมชน และปAญหา/
ความตองการของประชาชนในทองถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนกระบวนการกําหนดทิศทางใน
อนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบน
พื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับศักยภาพ
ของทองถิ่น และปAญหา/ความตองการของประชาชนในทองถิ่น
การวางแผนยุ ทธศาสตรการพั ฒ นามี ความสํ า คั ญ ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่ น เปนอยางยิ่ ง ทั้ งนี้
เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณอนาคตเปนกรอบในการกําหนด ทิศ
ทางการพั ฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ใหมุ งไปสู สภาพการณอั น พึ ง ประสงคไดอยางเทาทั น การ
เปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองกําหนดถึงสภาพการณที่
ตองการบรรลุและแนวทางที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลบางครก ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอํานาจหนาที่ในการ
บริการสาธารณะแกประชาชนภายในทองถิ่น ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาเปนอยางยิ่ง โดยลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางครกจะมี
ลักษณะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนา
จังหวัด กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ นโยบายในการพัฒนา
ทองถิ่น และปAญหา/ความตองการของประชาชนในทองถิ่นโดยการจัดทําประชาคมทองถิ่น
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1.2.1. เพื่อกําหนดกรอบยุทธศาสตร แนวทาง และจุดมุงหมายในการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลบางครกใหมีประสิทธิภาพ
1.2.2 เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ตอบสนองตอปAญหาและความตองการของประชาชน
ภายใตศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบางครก
1.2.3 เพื่อเปนกรอบยุทธศาสตรและแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามป2ขององคการบริหาร
สวนตําบลบางครก
1.2.4 เพื่อเปนเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระหวางองคการบริหารสวนตําบล บาง
ครกและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและสวนราชการอื่น ๆ
1.2.5 เพื่อประสานการพัฒนาใหสอดคลองกันทั้งในระดับกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น

1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางครก มีขั้นตอนในการดําเนินการ
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางครกจัดการประชุมประชาคม
ทองถิ่ น สวนราชการ และรัฐ วิสาหกิจ ที่เกี่ย วของ เพื่อแจงแนวทางการพั ฒนาทองถิ่ น รับทราบปAญหา
ความตองการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตําบลบางครก
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางครก
รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางครก
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางครกพิจารณารางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาเพื่อเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลบางครก
ขั้นตอนที่ 4 นายกองคการบริหารสวนตําบลบางครกเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลบางครกเพื่อใหความเห็นชอบกอน เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลบางครก
เห็นชอบแลว นายกองคการบริหารสวนตําบลบางครกจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาตอไป
1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1.4.1 มีกรอบยุทธศาสตร แนวทาง และจุดมุงหมายในการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบาง
ครกทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
1.4.2 มีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ตอบสนองตอปAญหาและความตองการของประชาชน ภายใต
ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบางครก
1.4.3 มีกรอบยุทธศาสตรและแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามป2ขององคการบริหารสวน
ตําบลบางครก
1.4.4 เปนเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระหวางองคการบริหารสวนตําบลบางครกและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและสวนราชการอื่น ๆ
1.4.5 เปนแนวทางในการประสานการพัฒนาใหสอดคลองกันทั้งในระดับกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถิ่น

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข0อมูลพื้นฐานขององคการบริหารส7วนตําบลบางครก
2.1 ข0อมูลทั่วไป
ประวัติ
ในสมั ย รัช กาลที่ 5 ทรงใหขุ ดคลองแยกจากแมน้ํา เพชรบุรี ต รงวัด ปากคลอง ผานวั ดเขาตะเครา
ออกปากอาวที่ตําบลบางตะบูนในปAจจุบัน เมื่อชาวบานลงมือขุดคลองบริเวณวัดปากคลองถึงวัดเขาตะเคราได
พบครกหินเปนจํานวนมาก ชาวบานจึงเรียกหมูบานนี้วา “บานบางครก” ตั้งแตนั้นเปนตนมา
เดิมทีองคการบริหารสวนตําบลบางครกเปนสภาตําบลบางครก และไดรับการยกฐานะขึ้นเปนองคการ
บริหารสวนตําบลบางครก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล เมื่อวันที่
23 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2540 ซึ่งไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลบางครก ตั้งอยูเลขที่ 123 หมูที่ 4 ตําบลบางครก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
- คําขวัญตําบลบางครก อําเภอบ0านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
หลวงพอทองศักดิ์สิทธิ์ กอนกาลผลิตครกหิน ผืนแผนดินหาพันธุเผา ดงมะพราวทําน้ําตาล ถิ่นฐานโลกระทะ

- คําขวัญอําเภอบ0านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
วัดเขาตะเคราศักดิ์สิทธิ์ หลวงพอสัมฤทธิ์คูบาน ถิ่นฐานหอยแครง สูแหลงเกลือดี เขียวขจีปNาชายเลน
อาณาเขต
ที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดตอกับ ต.บานแหลม ต.บางตะบูน ต.บางตะบูนออก อ.บานแหลม
ทิศใต
ติดตอกับ ต.บานแหลม อ.บานแหลม ต.บานกุม ต.ธงชัย อ.เมือง
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ต.ทาแรง ต.บานแหลม อ.บานแหลม
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ต.บางจาก อ.เมือง ต.หนองปลาไหล อ.เขายอย
เนื้อที่
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 33.471 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,919.375 ไร
1. พื้นที่
15,479 ไร
- พื้นที่ทํานา
1,157 ไร
- พื้นที่พืชสวน,ไมยืนตน 8,120 ไร
- พื้นที่บอกุง, บอปลา 6,137 ไร
- พื้นที่เลี้ยงสัตว
65 ไร
ฯลฯ

ภาพที่ 1 แสดงแผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตตําบลบางครก

ภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตําบลบางครกมีลักษณะเปนที่ราบลุมมีแมน้ําเพชรบุรีไหลผาน
และเปนจุดที่แมน้ําเพชรบุรีแยกเปน 2 สาย ที่หนาวัดปากคลองสายหนึ่งไหลออกที่ปากอาวบานแหลมและอีก
สายหนึ่งไหลออกที่ปากอาวบางตะบูนลงสูอาวไทย
ประชากร
จํานวนประชากร (ตามทะเบียนราษฎร) ทั้งสิ้น 7,068 คน แยกเปน
ชาย 3,365 คน หญิง 3,703 คน แยกเปนรายหมูบาน ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรในแต7ละหมู7บ0าน
หมู7ที่
ชื่อหมู7บ0าน
ชาย
หญิง
รวม
1
บานใหมบน
348
400
748
2
บานใหมลาง
171
189
360
3
บานบางลําภู
235
227
462
4
บานปากคลอง
591
689
1,280
5
บานลัดลาง
496
524
1,020
6
บานกระทุมราย
274
301
875
7
บานทุงเฟUVอ
149
162
311
8
บานนาปNา
147
140
287
9
บานแสมชาย
231
281
512
10
บานแคววังใหญ
233
281
514
11
บานบางหอ
173
205
378
12
บานคลองสวนทุง
317
304
621
รวม
3,365
3,703
7,068
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎรมีทั้งหมด 2,249 หลัง
หมู7ที่
ชื่อหมู7บ0าน
จํานวนครัวเรือน
1
บานใหมบน
239
2
บานใหมลาง
108
3
บานบางลําภู
134
4
บานปากคลอง
428
5
บานลัดลาง
323
6
บานกระทุมราย
157
7
บานทุงเฟUVอ
116
8
บานนาปNา
83
9
บานแสมชาย
195
10 บานแคววังใหญ
155
11 บานบางหอ
131
12 บานคลองสวนทุง
180
รวม
2,249
หมายเหตุ ขอมูล:สํานักงานทะเบียนอําเภอบานแหลม ณ วันที่ 30 มกราคม 2559

ขอมูลจํานวนผูที่ไดรับเบี้ยยังชีพขององคการบริหารสวนตําบลบางครก ทั้งหมด จํานวน 1,330 คน แยกเปน
- ผูไดรับเบี้ยยังชีพผูพิการ
จํานวน 148 คน
- ผูไดรับเบี้ยยังชีพผูปNวยเอดส
จํานวน
21 คน
- ผูไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
จํานวน 1,161 คน
หมายเหตุ ขอมูล:สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางครก ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2559
สภาพทางสังคม
การศึกษา
ก. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง ดังนี้
1) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดสุทธาวาส หมูที่ 1 โทร. 092-6958956
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเขาตะเครา
หมูที่ 5 โทร. 092-2525996
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางหอ
หมูที่ 11 โทร. 081-9954595
4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางครก
หมูที่ 4 โทร. 089-9148353
ข. โรงเรียนประถมศึกษา 5 แหง ดังนี้
1) โรงเรียนวัดปากคลอง
หมูที่ 4 โทร. 032-409038
2) โรงเรียนวัดบางลําภู
หมูที่ 3 โทร. 032-409413
3) โรงเรียนวัดเขาตะเครา
หมูที่ 5 โทร. 032-409222
4) โรงเรียนบานทุงเฟUVอ
หมูที่ 7 โทร. 032-409023
5) โรงเรียนบานบางหอ
หมูที่ 11 โทร. 032-409087, 409412
ค. โรงเรียนมัธยม 1 แหง ไดแก โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต หมูที่ 4 โทร. 032-409043
ง. โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามขั้นพื้นฐาน 1 แหง ไดแก ศูนยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํา
มัสยิดอิสลามมุรเราะหมาน หมูที่ 2
แหล7งความรู0ของชุมชน
- เครื่องกระจายเสียงทางไกลไรสาย
- หอกระจายขาวประจําหมูบาน
- ศูนยการเรียนรูชุมชน
สถาบันและองคกรทางศาสนา
วัดทั้งหมด 6 แห7ง
1) วัดสุทธาวาส บานใหมบน หมูที่ 1 โทร. 032-780589,089-9129840
2) วัดบางลําภู
บานบางลําภู หมูที่ 3 โทร. 032-450520
3) วัดปากคลอง บานปากคลอง หมูที่ 4 4) วัดเขาตะเครา บานลัดลาง หมูที่ 5 โทร. 032-424300
5) วัดเฟUVอสุธรรม บานกระทุมราย หมูที่ 6 โทร. 032-409225
6) วัดบางหอ บานบางหอ หมูที่ 11 โทร. 032-409187
มัสยิด 1 แห7ง
1) มัสยิดอิสลามมุรเราะหมาน บานใหมลาง หมูที่ 2

สาธารณสุข
โรงพยาบาลส7งเสริมสุขภาพตําบล 3 แห7ง ดังนี้
1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางครก ตั้งอยูหมูที่ 4 โทร. 032-409264
2) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดเขาตะเครา ตั้งอยูหมูที่ 5 โทร. 032-409133
3) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบางหอ ตั้งอยูหมูที่ 11 โทร. 032-409132
สถานพยาบาลเอกชน 1 แห7ง ดังนี้
1) สถานพยาบาลหมอแหมม ตั้งอยูหมูที่ 7 โทร. 032-409355
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ตูยามตํารวจชุมชน จํานวน 1 แหง
- ศูนยอาสาสมัครปYองกันภัยฝNายพลเรือน จํานวน 1 แหง
มวลชนจัดตั้ง
- อาสาสมัครปYองกันภัยฝNายพลเรือน
จํานวน 103 คน
- อาสาสมัครสาธารณสุข
จํานวน 107 คน
- สตรีอาสาพัฒนา
จํานวน 200 คน
- ลูกเสือชาวบาน
จํานวน 100 คน
- ไทยอาสาปYองกันชาติ
จํานวน 100 คน
- กองหนุนเพื่อความมั่นคง
จํานวน 100 คน
- คณะกรรมการปYองกันและแกไขปAญหายาเสพติดระดับหมูบาน จํานวน 100 คน
- ชุดรักษาความสงบ/ปลอดภัยของหมูบาน
จํานวน 100 คน
ข0อมูลอื่นๆ
ปราชญในชุมชน
- นายเคลิ้ม ใจดี
ปราชญดานดนตรีไทย หมูที่ 8
- นางสาวลัดดา ฉิมอินทร ปราชญดานเครื่องจักสาน หมูที่ 7
- จ.ส.อ. สงา บุตรรัตน ปราชญดานภาษามอญ หมูที่ 3
- นายปรีชา ศรีเบญจพล ปราชญดานการเกษตรกรรม หมูที่ 12
เบอรติดต7อหน7วยงานในอําเภอบ0านแหลม
- ที่วาการอําเภอบานแหลม
โทร.032-481168
- สํานักงานที่ดินอําเภอบานแหลม
โทร.032-481075
- สํานักงานเกษตรอําเภอบานแหลม
โทร.032-481169
- สํานักงานประมงอําเภอบานแหลม
โทร.089-7528401
- สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบานแหลม
โทร.032-481537
- สรรพากรอําเภอบานแหลม
โทร.032-481055
- ทองถิ่นอําเภอบานแหลม
โทร.032-483349
- สํานักงานไฟฟYาสวนภูมิภาคอําเภอบานแหลม โทร.032-481099
- ไปรษณียอําเภอบานแหลม
โทร.032-481097
- ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานแหลม (กศน.)
โทร.032-481140
- โรงพยาบาลบานแหลม
โทร.032-481145-6
- สถานีตํารวจภูธรบานแหลม
โทร.032-481113

เบอรโทรฉุกเฉิน
- เหตุดวนเหตุราย
191
- ดับเพลิง
199
- เจ็บปNวยฉุกเฉิน
1669
- ตํารวจทางหลวง
1193
- สอบถามเสนทาง(ทางดวน) 1543
- อุบัติเหตุทางน้ํา
1196
- ตํารวจทองเที่ยว
1155
- ขอมูลจราจร
1197
- กรมทางหลวงชนบท 1146
- แจงรถหาย
1192

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชากรในตําบลบางครกสวนใหญประกอบอาชีพทํานาขาว ทําสวน ประมง เลี้ยงสัตวและรับจาง
ทั่วไป
หน7วยธุรกิจในเขตองคการบริหารส7วนตําบลบางครก
โรงเลี้ยงสัตว
16
แหง
ฟารมเลี้ยงสัตวน้ํา 3 แหง
โรงงานแปรรูปอาหาร
2 แหง
โรงขนมจีน
3 แหง
โรงงานน้ําตาล
13
แหง
โฮมสเตย
1 แหง
รานรับซื้อของเกา
4 แหง
รานขายอุปกรณไฟฟYา
1 แหง
รานคาราโอเกะ
4 แหง
ตูน้ํามัน
1 แหง
รานเกมส/อินเตอรเน็ต
2 แหง
รานเย็บผา
3 แหง
รานขายยา
1 แหง
รานขายวัสดุกอสราง
3 แหง
สถานพยาบาล
1 แหง
รานอาหาร
5 แหง
รานลางอัดฉีด
1 แหง
รานเสริมสวย/รานตัดผม
8 แหง
รานซอมรถ
17 แหง
สถานีทวนสัญญาณ
1 แหง
เสาโทรศัพท
3 แหง
โต\ะสนุกเกอร
1 แหง
รานคา/มินิมารท
98
แหง

ตูโทรศัพท
บานเชา
รานจําหนายน้ําดื่ม

4
1
1

แหง
แหง
แหง

การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
ถนนคอนกรีต
12.50 กิโลเมตร
ถนนลาดยาง
23.00 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง
27.94 กิโลเมตร
ถนนดิน
8.50 กิโลเมตร
การโทรคมนาคม
ตูโทรศัพทสาธารณะ
จํานวน 4 ตู
การไฟฟEา
มีไฟฟYาใชทุกหมูบานและครอบคลุมรอยละ 90 ของหลังคาเรือน
แหล7งน้ําทางการเกษตร
แหลงน้ําธรรมชาติ
- แมน้ํา
1 สาย
แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- คลอง/คลองชลประทาน 17 แหง
- เหมือง
1 แหง
- เขื่อน
5 แหง
แหล7งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค
แหลงน้ํา
- ระบบประปาสวนภูมิภาค 12 แหง
- ถังน้ํา คสล.
2 ถัง
ข0อมูลอื่น ๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- มีทรัพยากรปNาชายเลนซึ่งเปนแหลงขยายพันธุสัตวน้ํา

2.2 ข0อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท0องถิ่น
ศักยภาพขององคการบริหารส7วนตําบล
จํานวนบุคลากร
- ตําแหนงฝNายการเมืองแยกเปนคณะผูบริหาร 2 คน สมาชิกสภา
- ตําแหนงในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางครก
- ตําแหนงในกองคลัง
- ตําแหนงในกองชาง
ระดับการศึกษาของบุคลากร

24 คน
24 คน
7 คน
3 คน

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

5
3
2
6
9
9

คน
คน
คน
คน
คน
คน

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
ในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางครกมีการรวมกลุมของประชาชนทุกประเภท แยกประเภท
ไดดังนี้
1. กลุมอาชีพ OTOP 4 กลุม รายละเอียดดังนี้
1.1 ชื่อกลุมไมกลึงบานใหม ผลิตกลองอเนกประสงค (ของใช) ประเภทกลุมผูผลิตชุมชน กลุม
ผลิตภัณฑพัฒนาสูการแขงขัน ตั้งอยู บานเลขที่ 1/1 หมูที่ 1 ตําบลบางครก อําเภอบานแหลม จังหวัด
เพชรบุรี เบอรติดตอ 083-8500767
1.2 ชื่อกลุมหัตถกรรมจักสานไมไผตําบลบางครก ตั้งอยู บานเลขที่ 135/3 หมูที่ 4 ตําบลบาง
ครก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี เบอรติดตอ 088-5783170
- ผลิตบุงกี๋ (ของใช) ประเภทผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว กลุมผลิตภัณฑพัฒนาสูการ
แขงขัน
- ผลิตแผงตากปลา (ของใช) ประเภทผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว กลุมผลิตภัณฑสูการ
แขงขัน
1.3 ชื่อผูผลิตนางพัชรินทร ทรัพยเกิด ผลิตกางเกงไหมผาตอขาสั้น (ผาและเครื่องแตงกาย)
ประเภทผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว กลุมผลิตภัณฑปรับตัวสูการพัฒนา ตั้งอยู บานเลขที่18/1
หมูที่ 6 ตําบลบางครก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี เบอรติดตอ 085-1715121
1.4 ชื่อผูผลิตนางสายสุทธิ์ จันทรเกิด ผลิตน้ําตาลมะพราวปaก (อาหาร) ประเภทผูผลิตชุมชนที่
เปนเจาของรายเดียว กลุมผลิตภัณฑปรับตัวสูการพัฒนา เบอรติดตอ 032-409143
2. กลุมกองทุนหมูบาน (12 หมู)
12 กลุม
3. กลุมเครดิตยูเนียน หมูที่ 7
1 กลุม
4. กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางครก
1 กลุม

2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning)
- องคการบริหารสวนตําบลบางครก ไดวิเคราะหจุดแข็งของพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงสูการพัฒนา
ประกอบดวย
1. มีหลวงพอศักดิ์สิทธิ์เปนที่รูจักของคนทั่วไป
2. มีมะพราวเปนพืชเศรษฐกิจหลัก
3. มีแหลงทองเที่ยวที่สามารถพัฒนาไปสูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
4. มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปAญญาทองถิ่นที่มีเอกลักษณ
5. มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายรองรับการประกอบอาชีพ
6. มีสังคมเอื้อเฟUVอเผื่อแผอยูรวมกันอยางปลอดภัย
7. การคมนาคมสะดวกมีถนนเชื่อมตอระหวางหมูบานชุมชน

8. มีแมน้ําลําคลองไหลผานทิวทัศนสวยงาม
9. ทองถิ่นและประชาชนใหความสําคัญกับการศึกษา
10. ประชาชนในพื้นที่มีความสามัคคีรวมมือรวมใจ
11. นักการเมืองทองถิ่นและผูนําชุมชนมีศักยภาพความรูและความรับผิดชอบตอสวนรวม
ดวยสภาพพื้ น ที่ ตํ า บลบางครกที่ มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ มี ค วามหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรมและปAจจัยตาง ๆ ที่เอื้อตอการพัฒนา ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาพื้นที่เปนไปตามศักยภาพของ
ทรัพยากรที่มีอยูสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาในทุกระดับ องคการบริหารสวนตําบลบางครก จึงกําหนด
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของตําบลบางครกโดยเนนการพัฒนาดานการทองเที่ยวเปนหลัก
รายรับและรายจ7ายขององคการบริหารส7วนตําบล
สถิติรายรับขององคการบริหารสวนตําบลบางครก
รายการ
รายไดที่ อบต.จัดเก็บเอง
รายไดที่รัฐจัดเก็บและจัดสรรให
อุดหนุนจากรัฐบาล
อื่น ๆ

ปO 2554
649,838.30
11,816,444.93
7,304,068.00
-

ปO 2555
938,809.38
13,340,446.01
8,262,574.00
-

ปO 2556
ปO 2557
ปO 2558
1,041,849.34 1,407,215.27 1,740,791.86
16,770,070.30 24,262,818.75 16,996,893.25
8,146,740.00 9,311,099.00 8,817,825.00
-

รวม

19,770,351.23

22,541,829.39

25,958,659.64

34,981,133.02

27,555,510.11

สถิติรายจายขององคการบริหารสวนตําบลบางครก
รายการ

ปO 2554

ปO 2555

ปO 2556

ปO 2557

ปO 2558

835,883.80

471,941.56

519,926.56

492,624.00

524,226.56

4,471,001.14

6,009,253.20

5,672,459.30

6,426,518.97

7,370,673.01

3,538,992.43

4,279,197.70

4,950,235.06

6,285,287.79

4,634,076.26

130,552.12

137,573.52

181,453.35

219,826.70

225,727.14

อุดหนุน

1,585,660.00

1,600,800.00

1,643,400.00

2,334,600.00

2,398,741.50

คาครุภณ
ั ฑที่ดินและสิ่งกอสราง

1,953,187.88

672,629.82

1,150,405

7,831,885.17

9,136,051.39

รายจายอื่น

-

15,000.00

18,000.00

478,612.00

23,000.00

อื่น ๆ

-

-

-

-

-

รวม

12,515,277.37

13,186,395.86

14,135,879.27

24,069,354.63

24,312,505.86

งบกลาง
เงินเดือน ,คาจางประจํา และ
คาจางชั่วคราว
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

หมายเหตุ ขอมูล : กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบางครก

บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร
วิเคราะหศักยภาพการพัฒนาท0องถิ่น
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาท0องถิ่น
3.1.1 ยุทธศาสตร คสช. 9 ยุทธศาสตร 12 ค7านิยมหลัก
แนวทางที่สําคัญของ คสช. คือ ตองนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช และมีการพัฒนาแบบ
องครวม สรางความสมดุลในดานคน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ซึ่ง คสช. แบงเปน 9 ยุทธศาสตร 12
ประเด็นปAญหา กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 คือ สังคมจะตองอยูรวมกัน
อยางมีความสุข เสมอภาค เปนธรรม
ยุทธศาสตรหลักที่ คสช. ยึดถือเปนแนวทางในปAจจุบัน มีดังนี้
1. การสรางความเปนธรรมในสังคม
2. การพัฒนาคนสูการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
3. การสรางความเขมแข็งทางการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่นยืน
5. การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7. การปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงโครงสรางการบริ หารงานของรั ฐวิ ส าหกิ จ ใหเกิด ประโยชนตอ
ประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง
8. การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
ใหทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก
9. การปYองกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอยางยั่งยืน
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
3. กตัญhูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4. ใฝNหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปAน
7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
10.รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัส
11.มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝNายต่ํา หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
12.คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)

แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแหงชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) ไดจั ด ทํ า ขึ้ น ใน
ชวงเวลาที่ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว และสงผลกระทบอยางรุ นแรงกวาชวงที่ ผานมา ในระยะแผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ ๘–๑๐ สังคมไทยได
อัญเชิญหลัก"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ไปประยุกตใชอยางกวางขวางในทุกระดับ ตั้งแตระดับปAจเจก
ครอบครัวชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งไดมีสวนเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถ
ยื น หยั ด อยู ไดอยางมั่ น คงทามกลางกระแสการเปลี่ ย นแปลงดั ง กลาว ในระยะแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๑
ทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็ นพองรวมกันนอมนําหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทาง
ในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อมุงใหเกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม
เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน
ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ครั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนทั้งในระดับชุมชน
ระดั บ ภาค และระดั บ ประเทศในทุ กขั้ น ตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่ อ งเพื่ อรวมกั น กํ า หนด
วิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศรวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู "สังคมอยู
รวมกั น อยางมี ค วามสุ ข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมี ภู มิ คุ มกั น ตอการเปลี่ ย นแปลง"
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเปนการนําภูมิคุมกันที่มีอยู พรอมทั้งเรง
สรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน
และสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนธรรม รวมทั้ ง สรางโอกาสทางเศรษฐกิ จ ดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวั ต กรรม และความคิ ด
สรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกัน ยังจําเปนตองบริหาร
จัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตหลักการพัฒนาพื้นที่
ภารกิจ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของ
สังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560)
วิสัยทัศน
“แหลงผลิตอาหารคุณภาพและเมืองทองเที่ยวชั้นนําของ ASEAN”
พันธกิจ/เปEาประสงครวม
พันธกิจ
- ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ตอยอด/แปรรูปเชิงสรางสรรคได
- พัฒนาเชิงบูรณาการใหเปนจังหวัดที่นาอยูอาศัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยกระดับเปนเมืองทองเที่ยวชั้นนําของ ASEAN
เปEาประสงครวม
- สินคาเกษตร-อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย เกิดการตอยอด/แปรรูปสินคาเชิงสรางสรรค
สามารถเพิ่มมูลคาผลผลิตภาคการเกษตรของจังหวัด
- เปนจังหวัดที่นาอยูอาศัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- เปนเมืองทองเที่ ยวชั้นนํ า ASEAN โดยเฉพาะสถานที่ทองเที่ย วเชิ งนิ เวศนและเปนแหลง
ศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนาสําคัญระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : สินคาเกษตร-อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : เมืองทองเที่ยวชั้นนําของ ASEAN และแหลงศึกษาดูงานประชุมสัมมนาสําคัญระดับประเทศ
3.1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนากลุ7มจังหวัดภาคกลางตอนล7าง 2 (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560)
จากการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 ประกอบกับการพิจารณาจากความตองการของภาคประชาชน สภาพแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกของกลุมจังหวัด (SWOT) จากการมีส วนรวมของทุกภาคสวนในกลุ มจังหวัดไดแก
ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ เอกชน และภาครัฐ โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงสอดคลองกับแนวนโยบายของ
รัฐบาล ยุทธศาสตรระดับชาติ ยุทธศาสตรระดับภาค สามารถจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด และกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 ไดดังนี้
ยุทธศาสตรกลุ7มจังหวัดภาคกลางตอนล7าง 2
วิสัยทัศน
“ฐานเพื่อการลงทุนดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ”
ความท0าทายที่สําคัญของกลุ7มจังหวัด
- ที่อยูอาศัยของสัตวทะเลถูกทําลายลง จึงตองสรางแหลงที่อยูอาศัยสัตวทะเล (ปะการังเทียม)
อยางตอเนื่อง เพื่อสรางระบบนิเวศใหเกิดความยั่งยืน
- ความเชื่อมโยงของการทองเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจยังไมครอบคลุม
- พื้นที่ชายฝAvงทะเลถูกกัดเซาะเฉลี่ยป2ละ 5 เมตร จึงตองดําเนินการปYองกันและแกไขอยาง
เรงดวน
- แมลงศัตรูพืช (มะพราว) ระบาดในพื้นที่ 4 จังหวัด
พันธกิจ
- สรางและฟUVนฟู ทุนธรรมชาติและทรัพยากรน้ํา เพื่อเปนฐานในการลงทุนทางอุ ตสาหกรรม
เกษตรกรรม และการทองเที่ยว
- สรางระบบเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจ และการคาชายแดนสู AEC
- ลดความรุนแรงปAญหาการกัดเซาะชายฝAvง
- หยุดการระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพราว)
เปEาประสงค
-สัตวน้ํามีที่อยูอาศัยและเพาะพันธุ
- ไมมีการระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพราว)
- แหลงทองเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงเปนระบบสู AEC
- การกัดเซาะชายฝAvงทะเลไดรับการแกไขอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดผลสําเร็จหลัก (Key Perfomance IndicatorS: KPI) ที่ตอบสนองต7อประเด็นความ
ท0าทาย

- จํานวนแทงปะการังเทียม
- ระยะทางกอสรางถนนเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ
- จํานวน MOU ความรวมมือการทองเที่ยวและการคาชายแดน ณ จุดผานแดนถาวรไทย –
เมียนมาร
- ความยาวแนวปYองกันการกัดเซาะชายฝAvงทะเล
- รอยละที่ลดลงของพื้นที่ระบาดของศัตรูพืช (มะพราว)
- รอยละของความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการของกลุมจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสร0างต0นทุนทางทรัพยากรเพื่อการลงทุน
กลยุทธที่ 1.1 สรางปะการังเทียม เพื่อเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาขีดความสามารถในการกําจัดแมลงศัตรูพืชและถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
พืชปลอดภัยใหแกเกษตรกร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ความเชื่อมโยงของการท7องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ AEC
กลยุทธที่ 2.1 กอสรางถนนเชื่อมโยงการทองเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ
กลยุทธที่ 2.2 สรางความสัมพันธทางการทองเที่ยวและการคา ณ จุดผานแดนถาวรไทย –
เมียนมาร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การกัดเซาะชายฝefงทะเล
กลยุทธที่ 3.1 ปAกไมไผชะลอคลื่น
กลยุทธที่ 3.2 สรางเขื่อนกันทรายและคลื่น
กลยุทธที่ 3.3 เรียงหินใหญกันคลื่น
3.1.5 กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองส7วนท0องถิ่นในเขตจังหวัด
เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มียุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อให
บรรลุจุดมุงหมายการพัฒนาแตละดาน โดยยุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาว สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
จั ง หวั ด และเปนไปตามอํ า นาจหนาที่ ข ององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ภายใตยุ ท ธศาสตรแตละดาน
ประกอบดวยแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
(1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
- งานดานคมนาคมและการขนสง กอสรางปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง รั ก ษาถนน สะพาน ทางเทา
ทอระบายน้ํา พัฒนาระบบจราจร
- งานดานสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟYา – ประปา พัฒนาแหลงน้ํา คูคลอง และระบบ
ชลประทาน
- งานดานการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และปYองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน
- ฯลฯ
(2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา

- งานดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพใหกับประชาชน
- งานดานสวัสดิการสังคม (ผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูดอยโอกาส/ผูปNวยเอดส)
- งานดานการศึกษา
- งานดานการสาธารณสุข
- งานดานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
- ฯลฯ
(3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนา
- งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย
- งานดานการปYองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานดานแกไขปAญหายาเสพติด
- ฯลฯ
(4) ยุ ทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริ มการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิ จ
พอเพียง และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
- งานดานการสงเสริมการลงทุน
- งานดานการพาณิชยกรรม
- งานดานการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
- งานดานการทองเที่ยว
- ฯลฯ
(5) ยุ ทธศาสตรการพั ฒ นาดานการบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั กษทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
- งานดานการปYองกันและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- งานดานการจัดการขยะในชุมชน
- งานดานการสงเสริมใหเกิดการผลิต การบริการ การบริโภค เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- ฯลฯ
(6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปAญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
- งานดานการสงเสริม เผยแพร และอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม จารีติประเพณี และภูมิปAญญา
ทองถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ
- ฯลฯ
(7) ยุ ทธศาสตรการพั ฒ นากระบวนการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ในองคกรและการมี ส วนรวมของ
ประชาชน
แนวทางการพัฒนา
- งานดานการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกร

- งานดานการมีสวนรวมของประชาชน และการปYองกันการทุจริต
- งานดานการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองคกร
- งานดานการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน
- งานดานการสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการทองถิ่น
- งานดานการปรับปรุงและพัฒนารายได
- งานดานการสงเสริมคานิยม 12 ประการ
- ฯลฯ
3.1.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอบ0านแหลม
(1) ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน
- กอสรางและปรับปรุงเสนทางคมนาคมระหวางตําบล หมูบาน ใหอยูในสภาพดีมีมาตรฐาน
สะดวก และปลอดภัย
- สรางเสนทางสายหลักเชื่อมโยงระหวางกรุงเทพฯ กับภาคใต
- จัดการบริการดานสาธารณูปโภค ไฟฟYา ประปา โทรศัพท ใหครอบคลุมทุกพื้นที่และครัวเรือน
- พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรใหครอบคลุมทุกพื้นที่
- แกไขปYองกันปAญหาน้ําทวมทั้งระบบอยางมีประสิทธิภาพ
- มีตลาดสินคาพื้นเมืองภายในชุมชน สงเสริมรานคาชุมชน ตลาดนัดชุมชน
- สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาการเกษตร
- มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการประกอบอาชีพ
- สงเสริมการประมงชายฝAvงที่ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและอุตสาหกรรม
ตอเนื่องจากการประมง เชน ทาเทียบเรือ หองเย็น การแปรรูปสินคาประมง
- ฟUVนฟูและพัฒนาแหลงทองเที่ย ว ทั้งโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวตาม
ธรรมชาติใหอยูในสภาพสมบูรณ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว
(2) ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
- สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
- เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เสริมสรางกระบวนการประชาคมทุกระดับเพื่อใหเกิดการ
รวมกลุมมากขึ้น เชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขอยางตอเนื่อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมี
ความรูความเขาใจในการปYองกันโรคระบาด เชน โรคเอดส โรคไขเลือดออก
- เสริมสรางใหประชาชนมีความสงบสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประชาชนมีสวน
รวมในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของตนเองรวมกับเจาหนาที่ของรัฐ
- สรางชุมชน หมูบาน สถานศึกษา ใหปลอดยาเสพติด และโรคเอดส
- สงเสริมการกีฬา ปลูกฝAงเยาวชนใหรักการกีฬา
- สนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางสถานบันเทิงทางสังคม ในการแกไขปAญหาของสังคม เชน
สถาบันวัด สถาบันการศึกษา ประชาชน
- พั ฒ นาใหประชาชนมี ค วามรู ความเขาใจ และมี ส วนทางการเมื อ งการปกครองอยางมี
ประสิทธิภาพ
(3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- สรางจิ ตสํ านึ กของประชาชนทุ กกลุ มใหมี ส วนรวมในการดู แลรั กษาทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น ทั้งทรัพยากรปNาไม ปNาชายเลน แมน้ําลําธาร คู คลอง ทะเล รวมทั้งบําบัดฟUVนฟูใหมี
สภาพดีขึ้น
- สงเสริมปลูกปNาชุมชน ปNาชายเลน ปลูกตนไม เพื่อฟUVนฟูธรรมชาติใหมีสภาพดีขึ้น
- สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่เปนแหลงทองเที่ยวและสรางรายไดใหทองถิ่น
- สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ เชน จัด
ศูนยรวมขยะมูลฝอย ศูนยรวมและประสานงานการบําบัดน้ําเสีย
3.1.7 นโยบายการพัฒนาของผู0บริหารท0องถิ่น
1. นโยบายด0านการบริการประชาชน
1.1 ใหบริการประชาชน ดวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรมและประชาชนมีความ
พึงพอใจ
1.2 พัฒนาศูนยรับเรื่องรองทุกขและรองเรียนใหเปนศูนยกลางในการแกไขปAญหาอยาง
แทจริง เปนที่พึ่งของประชาชนได
1.3 พัฒนางานดานการประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ชัดเจนและครอบคลุม
ทั่วถึง
2. นโยบายด0านพัฒนาสังคม และส7งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 สงเสริม ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูยากไร ใหไดรับการดูแลชวยเหลือ
2.2 จัดใหมีสวัสดิการตาง ๆ สําหรับผูสูงอายุ สงเสริมชมรมผูสูงอายุใหเขมแข็ง เพื่อเปน
ศูนยกลางสําหรับการทํากิจกรรมของผูสูงอายุ การนําประสบการณและภูมิปAญญาผูสูงอายุมาชวยในการพัฒนา
สังคมชุมชน
2.3 จัดใหมีกิจกรรมในการพัฒนาและเปนประโยชนใหกับสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และ
ประชาชนทั่วไป
2.4 รวมแกไขปAญหายาเสพติดกับทุกภาคสวน
3. นโยบายด0านการปEองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.1 จัดทําโครงการสายตรวจชุมชน โดยสรางเครือขายความรวมมือระหวางเจาหนาที่ฝNาย
ปกครอง ตํารวจและอาสาสมัคร เพื่อดูแลความเรียบรอยปลอดภัยในชุมชน
3.2 จัดใหมีศูนยแจงเหตุสาธารณภัย และชวยเหลือแกประชาชน 24 ชั่วโมง
3.3 จัดสรางศูนยปYองกันและบรรเทาสารารณภัยและจัดใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยใน
การปYองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเพียงพอ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของงานปYองกันฯ ใหมีความรู
ความสามารถ และพรอมในการปฏิบัติหนาที่ตลอดเวลา
4. นโยบายด0านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล0อม
4.1 พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะใหมีประสิทธิภาพ
4.2 ฟUVนฟูและรักษาแหลงน้ํา ลําคลองใหสะอาดสามารถใชประโยชนได
4.3 สงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
4.4 จัดหารถยนตกูชีพและจัดตั้งทีมกูภัยไวชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย อุบัติเหตุ หรือ
เจ็บปNวยดวยโรคตาง ๆ เพื่อปYองกันและลดการสูญเสียชีวิตของประชาชน

4.5 สงเสริมการพัฒนาความรู ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) และ
ใหมีสวนรวมในการบริการสาธารณสุขอยางจริงจัง
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการงานปYองกันและระงับโรคติดตอ ใหเกิดการบริการที่
รวดเร็วปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่
5. นโยบายด0านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 พัฒนาศูนยเด็กเล็กใหมีคุณภาพสามารถแกปAญหาเด็กใหศักยภาพสูงสุดตามวัย
5.2 สงเสริม สนับสนุน การเลนกีฬาของประชาชน เยาวชน เพื่อสงเสริมสุขภาพ เสริมสราง
ความสามัคคี การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เชน การจัดการแขงขันกีฬา การจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
เปนตน
5.3 จัดใหมีกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ ที่ชวยสรางสุขภาพรางกายและจิตใจที่ดีใหแก
ประชาชน โดยจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ สถานที่ออกกําลังกายตาง ๆ รวมถึงสถานที่สําหรับเรียนรู
6. นโยบายการพัฒนาโครงสร0างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุงภูมิทัศนและระบบผังเมืองของชุมชน ใหมีความเรียบรอย สวยงาม มีความเปน
เอกลักษณ
6.2 กอสราง ขยาย ปรับปรุง โครงสรางพื้นฐาน เชน สะพาน ถนนตาง ๆ ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลบางครก เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและการทองเที่ยว ทําใหการคมนาคมมีความ
สะดวกปลอดภัยเพิ่มขึ้น
6.3 กอสราง ปรับปรุง ระบบระบายน้ําใหครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อใหการระบายน้ําเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
6.4 พัฒนาระบบแหลงน้ําเพื่อทําการเกษตร เพื่อใชในการอุปโภค บริโภคและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรับและระบายน้ําของคลองสาขาเพื่อปYองกันและแกไขปAญหาน้ําทวม
7. นโยบายด0านการเมือง การบริหาร และการมีส7วนร7วมของประชาชน
7.1 ใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการคิดวางแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลบางครกโดยผานขบวนการเวทีประชาคม
7.2 พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ สราง
วัฒนธรรมองคกรที่ดีในเรื่องการบริหารประชาชน ในการอุทิศตนใหกับราชการในการรักองคกร ปละในเรื่อง
ความสามัคคี ปรับปรุงสถานทํางาน อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการบริหารประชาชนใหสะดวก
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
8. นโยบายด0านการส7งเสริมอาชีพ และการสร0างเศรษฐกิจ
8.1 สงเสริมสนับสนุนการฝaกอาชีพ การสรางอาชีพ และพัฒนาความสามารถในการประกอบ
อาชีพ
8.2 สนับสนุนสินคาชุมชน สรางเสริมใหชุมชนกลุมอาชีพ มีผลิตภัณฑเดนสามารถสราง
รายได สรางชื่อเสียงใหทองถิ่น
9. นโยบายด0านการท7องเที่ยว การส7งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท0องถิ่น
9.1 บํารุง รักษา ฟUVนฟู ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมของทองถิ่น และใชในการจัดงานประเพณี
วัฒนธรรม เปนเครื่องมือในการสรางความสามัคคี และการมีสวนรวมของประชาชน ในการรักษาไว

ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่น
9.2 สงเสริมการสรางรายไดจากการจัดการทองเที่ยวโดยบูรณาการความรวมมือกับทุกภาค
สวนไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐ เอกชน เพื่อใหมีการพัฒนาจัดการทองเที่ยวขององคการบริหารสวนตําบลให
เปนไปอยางถูกตอง
3.2 ปeจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต7อการพัฒนา
3.2.1 การวิเคราะหปeญหาและความต0องการของประชาชน
1) ปeญหาด0านสาธารณูปโภค
1.1 ระบบประปา ไฟฟYา ถนน ดี มีคุณภาพและทั่วถึง
1.2 การรักษาความสะอาด แหลงน้ํา ขุดลอกคูคลอง
1.3 บริหารจัดการน้ําแกปAญหาน้ําเค็มทวมพื้นที่การเกษตร
1.4 ขยายเครือขายโทรศัพทและอินเตอรเน็ต
2) ปeญหาด0านเศรษฐกิจและส7งเสริมอาชีพ
2.1 เศรษฐกิจดีมีเงินหมุนเวียน
2.2 มีกลุม OTOP และสงเสริมอาชีพ
2.3 มีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น (ธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน)
3) ปeญหาด0านคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.1 เปนชุมชนที่มีความสามัคคี
3.2 มีลานกีฬาประจําหมูบาน
3.3 มีการพัฒนาผูดอยโอกาส
3.4 นอมนําเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการทองถิ่นและครัวเรือน
3.5 ประชาชนมีคุณภาพความเปนอยูที่ดี
3.6 แกปAญหาการขายที่ดินทํากิน
3.7 เปนชุมชนปลอดยาเสพติดแกปAญหายาเสพติด
3.8 มีระบบกลองวงจรป{ดรักษาความปลอดภัย
4) ปeญหาด0านการส7งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 สงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 5 เผาพันธุ
4.2 สงเสริมวัฒนธรรมใหเปนแหลงทองเที่ยว
5) ปeญหาด0านการศึกษา
5.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพโรงเรียนใหมีความพรอม
5.2 สงเสริมใหเด็กในทองถิ่นเรียนในทองถิ่น

การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปeจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององคการ
บริหารส7วนตําบล
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม และศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางครก
โดยการทํา SWOT Analysis วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ทั้งภายในและภายนอก มีดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ7อน (Weaknesses)

1. มีหลวงพอศักดิ์สิทธิ์เปนที่รูจักของคนทั่วไป
2. มีมะพราวเปนพืชเศรษฐกิจหลัก
3. มีแหลงทองเที่ยวที่สามารถพัฒนาไปสูการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ
4. มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปAญญา
ทองถิ่นที่มีเอกลักษณ (วัฒนธรรม 5 เผาพันธุ ไดแก
ไทย มุสลิม มอญ จีน และไทยทรงดํา)
5. มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายรองรับการประกอบ
อาชีพ
6. มีสังคมเอื้อเฟUVอเผื่อแผอยูรวมกันอยางปลอดภัย
(สังเกตไดจากบานเรือนสวนใหญไมมีรั้วบาน)
7. การคมนาคมสะดวกมีถนนเชื่อมระหวางหมูบาน ชุมชน
8. มีแมน้ําและลําคลองไหลผานทิวทัศนสวยงาม
9. ทองถิ่นและประชาชนใหความสําคัญกับการศึกษา
10. ประชาชนในพืน้ ที่มีความสามัคคีรวมมือรวมใจ
11. นักการเมืองทองถิ่นและผูนําชุมชนศักยภาพมี
ความรูและความรับผิดชอบตอสวนรวม

1. ปAญหาดานการบริหารจัดการน้ําในพืน้ ที่ (น้ําทวม
น้ําแลง และน้ําเค็ม)
2. ปAญหาดานยาเสพติด การพนัน อบายมุข
3. งบประมาณไมเพียงพอในการพัฒนาหรือแกปAญหาตางๆ
4. ปAญหาการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
5. ขาดการประชาสัมพันธ การสื่อสาร ความเขาใจ ในการ
มีสวนรวมของชุมชน
6. ขาดไฟแสงสวางตามถนนไมทั่วถึง ทําใหไมปลอดภัย
ในการเดินทาง

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

1. นโยบายและการผลักดันของนักการเมืองระดับชาติ
2. การใหการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. กฎหมายที่เอื้อตอการกระจายอํานาจสูทองถิ่นทีช่ ัดเจน
ขึ้น
4. ยุทธศาสตรจังหวัดเอื้อตอการทํางานของทองถิ่น
5. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีที่ชวยในการบริหาร
6. นโยบายที่เปลีย่ นแปลงไปตามฝNายบริหาร เชน
การสงเสริมอาชีพ (OTOP) การสงเสริมการทองเที่ยว
7. การใหความสําคัญและสนใจการเมืองของประชาชน
มากขึ้น และเปนหนาที่ที่ตองมีสวนรวม

1. การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรม
ตะวันตกของประชาชน
2. การแพรระบาดของยาเสพติดจากนอกพื้นที่
3. นโยบายการพัฒนาที่ไมตอเนื่องไมยั่งยืน ไมแกปAญหา
ที่แทจริง
4. ความแตกตางของนโยบายของชุมชนขางเคียง
5. ภาวการณแขงขันทางเศรษฐกิจมีแนวโนมทวีความ
รุนแรงมากขึ้น

วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุ7งหมายเพื่อการพัฒนา
วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารส7วนตําบลบางครก
“ภายในป2 2563 จะเปนตําบลที่นาอยู มีแหลงทองเที่ยวยอดนิยม 1 ใน 5 ของจังหวัดเพชรบุรี”
คํานิยาม
“ตําบลที่น7าอยู7” หมายความวา การพัฒนาตําบลโดยเนนใหความสําคัญใน 5 ดาน ไดแก

1. ดานกายภาพ หมายถึง มีการคมนาคมที่สะดวก สาธารณูปโภคครอบคลุมพื้นที่
2. ดานเศรษฐกิจ หมายถึง ประชาชนมีรายไดเกินกวาเกณฑมาตรฐานที่ จปฐ.กําหนด
(30,000 บาท/คน/ป2)
3. ดานสังคม หมายถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและนักทองเที่ยว
4. ดานสิ่งแวดลอม หมายถึง การบริหารจัดการขยะ
5. ดานสาธารณสุข หมายถึง อัตราการเจ็บปNวยของคนในตําบลลดลง
6. ดานการศึกษา หมายถึง การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัย
“แหล7งท7องเที่ยวยอดนิยม” หมายความวา การทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม เชน วัฒนธรรม
5 เผาพันธุ,ศาสนสถาน
พันธกิจหลักการพัฒนาขององคการบริหารส7วนตําบลบางครก
องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบางครก ไดกํ า หนดภารกิ จ หลั ก ที่ จ ะดํ า เนิ น การเพื่ อใหบรรลุ วิ สั ย ทั ศนที่
กําหนดไว ดังนี้
1. ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนควบคู
กับวิถีชีวิตของชุมชน
2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมือง ใหได
มาตรฐานเพียงพอและพรอมใหบริการแกประชาชน
3. สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็งโดยสรางรายไดจากการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิปAญญาทองถิ่น
5. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนใหเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองได
6. สรางระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในการวางแผน
พัฒนา การตรวจสอบเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการปกครอง
จุดมุ7งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนฐานในการยกระดับการทองเที่ยว
2. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความพรอมใหบริการ
3. ประชาชนมีอาชีพมั่นคงและมีรายไดเพิ่มขึ้น
4. การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานและศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปAญญาทองถิ่นไดรับ
การอนุรักษ
5. ประชาชนในพื้นที่ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข ไดรับการดูแลที่ดี
6. ประชาชนพึงพอใจในบริการและมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและบริหารจัดการท7องเที่ยวเชิงอนุรักษอย7างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1. สรางความตระหนักใหความรูประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวม
2. ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทั้งเกาและใหม

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน
4. ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสร0างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนา ปรับปรุง และซอมแซมงานโครงสรางพื้นฐาน และการคมนาคมสูพื้นที่ทองเที่ยวใหได
มาตรฐาน
2. พัฒนา ขยายเขตไฟฟYาภายในชุมชนและไฟฟYาสูพื้นที่ทองเที่ยว
3. สนับสนุนการแกไขปAญหาการจัดการแหลงน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค และแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 3 การส7งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
1. สรางความตระหนักใหความรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สงเสริมและสนับสนุนการสรางรายไดจากการทองเที่ยวของชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 4 การส7งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปeญญาท0องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1. สรางความตระหนักใหความรูเกี่ยวกับการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปAญญา
ทองถิ่น
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในเขตพื้นที่
3. สงเสริมอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปAญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร0อย
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข การปYองกันและควบคุมโรค
2. สงเสริม สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย
3. สงเสริม สนับสนุนการแกไขปAญหายาเสพติดและการลดอบายมุขของประชาชนในทองถิ่น
4. สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อสรางนิสัยรักการกีฬา และกติกาสังคม
5. สงเคราะห ชวยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและสงเสริมสมรรถนะการทํางานของบุคลากรทองถิ่นทุกระดับอยางตอเนื่อง
2. เสริมสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3. พัฒนาอาคาร สถานที่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน

แบบ ยท. 01

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบลบางครก พ.ศ. 2560 - 2563
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของจังหวัด
เพชรบุรี

ยุทธศาสตรที่ 2
เมืองนาอยูและประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตรที่ 1
สินคาเกษตร-อาหารมีคุณภาพ
และปลอดภัย

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนาดานการจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ
องคการบริหารส!วน
ตําบลบางครก

ยุทธศาสตรที่ 3
การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป$าหมายยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 3
เมืองทองเที่ยวชัน้ นํา Asean และแหลงศึกษา
ดูงาน-ประชุมสัมมนาสําคัญระดับประเทศ

-ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดาน
โครงสรางพืน้ ฐาน

-ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต

-ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดานการ
จัดระบบชุมชน
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย

-ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนากระบวนการ
บริการจัดการที่ดีใน
องคกรและการมีสวน
รวมของประชาชน

-ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

-ยุทธศาสตรที่ 4
การสงเสริมการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปAญญา
ทองถิ่น

-ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนและความสงบ
เรียบรอย

-ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

เป$าหมายยุทธศาสตร

-ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาดานการ
วางแผน การสงเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การทองเที่ยว

-ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาและบริหาร
จัดการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษอยางยั่งยืน

-ยุทธศาสตรที่ 6
พัฒนาดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญ
A ญา
ทองถิ่น

-ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

เป$าหมายยุทธศาสตร

-ยุทธศาสตรที่ 3
การสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนา

ผลผลิต/โครงการ

1.สรางความตระหนักใหความรูหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.สงเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.สงเสริมและสนับสนุนการสรางรายไดจาก
การทองเที่ยวของชุมชน

โครงการ

1.พัฒนา ปรับปรุง
และซอมแซมงาน
โครงสรางพืน้ ฐานและ
การคมนาคมสูพืน้ ที่
ทองเที่ยวใหได
มาตรฐาน
3.พัฒนา ขยายเขต
ไฟฟYาภายในชุมชนและ
ไฟฟYาสูพื้นที่ทองเที่ยว
4.สนับสนุนการแกไข
ปAญหาการจัดการ
แหลงน้ําสําหรับ
อุปโภค

โครงการ

1.สรางความตระหนัก
ใหความรูเกี่ยวกับ
การศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปAญญา
ทองถิ่น
2.สนับสนุนการจัด
ศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพใน
เขตพื้นที่
3.สงเสริมอนุรกั ษ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิ
ปAญญาทองถิน่

โครงการ

1.สงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการ
ดานสาธารณสุข การ
ปYองกันและควบคุมโรค
2.สงเสริม สนับสนุน
การบรรเทาสาธารณภัย
การรักษาความสงบ
เรียบรอย
3.สงเสริม สนับสนุน
การแกไขปAญหายาเสพ
ติดและการลดอบายมุข
ของประชาชนใน
ทองถิ่น
4.สงเสริมและ
สนับสนุนการกีฬาเพื่อ
สรางนิสัยรักการกีฬา
และกติกาสังคม
5.สงเคราะห ชวยเหลือ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส

โครงการ

1.พัฒนาและ
สงเสริมสมรรถนะ
การทํางานของ
บุคลากรทองถิน่
ทุกระดับอยาง
ตอเนื่อง
2.เสริมสรางความ
เขมแข็งและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน
3.พัฒนาอาคาร
สถานที่ ระบบ
เทคโนโลยีเพือ่ การ
บริการประชาชน

โครงการ

1.สรางความตระหนัก
ใหความรูประชาชนใน
พื้นที่เขามามีสวนรวม
2.ปรับปรุงและพัฒนา
แหลงทองเที่ยวทั้งเกา
และใหม
3.พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน
4.ประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวเชิงรุก

โครงการ

1.พัฒนา ปรับปรุง และ
ซอมแซมงานโครงสราง
พื้นฐานและการ
คมนาคมสูพืน้ ที่
ทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน
3.พัฒนา ขยายเขต
ไฟฟYาภายในชุมชนและ
ไฟฟYาสูพื้นที่ทองเที่ยว
4.สนับสนุนการแกไข
ปAญหาการจัดการแหลง
น้ําสําหรับอุปโภค

โครงการ

1.สรางความตระหนัก
ใหความรูหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.สงเสริมสนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชนให
เขมแข็งตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3.สงเสริมและสนับสนุน
การสรางรายไดจากการ
ทองเที่ยวของชุมชน

โครงการ

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร

แบบ ยท. 02

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางครก
อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วิสัยทัศน

ภายในป2 2563 จะเปนตําบลที่นาอยู มีแหลงทองเที่ยวยอดนิยม 1 ใน 5 ของจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนในชุมชน
ใหเขมแข็งและ
สามารถพึ่งตนเองได

พันธกิจ

ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดลอม

ปรับปรุงพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ใหเขมแข็งสรางไดราย
จากแหลงทองเที่ยว

ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การศึกษา ตลอดจนอนุรักษ
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอัน
ดีงานและภูมิปAญญาทองถิ่น

เปYาประสงค

ใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนฐานในการยกระดับ
การทองเที่ยว

ระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานที่มีความ
พรอมใหบริการ

ประชาชนมีอาชีพ
มั่นคงและมีรายได
เพิ่มขึ้น

การศึกษามีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐาน และศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญ
A ญา
ทองถิ่นไดรับการอนุรักษ

ประชาชนในพื้นที่
ปลอดจากยาเสพติด
และอบายมุข ไดรับ
การดูแลทีด่ ี

การสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

การสงเสริมการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปAญญาทองถิ่น

การพัฒนาศักยภาพชุมชน
และความสงบเรียบรอย

1.สรางความตระหนักให
ความรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.สงเสริมและสนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็งตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.สงเสริมและสนับสนุนการ
สรางรายไดจากการทองเที่ยว
ของขุมชน

1.สรางความตระหนักใหความรู
เกี่ยวกับการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปAญญาทองถิ่น
2.สนับสนุนการจัดการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพในเขตพื้นที่
3.สงเสริมอนุรกั ษ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปAญญาทองถิน่

ยุทธศาสตร

แนวทางพัฒนา

การพัฒนาและบริหาร
จัดการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษอยางยั่งยืน
1.สรางความตระหนักให
ความรูประชาชนในพื้นที่เขา
มามีสวนรวม
2.ปรับปรุงและพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวทั้งเกาและใหม
3.พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการแหลงทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน
4.ประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวเชิงรุก

การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

1.พัฒนา ปรับปรุง และซอมแซมงาน
โครงสรางพืน้ ฐานและการคมนาคมสู
พื้นทีท่ องเที่ยวใหไดมาตรฐาน
3.พัฒนาขยายเขตไฟฟYาภายในชุมชน
และไฟฟYาสูพื้นที่ทองเที่ยว
4.สนับสนุนการแกไขปAญหาการจัดการ
แหลงน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค และ
แหลงน้ําเพือ่ การเกษตร

สรางระบบการบริหารจัดการที่ดี
โดยใหประชาชนมีสวนรวมใน
การตัดสินใจในการวางแผน
พัฒนา การตรวจสอบเพื่อให
เกิดความโปรงใสในการบริหาร
และการปกครอง

1.สงเสริมและสนับสนุนการจัดการดาน
สาธารณสุข การปYองกันและควบคุมโรค
2.สงเสริม สนับสนุนการบรรเทาสาธารณ
ภัย การรักษาความสงบเรียบรอย
3.สงเสริม สนับสนุนการแกไขปAญหายา
เสพติดและการลดละอบายมุขของ
ประชาชนในทองถิน่
4.สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพือ่ สราง
นิสัยรักการกีฬา และกติกาสังคม
5.สงเคราะห ชวยเหลือ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส

ประชาชนพึงพอใจในบริการ
และมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ

การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1.พัฒนาและสงเสริม
สมรรถนะการทํางานของ
บุคลากรทองถิน่ ทุกระดับอยาง
ตอเนื่อง
2.เสริมสรางความเขมแข็งและ
การมีสวนรวมของภาค
ประขาขน
3.พัฒนาอาคาร สถานที่
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริการประชาขน

บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แบบ ยท.03
วิสัยทัศน ภายในป2 2563 จะเปนตําบลที่นาอยู มีแหลงทองเที่ยวยอดนิยม 1 ใน 5 ของจังหวัด
เพชรบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางยั่งยืน
พันธกิจ
ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
ยั่งยืนควบคูกับวิถีชีวิตของชุมชน
เปEาประสงค

ใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนฐานในการยกระดับการทองเที่ยว

ตัวชี้วัดระดับเปEาประสงค การพัฒนาและบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางยั่งยืน
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. สรางความตระหนักใหความรูประชาชนในพื้นที่
- จํานวนผูที่มีสวนรวม
เขามามีสวนรวม
- จํานวนครัวเรือนที่มีสวนรวม
2. ปรับปรุงระบบและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทั้งเกา
และใหม

- จํานวนสถานที่กอสรางแหลงทองเที่ยว
- จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ปรับปรุง

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
อยางยั่งยืน

- รอยละของนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
- รอยละความพึงพอใจ
- จํานวนผูที่มีสวนรวม
- จํานวนครัวเรือนที่มีสวนรวม

4. ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงรุก

- จํานวนผูที่มีสวนรวม
- รอยละของประชาชนรับรูขอมูลขาวสารเพิ่ม
มากขึ้น
- จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ

หน7วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด/กองคลัง/กองชาง อบต.บางครก/หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 3 เมืองทองเที่ยวชั้นนําของ Asean
แหลงศึกษาดูงาน – ประชุมสัมมนาสําคัญระดับประเทศ

และ

แบบ ยท.03
วิสัยทัศน ภายในป2 2563 จะเปนตําบลที่นาอยู มีแหลงทองเที่ยวยอดนิยม 1 ใน 5 ของจังหวัด
เพชรบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
พันธกิจ
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมือง
ไดมาตรฐานเพียงพอและพรอมใหบริการแกประชาชน
เปEาประสงค

ให

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความพรอมใหบริการ

ตัวชี้วัดระดับเปEาประสงค การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. พัฒนา ปรับปรุง และซอมแซมงานโครงสราง
- จํานวนถนนที่ไดรับการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
พื้นฐานและการคมนาคมสูพื้นที่ทองเที่ยวใหได
- จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนา/ฟUVนฟู
มาตรฐาน
- จํานวนสะพานที่กอสราง/ซอมแซม
- รอยละของผูที่มีสวนรวม
- ปAญหาน้ํากัดเซาะในพื้นที่ลดลง
- ปAญหาน้ําทวมขังลดลง
2. พัฒนา ขยายเขตไฟฟYาภายในชุมชนและไฟฟYา
สูพื้นที่ทองเที่ยว

- จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟYาใช
- จํานวนไฟฟYาที่ไดรับการติดตั้ง ซอมแซม ปรับปรุง
บํารุงรักษา
- รอยละความพึงพอใจ
- รอยละของประชาชนที่มีไฟฟYาใช

3. สนับสนุนการแกไขปAญหาการจัดการแหลงน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค และแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

- รอยละของประชาชนที่มีน้ําใช
- รอยละของพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนา/ฟUVนฟู
- จํานวนครัวเรือนที่มีน้ําใช

หน7วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด/กองคลัง/กองชาง อบต.บางครก/หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 3 เมืองทองเที่ยวชั้นนําของ Asean และแหลงศึกษาดูงาน –
ประชุมสัมมนาสําคัญระดับประเทศ

แบบ ยท.03
วิสัยทัศน ภายในป2 2563 จะเปนตําบลที่นาอยู มีแหลงทองเที่ยวยอดนิยม 1 ใน 5 ของจังหวัด
เพชรบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ

สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็งโดยสรางรายไดจากการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

เปEาประสงค

ประชาชนมีอาชีพมั่นคงและมีรายไดเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดระดับเปEาประสงค การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. สรางความตระหนักใหความรูหลักปรัชญา
- จํานวนผูที่มีสวนรวม
เศรษฐกิจพอเพียง
- จํานวนครัวเรือนที่มีสวนรวม
- จํานวนกลุมอาชีพที่มีสวนรวม
- จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
2. สงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- จํานวนกลุมที่ไดรับการสงเสริม สนับสนุน
- รอยละของประชาชนที่เขารวม
- จํานวนครัวเรือนที่มีสวนรวม
- จํานวนพื้นที่ที่ถูกทําลาย

3. สงเสริมและสนับสนุนการสรางรายไดจากการ
ทองเที่ยวของชุมชน

- รอยละของประชาชนที่มีรายไดเพิ่มขึ้น

หน7วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด/กองคลัง/กองชาง อบต.บางครก/หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 3 เมืองทองเที่ยวชั้นนําของ Asean และแหลง
ศึกษาดูงาน – ประชุมสัมมนาสําคัญระดับประเทศ

แบบ ยท.03
วิสัยทัศน ภายในป2 2563 จะเปนตําบลที่นาอยู มีแหลงทองเที่ยวยอดนิยม 1 ใน 5 ของจังหวัด
เพชรบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปAญญา
ทองถิ่น
พันธกิจ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
งามและภูมิปAญญาทองถิ่น
เปEาประสงค การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน และศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปAญญา
ทองถิ่นไดรับการอนุรักษ
ตัวชี้วัดระดับเปEาประสงค การสงเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปAญญาทองถิ่น
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. สรางความตระหนักใหความรูเกี่ยวกับการศึกษา - จํานวนผูที่มีสวนรวม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปAญญาทองถิ่น
- รอยละของผูที่มีสวนรวม
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในเขตพื้นที่ - รอยละของเด็กและเยาวชนที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนแหลงการเรียนรูที่เพิ่มขึ้น
- รอยละของเด็กและเยาวชนที่ไดรับความรู
- รอยละของประชาชน เด็กและเยาวชนที่มีสุขภาพดี

3. สงเสริมอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปAญญาทองถิ่น

- จํานวนผูที่มีสวนรวม

หน7วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด/กองคลัง/กองชาง อบต.บางครก/หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อันดี

แบบ ยท.03
วิสัยทัศน ภายในป2 2563 จะเปนตําบลที่นาอยู มีแหลงทองเที่ยวยอดนิยม 1 ใน 5 ของจังหวัด
เพชรบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบรอย
พันธกิจ

พัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนใหเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองได

เปEาประสงค

ประชาชนในพื้นที่ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข ไดรับการดูแลที่ดี

ตัวชี้วัดระดับเปEาประสงค การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบรอย
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข
การปYองกันและควบคุมโรค

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
- รอยละของประชาชน เด็กและเยาวชนที่มีสุขภาพดี
- รอยละความพึงพอใจ
- จํานวนผูที่มสี วนรวม
- จํานวนสัตวที่เปนโรคลดนอยลง
- จํานวนผูปNวยลดนอยลง

2. สงเสริม สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย การ
รักษาความสงบเรียบรอย

- รอยละความพึงพอใจประสิทธิภาพการชวยเหลือ
- จํานวนสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนผูที่มสี วนรวม
- รอยละของประชาชนรับรูขอมูลขาวสารเพิ่มขึ้น

3. สงเสริม สนับสนุนการแกไขปAญหายาเสพติดและ
การลดละอบายมุขของประชาชนในทองถิ่น

- จํานวนหมูบาน/ชุมชนปลอดยาเสพติด
- จํานวนผูที่มสี วนรวม
- รอยละความพึงพอใจ

4. สงเสริม สนับสนุนการกีฬาเพื่อสรางนิสยั รักการ
กีฬา และกติกาสังคม

- รอยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนที่มสี ุขภาพดี
- รอยละของเด็ก เยาวชนประชาชนที่มีพัฒนาการดาน
กีฬาเพิ่มมากขึ้น
- จํานวนผูที่มสี วนรวม
- รอยละของเด็กมีพัฒนาการสมวัย

5. สงเคราะห ชวยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส

- จํานวนกลุมเปYาหมายที่ไดรับการสงเคราะห
- จํานวนผูที่มสี วนรวม
- รอยละความพึงพอใจ

หน7วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด/กองคลัง/กองชาง อบต.บางครก/หนวยงานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี

แบบ ยท.03
วิสัยทัศน ภายในป2 2563 จะเปนตําบลที่นาอยู มีแหลงทองเที่ยวยอดนิยม 1 ใน 5 ของจังหวัด
เพชรบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
สรางระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในการ
วางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการ
ปกครอง
เปEาประสงค

ประชาชนพึงพอใจในบริการและมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดระดับเปEาประสงค การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. พัฒนาและสงเสริมสมรรถนะการทํางานของ
- จํานวนบุคลากรที่เขาอบรม
บุคลากรทองถิ่นทุกระดับอยางตอเนื่อง
- รอยละของผูที่มีสวนรวม
2. เสริมสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน

- จํานวนผูที่มีสวนรวม
- จํานวนหมูบานที่มีสวนรวม
- จํานวนครัวเรือนที่มีสวนรวม
- จํานวนครั้งในการจัดประชุม
- รอยละความพึงพอใจ

3. พัฒนาอาคาร สถานที่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - จํานวนอาคารสถานที่ที่กอสราง/ซอมแซม/ปรับปรุง
เพื่อการบริการประชาชน
- รอยละความพึงพอใจ
หน7วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด/กองคลัง/กองชาง อบต.บางครก/หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารส7วนตําบลบางครก
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 3
เมืองทองเที่ยวชั้น
นําAsean และ
แหลงศึกษาดูงานประชุม สัมมนา
สําคัญระดับประเทศ

ยุทธศาสตร
อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อบต.
บางครก

ยุทธศาสตร
ที่ 4
พัฒนาดาน
การวางแผน
การสงเสริม
การลงทุน
พาณิชยกรรม
เศรษฐกิจพอ
เพียงและการ
ทองเที่ยว
ยุทธศาสตร
ที่ 6
พัฒนาดาน
ศิลปะ
วัฒนธรรม
จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปAญญา
ทองถิ่น

ยุทธศาสตร
ที่ 1
การพัฒนา
และการบริ
หารจัดการ
ทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ
อยางยั่งยืน

เปEาหมาย
จากพันธกิจ
ใชทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
เปนฐานใน
การยกระดับ
การทองเที่ยว

ตัวชี้วัดระดับเปYา
ประสงค/จุดมุงหมาย
เพื่อการพัฒนา
(ตัวชี้วัดรวม)

การพัฒนาและ
บริหารจัดการ
ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษอยางยั่งยืน

ค7าเปEาหมาย
ปO60

ปO61

ปO62

ปO63

%

%

%

%

40

50

60

70

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

1.ใหความรูประ
ชาชนในพื้นที่
เขามามีสวนรวม
2.ปรับปรุงระบบ
และพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเกา
และใหม
3.พัฒนาระบบ
การบริหารจัด
การแหลงทอง
เที่ยวอยางยั่งยืน
4.ประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว
เชิงรุก

-เชิงปริมาณ
-เชิงคุณภาพ

ความก0าว
หน0าของ
เปEาหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

40%

70%

หน7วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงานปลัด/
กองชาง/
อบต.บางครก/
หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ

หน7วย
สนับสนุน
กองคลัง
อบต.บางครก

แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองส7วนท0องถิ่น
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 2
เมืองนาอยูและ
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 3
เมืองทองเที่ยวชั้น
นําAsean และ
แหลงศึกษาดูงานประชุม สัมมนา
สําคัญระดับประเทศ

ยุทธศาสตร
อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อบต.
บางครก

ยุทธศาสตร
ที่ 1,2,3,
4,6,7

ยุทธศาสตร
ที่ 2
การพัฒนา
ดานโครง
สรางพื้น
ฐาน

เปEาหมาย
จากพันธกิจ
ระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานที่มี
ความพรอมให
บริการ

ตัวชี้วัดระดับเปYา
ประสงค/จุดมุงหมาย
เพื่อการพัฒนา
(ตัวชี้วัดรวม)

การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

ค7าเปEาหมาย
ปO60

ปO61

ปO62

%

%

%

ป263
%

40

50

60

70

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา
1.พัฒนา ปรับปรุง
และซอมแซมงาน
โครงสรางพื้นฐาน
และการคมนาคม
สูพื้นที่ทองเที่ยว
ใหไดมาตรฐาน
3.พัฒนาขยายเขต
ไฟฟYาภายในชุมชน
และไฟฟYาสูพื้นที่
ทองเที่ยว
4.สนับสนุนการแก
ไขปAญหาการจัด
การแหลงน้ํา
สําหรับอุปโภค
บริโภคและแหลง
น้ําเพื่อการเกษตร

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
-เชิงปริมาณ
-เชิงคุณภาพ

ความก0าว
หน0าของ
เปEาหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

40%

70%

หน7วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงานปลัด/
กองชาง/
อบต.บางครก/
หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ

หน7วย
สนับสนุน
กองคลัง
อบต.บางครก

แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองส7วนท0องถิ่น
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 1
สินคาเกษตร-อาหาร
มีคุณภาพและปลอด
ภัย
ยุทธศาสตรที่ 3
เมืองทองเที่ยวชั้น
นําAsean และ
แหลงศึกษาดูงานประชุม สัมมนา
สําคัญระดับประเทศ

ยุทธศาสตร
อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อบต.
บางครก

ยุทธศาสตร
ที่ 4,5,6

ยุทธศาสตร
ที่ 3
การสงเสริม
เศรษฐกิจ
ชุมชนตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

เปEาหมาย
จากพันธกิจ
ประชาชนมี
อาชีพมั่นคง
และมีรายได
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดระดับเปYา
ประสงค/จุดมุงหมาย
เพื่อการพัฒนา
(ตัวชี้วัดรวม)

การสงเสริม
เศรษฐกิจชุมชน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ค7าเปEาหมาย
ปO60

ปO61

ปO62

ปO63

%

%

%

%

40

50

60

70

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา
1.ใหความรูหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.สงเสริมและ
สนับสนุนเศรษฐกิจ
ชุมชนใหเขมแข็ง
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3.สงเสริมและ
สนับสนุนการสราง
รายไดจากการทอง

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
-เชิงปริมาณ
-เชิงคุณภาพ

ความก0าว
หน0าของ
เปEาหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

40%

70%

หน7วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงานปลัด/
กองชาง/
อบต.บางครก/
หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ

หน7วย
สนับสนุน
กองคลัง
อบต.บางครก

แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองส7วนท0องถิ่น
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 2
เมืองนาอยูและ
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร
อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อบต.
บางครก

ยุทธศาสตร
ที่ 1,2,3,7

ยุทธศาสตร
ที่ 4
สงเสริมการ
ศึกษาศิลปะ
วัฒนธรรม
ประเพณี
ภูมิปAญญา
ทองถิ่น

เปEาหมาย
จากพันธกิจ
การศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐานและ
ศิลปะวัฒน
ธรรม ประ
เพณีและภูมิ
ปAญญาทองถิ่น
ไดรับการ
อนุรักษ

ตัวชี้วัดระดับเปYา
ประสงค/จุดมุงหมาย
เพื่อการพัฒนา
(ตัวชี้วัดรวม)

การสงเสริมการ
ศึกษาศิลปะวัฒน
ธรรม ประเพณี
และภูมิปAญญา
ทองถิ่น

ค7าเปEาหมาย
ปO60

ปO61

ปO62

ปO63

%

%

%

%

40

50

60

70

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา
1.ใหความรูเกี่ยว
กับการศึกษา
ศิลปวัฒธรรม
ประเพณี และ
ภูมิปAญญาทองถิ่น
2.สนับสนุนการ
จัดการศึกษาที่มี
คุณภาพในเขต
พื้นที่
3.สงเสริมอนุรักษ
สืบสาน ศิลป
วัฒนธรรม ประ
เพณี และภูมิ
ปAญญาทองถิ่น

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
-เชิงปริมาณ
-เชิงคุณภาพ

ความก0าว
หน0าของ
เปEาหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

40%

70%

หน7วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงานปลัด/
กองชาง/
อบต.บางครก/
หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ

หน7วย
สนับสนุน
กองคลัง
อบต.บางครก

แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองส7วนท0องถิ่น
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 2
เมืองนาอยูและ
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร
อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อบต.
บางครก

ยุทธศาสตร
ที่ 1,2,3,7

ยุทธศาสตร
ที่ 5
พัฒนา
ศักยภาพ
ชุมชน

เปEาหมาย
จากพันธกิจ
ประชาชนใน
พื้นที่ปลอด
จากยาเสพติด
และอบายมุข
ไดรับการดูแล
ที่ดี

ตัวชี้วัดระดับเปYา
ประสงค/จุดมุงหมาย
เพื่อการพัฒนา
(ตัวชี้วัดรวม)

การพัฒนาศักย
ภาพชุมชนและ
ความสงบเรียบ
รอย

ค7าเปEาหมาย
ปO60

ปO61

ปO62

ปO63

%

%

%

%

40

50

60

70

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา
1.สงเสริมและสนับ
สนุนการจัดการ
ดานสาธารณสุข
การปYองกันและ
ควบคุมโรค
2.สงเสริม สนับ
สนุนการบรรเทา
สาธารณภัย การ
รักษาความสงบ
เรียบรอย
3.สงเสริม สนับ
สนุนการแกไข
ปAญหายาเสพติด
และการลด ละ
อบายมุขของ
ประชาชนในทอง
ถิ่น
4.สงเสริมและ
สนับสนุนการกีฬา
เพื่อสรางนิสัยรัก
การกีฬาและกติกา
สังคม

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
-เชิงปริมาณ
-เชิงคุณภาพ

ความก0าว
หน0าของ
เปEาหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

40%

70%

หน7วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงานปลัด/
กองชาง/
อบต.บางครก/
หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ

แบบ ยท.04

หน7วย
สนับสนุน
กองคลัง
อบต.บางครก

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองส7วนท0องถิ่น
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 2
เมืองนาอยูและ
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร
อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อบต.
บางครก

ยุทธศาสตร
ที่ 1,2,3,7

ยุทธศาสตร
ที่ 6
พัฒนา
ระบบการ
บริหารจัด
การตาม
หลักธรรมา
ภิบาล

เปEาหมาย
จากพันธกิจ
ประชาชนพีง
พอใจใน
บริการและมี
สวนรวมใน
การบริหาร
จัดการ

ตัวชี้วัดระดับเปYา
ประสงค/จุดมุงหมาย
เพื่อการพัฒนา
(ตัวชี้วัดรวม)

การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมา
ภิบาล

ค7าเปEาหมาย
ปO60

ปO61

ปO62

ปO63

%

%

%

%

40

50

60

70

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา
1.พัฒนาและสง
เสริมสมรรถนะ
การทํางานของ
บุคลากรทองถิ่น
ทุกระดับอยางตอ
เนื่อง
2.เสริมสรางความ
เขมแข็งและการ
มีสวนรวมของภาค
ประชาชน
3.พัฒนาอาคาร
สถานที่ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
ประชาชน

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
-เชิงปริมาณ
-เชิงคุณภาพ

ความก0าว
หน0าของ
เปEาหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

40%

70%

หน7วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงานปลัด/
กองชาง/
อบต.บางครก/
หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ

หน7วย
สนับสนุน
กองคลัง
อบต.บางครก

บทที่ 5
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาทองถิ่ น เปนการติ ด ตามและประเมิ น ผลความสอดคลองและ
ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการตามแผนการดําเนินงานวาเปนไปตามเปYาหมายการพัฒนาที่สอดคลอง
กับพันธกิจ ซึ่งสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้น
ประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น กําหนดกรอบ แนวทาง และ
วิธี การในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนยุ ทธศาสตรการพั ฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น และประเมิ น ผล
โครงการพัฒนาตามที่ไดดําเนินการ ดังนี้
1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน กําหนดแนวทางการติดตาม
และประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1. ความสอดคลองของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธที่กําหนด
2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน
3. ความกาวหนาของกิจกรรมที่กําหนดไวตามแผนโดยมีการติดตามผล
4. ประสิทธิภาพ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรที่ใชในการประเมิน
ประสิทธิภาพ
5. ประสิทธิผล เปนการศึกษาผลที่ไดรับ
6. ผลลัพธและผลผลิต เปนการประเมินผลประโยชนที่เกิดจากการทํากิจกรรมที่มีตอกลุมเปYาหมาย
ที่ไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
7. การประเมินผลกระทบ เปนการศึกษาผลที่ไดรับรวมยอด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อาจนําแนวทางทั้งหมดที่กําหนดมาใช
หรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ได โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและความสามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนาของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา
1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจกําหนดแนวทาง ดังนี้
1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล
3. การประเมินผลกระทบ
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการติดตามและ
ประเมินผล แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได ตั้งแตกอน
เริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

ขั้นตอนที่ 4 รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหาร
ทองถิ่นนําเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับ
จังหวัด พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยป2ละ 1 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อาจใหความเห็นชอบหรือ
ขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น และโครงการ
พัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่นและคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดได
5.2 ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล
5.2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28, ขอ 29, ขอ 30 และขอ 31
ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
1. สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
2. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
3. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
4. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
5. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ อีกหนึ่งคนทํา
หนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป2และอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกได
ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยป2ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป2 ทั้งนี้ ใหป{ด
ประกาศโดยเป{ดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ หรือรวม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาทองถิ่ น จั ด ทํ า รางขอกํ า หนด ขอบขายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
2. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
3. หนวยงานหรือบุคคลภายนอก ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
4. ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการ
ดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล
เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น

5. ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยป2ละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป2 ทั้งนี้ใหป{ดประกาศโดยเป{ดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
ขอ 31 เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม
5.2.2 วิธีการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2. สรางและพัฒนาเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล
3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล
4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล รวมกับคณะผูบริหารและผูที่เกี่ยวของเพื่อ
จัดเตรียมขอมูลสําหรับรองรับการประเมินกอนลงพื้นที่จริง
5. ลงพื้นที่สําหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
กรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด
6. ประชุมสําหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ ตามกรอบแนวทางและ
วิธีการที่กําหนด
5.3 กําหนดเครื่องมือที่ใช0ในการติดตามและประเมินผล
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดเครื่องมือที่ใช
ในการติดตามประเมินผล ดังนี้
1. การใชแบบสอบถาม
2. การสัมภาษณมีแบบสอบถาม
3. การสังเกตหรือการสนทนากลุม
ทั้งนี้ อาจนําแบบประเมินตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มาปรับใชตามความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

