คํานํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานขวาง (พ.ศ. 2558-2562) เปน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลบานขวาง ที่ กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานขวาง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิ จ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562) โดย
ผานกระบวนการประชาคมหมูบาน/ตําบล คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทําแผนพัฒ นาและคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานขวางเรียบรอยแลว และถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งจะไดนําไปเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
สามปตอไป
หวังเปนอยา งยิ่งวาแผนยุทธศาสตรการพัฒ นาขององคการบริหารสวนตําบลบานขวาง (พ.ศ.
2558-2562) จะเป นเครื่องมือสําคัญ ในการพัฒ นาทองถิ่นโดยสามารถตอบสนองการพั ฒนาทั้ งในสวนของ
ประชาชนในทอ งถิ่น ประชาชนในพื้ น ที่ ที่ มี เขตติ ด ต อ กัน และประชาชนในพื้ น ที่ใกล เคีย ง หน วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกรตาง ๆ ซึ่งจะเปนฐานสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นสงผลใหการพัฒนาประเทศ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน

องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ. 2548 กําหนดใหมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นซึ่งเปนแผนระยะยาว เพื่อกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แตไมไดกําหนด
หวงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไว ดั งนั้น การกําหนดหวง
ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา จึงขึ้นอยูกับแนวคิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองการให
เกิดขึ้นในอนาคตขางหนายาวนานเพียงใดประกอบกับขอมูลปญหาที่ตองการแกไข
“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดง
ถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. เพื่อกําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานขวาง
2. เพื่อใหมียุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
3. เพื่อใหมียุทธศาสตรการพัฒนา เปนกรอบแนวทางในการพิจารณากําหนดโครงการ / กิจกรรม
ในแผนพัฒนาสามป และการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
4. เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดทําแผนพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีการบูรณาการรวมกันไดอยางชัดเจน
5. เพื่อแสดงจุดมุงหมายและทิศทางการพั ฒนาในอนาคตขององคกรปกครองสวนท องถิ่น โดย
จะตองสอดคลองและสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคของการพัฒนา

1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานขวางจัดประชุมประชาคมทองถิ่น
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ
ประเด็น การพัฒ นา และประเด็น ที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือ ทางวิ ช าการและแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพั ฒนา โดยให นําขอมู ล
พื้น ฐานในการพั ฒ นาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทํา แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒ นาองคการบริหารสวนตํ าบลบานขวาง
รวบรวมแนวทางและข อ มู ล นํ า มาวิ เ คราะห เพื่ อ จั ด ทํ า ร า งแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาแล ว เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานขวาง
ขั้ น ตอนที่ 3 คณะกรรมการพั ฒ นาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบ า นขวางพิ จ ารณาร า งแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเสนอผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานขวาง

-2ขั้นตอนที่ 4 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานขวาง เสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอ
สภาองคการบริหารสวนตําบลบานขวาง เพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
บานขวาง จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นเปนกระบวนการกําหนดทิศทางการพัฒนาใน
อนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุ และแนวทางในการที่จะทํา
ใหบรรลุถึงสภาพการณนั้นบนพื้นฐานของการรวบรวม และวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปน ระบบ
ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น และปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่นดวย
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา จึงมีความสําคัญ ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเป น
อยางยิ่งเนื่องจากเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนกรอบในการกําหนด
ทิศทางการพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับ
การเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภายใตยุทธศาสตรตาง ๆ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะกําหนดแนวทางการพัฒ นาไว
เป นทิศ ทาง เพื่อดําเนินการใหบรรลุจุดมุงหมายการพัฒ นาตามแตละยุทธศาสตรที่กํ าหนด แนวทางการ
พัฒนาทองถิ่นที่กําหนดไวจะตองนําแนวทางที่ไดทั้งหมดมาทําการบูรณาการ เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน
การบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถิ่นจะทําใหไดยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นดานตาง ๆ สมบูรณมาก
ขึ้น

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ที่ตั้ง
ที่ตั้งตําบลขององคการบริหารสวนตําบลบานขวาง มีพื้นที่ประมาณ 14.44 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 9,025 ไร ตั้งอยูหมูที่ 2 ตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูหางจาก
ที่ทําการอําเภอมหาราช ประมาณ 7 กิโลเมตร และมีที่ตั้งอาณาเขต คือ
ทิศตะวันออก
ติดตอ
ตําบลเจาปลุก
ทิศตะวันตก
ติดตอ
ตําบลบานอิฐ และจังหวัดอางทอง
ทิศเหนือ
ติดตอ
ตําบลบานนา
ทิศใต
ติดตอ
ตําบลทาตอ
เนื้อที่
ตําบลบานขวาง มีเนื้อที่ทั้งหมด 14.44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,025 ไร
สภาพทั่วไป
สภาพพื้ น ที่ เป น ที่ ราบลุ ม น้ํ า ท ว มถึ งพื้ น ดิ น ส วนใหญ เป นดิ น รวนและดิ น เหนี ย วเหมาะสํ า หรั บ
ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม
จํานวนหมูบาน
จํานวนหมูบานในเขตตําบลบานขวาง มีทั้งหมด 4 หมูบา น และทุ กหมู บานอยูในเขตองคก าร
บริหารสวนตําบลบานขวางทั้งสิ้น ซึ่งจํานวน 4 หมูบาน มีดังนี้ คือ
หมูที่ 1
บานขวางเหนือ
หมูที่ 2
บานขวางเหนือ
หมูที่ 3
บานขวางกลาง
หมูที่ 4
บานขวางใต
ประชากร
- ประชากรทั้งสิ้น
จํานวน
2,064 คน
- จํานวนครัวเรือน
จํานวน
878 ครัวเรือน
- จํานวนบานพักอาศัย
จํานวน
878 บานพักอาศัย
โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ที่มา: สถิติประชากรจากทะเบียนบานตําบลบานขวาง พิมพวันที่ 12 มีนาคม 57)
หมูที่
1
2
3
4
รวม

ชาย
273
180
386
127
966

หญิง
304
200
443
151
1,098

จํานวนครัวเรือน
197
237
344
100
878

จํานวนบานพักอาศัย
197
237
344
100
878

-4สภาพเศรษฐกิจ
1. ประชาชนสวนใหญในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานขวาง มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เปนหลักควบคูไปกับการประกอบอาชีพอิสระ คาขาย รับจางทั่วไป และรับราชการ เปนตน
2. หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานขวาง
2.1 โรงแรม
จํานวน
1
แหง
2.2 ปมน้ํามันและกาซ
จํานวน
2
แหง
2.3 โรงงานอุตสาหกรรม
จํานวน
4
แหง
2.4 โรงอิฐ
จํานวน
2
แหง
2.5 หมูบานจัดสรร
จํานวน
1
แหง
2.6 รานคา
จํานวน
34
แหง
2.7 อาคารพาณิชย
จํานวน
5
แหง
2.8 หองเชา
จํานวน
25
แหง

สภาพทางสังคม
1. การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
1

แหง
แหง
แหง
แหง

2. สถาบัน และองคการทางศาสนา
วัด

จํานวน

3

แหง

3. การสาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จํานวน
1
คลินิกเอกชน
จํานวน
2
บริการสาธารณสุขมูลฐาน
จํานวน
4
อัตราการมีและการใชสวมราดน้ํา
รอยละ
100
บุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานพยาบาลทุกแหงในเขต อบต.
เจาหนาที่สาธารณสุข
จํานวน
4
อสม.
จํานวน
23
ผูชวยแพทยแผนไทย
จํานวน
1
4. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

แหง
แหง
แหง
คน
คน
คน

จํานวน

28

คน

5. ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน
หนวยบริการประชาชนของสถานีตํารวจภูธรอําเภอมหาราช จํานวน

1

แหง
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การบริหารดานโครงสรางพื้นฐาน
1. การคมนาคม
ถนน มีถนนที่สําคัญ คือสายโพธิ์พระยา - ทา เรือ ซึ่งผา นตําบลบ านขวางไปทางทิศตะวัน ออกสู
อําเภอทาเรือและจังหวัดสระบุรี ทิศตะวันตกสูจังหวัดอางทอง
ถนนภายในหมู บานเชื่อ มตอ ระหวา งหมู ที่ 1 - 4 ซึ่ งเป นถนนคอนกรีต เสริ มเหล็ ก ระยะทาง
รวมกันแลวประมาณ 7 กิโลเมตร
2. การไฟฟา
ไฟฟาเขาถึง
จํานวน
4
หมูบาน
จํานวนประชากรที่ใชไฟฟา
จํานวน
878
ครัวเรือน
3. แหลงน้ําธรรมชาติ
คลอง (คลองบางแกว คลองหนองหมอ คลองหนองกระทุม คลองมวง) จํานวน 4 แหง
หนองบึง (หนองกระทุม , หนองหมอ , หนองโรง , หนองตะโอย ,
หนองบัว , หนองปลายนา , หนองกอไผ)
จํานวน
7
แหง
4. แหลงน้ําที่สรางขึ้น
ระบบประปาบาดาล
จํานวน
8
แหง

ขอมูลอื่นๆ
1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ไดแก
คลองสงน้ําชลประทาน

จํานวน

2.2 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น
โครงสรางและอํานาจหนาที่ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานขวาง
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2

สาย

โครงสรางฝายบริหารขององคการบริหารสวนตําบลบานขวาง
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานขวาง

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

กองคลัง

สํานักงานปลัด

กองชาง

สวนการศึกษาฯ

ฝายบริหารขององคการบริหารสวนตําบลบานขวาง ประกอบดวย
1. นายกองคการบริหารสวนตําบล
2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล คนที่ 1
3. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล คนที่ 2
4. เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล

ชื่อ นายสํารอง บุญคง
ชื่อ นางฐานิตา ฉายสุวรรณ
ชื่อ นายจิรพนธ ศรีบัวสด
ชื่อ น.ส.รุงทิวา ดวงแกว

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานขวาง
มีจํานวน 8 คน แยกเปน ชาย 6 คน หญิง 2 คน
ศักยภาพในตําบล
ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยบุคลากร จํานวน 15 คน ซึ่งแยกเปน
พนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา พนักงานสวนตําบล จํานวน 14 อัตรา ประกอบดวย
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 คน
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นักบริหารงานทั่วไป(หัวหนาสํานักปลัด)
นักพัฒนาชุมชน
เจาพนักงานธุรการ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
นักพัฒนาการทองเที่ยว
บุคลากร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
นักบริหารการคลัง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี
กองชาง
นักบริหารงานชาง
สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารการศึกษา(หัวหนาสวนการศึกษาฯ)
ครูดูแลเด็ก
วุฒิทางการศึกษาของสมาชิก และพนักงานสวนตําบล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รายไดขององคการบริหารสวนตําบล
ประมาณการรายไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายไดขององคการบริหารสวนตําบลที่จัดเก็บเอง
รายไดทสี่ วนราชการตาง ๆ จัดเก็บให
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายไดจากทรัพยสิน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
1
1
1
1
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
7
7
6

คน
คน
คน
คน

16,879,912.- บาท
638,767.90.- บาท
13,030,675.32.- บาท
3,479,810.- บาท
244,661.25.- บาท

2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของ อปท. มี 7 ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
เปาประสงคที่ 1 กอสราง ปรับปรุงถนน สะพาน โครงขายการคมนาคมที่มีอยูเดิมใหมี
ประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา
เปาประสงคที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถโครงสรางพื้นฐานใหมีความคุมคาและทั่วถึง
แนวทางที่ 1 การขยายเขตประปา หรือกอสรางระบบประปาหมูบาน
แนวทางที่ 2 การขยายเขตบริการไฟฟาใหทั่วถึง
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แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอยางทั่วถึง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เปาประสงคที่ 1 สงเสริมและเพิ่มศักยภาพดานอาชีพ
แนวทางที่ 1 การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
เปาประสงคที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา สุขภาพอนามัย และสวัสดิการชุมชน
แนวทางที่ 1 การสงเสริมและพัฒนาการศึกษา
แนวทางที่ 2 การสงเสริมดานการศึกษา และสุขภาพอนามัย
แนวทางที่ 3 ดานสวัสดิการชุมชน
เปาประสงคที่ 3 ปองกัน แกไขปญหายาเสพติด
แนวทางที่ 1 การปองกันยาเสพติด
เปาประสงคที่ 4 เพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
แนวทางที่ 1 การสงเคราะห สตรี เด็ก ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูปวยเอดส
แนวทางที่ 2 การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
แนวทางที่ 3 การปองกันและแกไขปญหาจากอุบัติเหตุทางถนนภัยจากสารเคมี และ
วัตถุอันตราย และภัยจากการกระทําของมนุษย
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
เปาประสงคที่ 1 รักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางที่ 1 ความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปาประสงคที่ 2 สงเสริม สนับสนุน ใหความรู ความเขาใจ และการมีสวนรวม
ทางการเมือง
แนวทางที่ 1 การมีสวนรวมทางดานการเมืองทองถิ่น
แนวทางที่ 2 การสงเสริมประชาธิปไตย / การมีสวนรวม
4. ยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาดานการบริห ารจัด การและการอนุ รักษ ท รัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
เปาประสงคที่ 1 การบริหารจัดการดวยกระบวนการตางๆ
แนวทางที่ 1 การสรางจิตสํานึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 2 การกําจัด และจัดการขยะ
เปาประสงคที่ 2 การปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัย
แนวทางที่ 1 การปองกันอุทกภัย และแกไขปญหาจากภัยธรรมชาติ
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น
เปาประสงคที่ 1 อนุรักษ สืบสานศาสนาและวัฒนธรรม
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แนวทางที่ 1 การส ง เสริม คุ ณ ธรรมด า นศิล ปวั ฒ นธรรม จารี ต ประเพณี และภู มิ
ปญญาทองถิ่น
แนวทางที่ 2 การอนุรกั ษศิลปวัฒนธรรม และฟนฟูบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
เปาประสงคที่ 1 สงเสริมและพัฒนา ใหความรู ความเขาใจเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 1 สงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม
แนวทางที่ 2 การสงเสริมการแกไขปญหาความยากจน
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
เปาประสงคที่1 พัฒนาคุณภาพขาราชการองคการบริหารสวนตําบลบานขวางให
เปนบุคคลที่ดีและมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 1 การสรางจิตสํานึก และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
แนวทางที่ 2 การเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิ บัติและการบริการประชาชน โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Government)

บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่สําคัญของชาติ
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
- การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน ยุทธศาสตรประเทศ(Country Strategy) ยุทธศาสตรการพัฒนาทองที่ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด / อําเภอ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ.2555-2559)
วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศไทย
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
2.1 สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภา ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค
ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปรงใส เปนธรรม
2.2 พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
ในแต ล ะช ว งวั ย สถาบั น ทางสั ง คมและชุ ม ชนท อ งถิ่ น มี ค วามเข ม แข็ ง สามารถปรั บ ตั ว รู เท า ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลง
2.3 พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และ
ภู มิปญ ญา สร างความมั่นคงดา นอาหารและพลัง งาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริ โภคใหเปน มิตรกั บ
สิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
2.4 สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน
รวมทั้งสรางภูมคิ มุ กันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ภายใตบ ริบ ทการเปลี่ย นแปลงในกระแสโลกาภิวั ฒนที่ ป รับ เปลี่ ย นเร็วและสลับ ซับ ซอ นมากยิ่ งขึ้ น
จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่เหมาะสมโดยเสริมสรางความแข็งแกรงของโครงสรางของ
ระบบตาง ๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพแขงขันไดในกระแสโลกาภิวัฒนและสรางฐานความรูใหเปนภูมิคุมกัน
ตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางรูเทาทันควบคูไปกับการกระจายการพัฒนาที่เปนธรรมและเสริมสรางความ
เท า เที ย มกั น ของกลุ ม คนในสั ง คมและความเข็ ม แข็ ง ของชุ ม ชนท อ งถิ่ น พร อ มทั้ ง ฟ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหคงความอุดมสมบูรณเปนรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง และเปน
ฐานการดํ ารงวิถี ชีวิต ของชุมชนและสั งคมไทย ตลอดจนการเสริ มสรา งธรรมาภิ บ าลในการบริหารจัด การ
ประเทศทุกระดับอันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนสามารถดํารงอยูในประชาคมโลกไดอยางมี
เกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรีโดยมียุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ดังนี้

-111. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
- มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัวและชุมชน เพื่อใหเปนสังคมที่มีคุณภาพ สามารถ
ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับการ
สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ไดรับ
การคุมครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเทาเทียมกั น มี โอกาสเข าถึงทรัพยากรและโครงสราง
พื้นฐานในการสรางอาชีพ และรายไดที่มั่นคงสามารถเขาถึงกระบวนการยุ ติธรรมอยางเสมอภาค ไดรับการ
คุมครองสิทธิ ผลประโยชนและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยางเทาเทียม และสามารถดํารงชีวิต
อยูไดอยางมีศักดิ์ศรี ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส ยึดประโยชนสวนรวม และเปดโอกาสการมี
สวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในกระบวนการพัฒนาประเทศ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
- มุงเตรียมคนใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวง
วัยใหมีภูมิคุมกันเพื่อเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติใหมีความพรอมทั้งดานรางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาที่รอบรู และ
มีจิตใจที่สํานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรูคุณคาความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอด
ชีวิต ควบคูกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางการสังคมใหเขมแข็งและเอื้อตอการพัฒนา
คน รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเข็มแข็งและสามารถสรางภูมิคุมกันใหคนในชุมชน และเปนพลัง
ทางสังคมในการพัฒนาประเทศ
3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
- ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็ง
และสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน เพื่อใหภาคเกษตรเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตวและ
พันธุสัตวน้ํา รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่ม
สินคาเกษตร อาหารและพลังงาน บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นและความสรางสรรค การสรางความมั่นคง
ในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขณะเดียวกัน ใหความสําคัญกับการ
สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพื่อสรางภูมิคุมกัน
ใหภาคเกษตรสามารถพึ่งตนเองได และเผชิญกับปจจัยเสี่ยงตางๆ ไดอยางมั่นคง
4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ และยั่งยืน
- ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ โดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีนวัตกรรม ความคิด
สรางสรรคตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่นเปนพื้นฐานสําคัญ ในการขับเคลื่อนสูการพัฒนาที่มี คุณภาพอยางยั่งยื น
ภายใตปจจัยสนับสนุนที่เอื้ออํานวยและระบบการแขงขันที่เปนธรรม เพื่อสรางภูมิคมุ กันใหกับประเทศ มุงปรับ
โครงสรางการคาและการลงทุ นให สอดคล องกับ ความตอ งการของตลาดทั้ งภายในและต างประเทศ สราง
มูล คา เพิ่ ม ให กั บ สาขาบริก ารที่ มีศั กยภาพบนพื้ น ฐานของนวัตกรรมและความคิด สรา งสรรค พั ฒ นาธุรกิ จ
สรางสรรคและเมืองสรางสรรค เพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตร และสรางมูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและกระบวน

-12การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส สรางความมั่นคงดานพลังงาน ควบคูไปกับการ
ปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบียบตางๆ ทางเศรษฐกิจ และบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เขมแข็งและขยายตัวอยางมีคุณภาพ
5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่ อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
สังคม
- มุงเชื่อมโยงมิติข องการพัฒ นาเศรษฐกิจภายในประเทศกั บ มิติ ของความรวมมื อกั บประเทศใน
ภูมิภาคตางๆ บนพื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความรวมมือแบบหุนสวนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของผลประโยชนรวมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคและสรางปฏิสัมพัน ธใน
ความรวมมือระหวางประเทศอยางสรางสรรค เตรียมความพรอมประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียนให
ความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนในทุกภาคสวนใหมีทักษะที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง ควบคูไปกับการพัฒนา
ความเชื่อมโยงดานขนสงและสินคาเพื่อลดตนทุนการดําเนินธุรกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งของภาคการ
พัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่นใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
- มุ งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพี ยงพอตอการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแล รักษาและใชประโยชน ควบคูไปกับการเตรียมความ
พรอมรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศและภัยพิบั ติทางธรรมชาติ เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกั น สามารถ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตใหคนในสังคมไทย โดยใหความสําคัญกับการอนุรักษ
ฟน ฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรับ กระบวนทัศน การพั ฒนาและ
ขั บ เคลื่ อ นประเทศไปสูก ารเป นเศรษฐกิจ และสัง คมคารบ อนต่ํ า และเป น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดลอ ม ยกระดับ ขี ด
ความสามารถในการับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควบคุม
และลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ โปรง
ใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ สรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตภาวะโลกรอน
และเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณีดานสิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศ

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคมแหงชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เป นการสร างภู มิ คุม กัน ในมิ ติตางๆ ให แ ก
ปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยใชแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสูความยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพาเพียงตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 พรอมทั้งขยายการนําทุนของประเทศ
ที่มีศักยภาพจาก 3 ทุน ทั้งทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปน 6 ทุน

-13ไดแก ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทุนทาง
วัฒนธรรมมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะการสรางฐานทางปญญาเพื่อเปนภูมิคุมกัน
ใหกับคนและสังคมไทยเปนสังคมไทยเปนสังคมที่มีคุณภาพ กาวสูสังคมและเศรษฐกิจสีเขียวที่มีแบบแผนการ
ผลิตและบริโภคอย างยั่งยื นและเป นมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยนํ าความรูและจุดแข็ งของอัตลักษณไทยมาปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมที่เขมแข็ง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคอยางรูเท า
ทั น สร า งความยั่ ง ยื น ของภาคเกษตรและความมั่ ง คั่ ง ด า นอาหารและพลั ง งาน รวมทั้ ง การจั ด การ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอ มอย างยั่ งยื น ควบคูไปกับ การเสริ มสรา งระบบธรรมาภิ บ าลและความ
สมานฉันทในทุกภาคสวนและทุกระดับ เปนฐานการพัฒนาประเทศที่มั่น คงและสมดุล มุงสูการอยูรวมกั นใน
สังคมอยางมีความสุขและเปนธรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบนฯ กลุม 1
(จังหวัดนนทบุรี จังหวัปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี)
วิสัยทัศน
“เปนแหลงฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สะอาด อุดมสมบูรณเพื่อสนับสนุนการเพิ่ มขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิต การคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม”
เปาประสงค
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ปะกอบดวยจังหวัดสระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยาและนนทบุรี
มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สะอาด อุดมสมบูรณ เปนฐานการผลิตและสนับสนุนความสามารถใน
การคาและการลงทุนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมลงรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
ประกอบดวย ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาระบบการเกษตรใหมีผลผลิตปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
กลยุทธและแนวทาง
1. สงเสริมใหมีการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
เปาประสงค : มีการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
2. อนามัยสิ่งแวดลอม
เปาประสงค : ทรัพยากรน้ําในแมน้ําเจาพระยา/ปาสักมีคุณภาพ ความสะอาดตามเกณฑมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมความรวมมือชุมชนกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดการสิ่งแวดลอม
กลยุทธและแนวทาง
1. การมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นกับภาคอุตสาหกรรม
เปาประสงค : ทุ กภาคส วนมีจิตสํานึก และพฤติกรรมการมีสวนรว มในการรักษาสิ่งแวดล อมแม น้ํ า
เจาพระยา/ปาสัก
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กลยุทธและแนวทาง
1. การจัดการโครงสรางพื้นฐานชุมชนริมแมนํา้ เจาพระยา/ปาสัก
เปาประสงค : มีการผลิต การคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค : มีการทองเที่ยวที่ใหความรูและสรางพฤติกรรมของนักทองเที่ยวใหอยูในกรอบของการ
อนุรักษแมน้ําเจาพระยา/ปาสัก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : ฟนฟูคุณภาพระบบนิเวศของแมน้ําเจาพระยา/ปาสัก
กลยุทธและแนวทาง
1. การจัดการโครงสรางพื้นฐาน
เปาประสงค : ทรัพยากรน้ําในแมน้ําเจาพระยา/ปาสัก มีคุณภาพความสะอาดตามเกณฑมาตรฐาน

ยุทธศาสตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิสัยทัศนจังหวัด (Vision)
“อยุธยานครประวัติศาสตร นาเที่ยว นาอยู กาวสูสากล”
เปาประสงครวม
1. เปนเมืองประวัติศาสตรที่นาทองเที่ยวระดับสากล
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ภาคการผลิต ภาคการคาและบริการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวและการบริการ สูมาตรฐานสากล
1. เปาประสงคประเด็นที่ 1 : เพิ่มมูลคาดานการทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
2. กลยุทธ
(1) ส ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วด า นประวั ติ ศ าสตร งานประเพณี และการ
ประชาสัมพันธเชิงรุกดานการทองเที่ยว
(2) พัฒนาคุณภาพการใหบริการของบุคลากรดานการทองเที่ยว ใหไดมาตรฐานสากล
(3) สงเสริมพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวที่มีศกั ยภาพดานการเรียนรูทางประวัติศาสตร
(4) พั ฒ นาสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในการเดิ น ทางและเยี่ ย มชมแหล ง ท อ งเที่ ย ว ให ไ ด
มาตรฐานสากล
3. ตัวชี้วัด
(1) รอยละของรายไดจากการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (รอยละ 5)
(2) รอยละของนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (รอยละ 5)
(3) ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว (รอยละ 70)
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1. เปาประสงคประเด็นที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. กลยุทธ
(1) สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล อ ม ในพื้ น ที่ เสี่ย งและได รับ
ผลกระทบ
(2) เพิ่มขีดความสามารถของเครือขายทุกภาคสวนในการจัดการสถานการณวิกฤต
(3) เพิ่มประสิทธิภาพกลไกทุกภาคสวนในการปองกันแกไขปญหาสังคม
3. ตัวชี้วัด
(1) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการบริหารจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัด (ระดับ 4)
(2) ระดั บ ความสํา เร็จของการดําเนิ นการตามแผนงาน/โครงการเพื่ อให ความช วยเหลือ ฟ น ฟู
เยียวยาผูไดผลกระทบจากสถานการณวิกฤต (ระดับ 4)
(3) ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (ระดับ 4)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาภาคการผลิต ภาคการคาและบริการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. เปาประสงคป ระเด็น ที่ 3 : เพิ่ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขันของสถานประกอบการ ใน
จังหวัด
2. กลยุทธ
(1) สงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว
(2) สงเสริมเกษตรปลอดภัย
(3) ยกระดับคุณภาพสินคาและบริการของชุมชนและสถานประกอบการ ใหไดมาตรฐานที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
3. ตัวชี้วัด
(1) รอยละที่เพิ่มขึ้นของการลงทุนภาคอุตสาหกรรม การคา และบริการ (รอยละ 2.5)
(2) รอยละที่เพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสะอาด (รอยละ 2)
(3) รอยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร/แปลง/ฟารมที่ผานมาตรฐานความปลอดภัยของจังหวัด (รอย
ละ 5)

ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
เปาประสงคประเด็นที่ 1 กอสราง ปรับปรุงถนน สะพาน โครงขายการคมนาคมที่มีอยูเดิม
ใหมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับ ปรุงซอมแซม สะพาน ถนนที่ไดรับการถายโอนและ
ถนนสายหลักที่องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอสรางไว
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบจราจร
แนวทางที่ 3 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน ถนนหนทางที่ผานสถานที่สําคัญ

-16เปาประสงคประเด็นที่ 2 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถโครงสร า งพื้ น ฐานและบริ ก ารคมนาคม
ขนสงใหมีความคุมคาและทั่วถึง
แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบขนสงทางบกและทางน้ํา
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบประปา
เปาประสงคประเด็นที่ 3 กอสรางและปรับปรุงถนนใหเปนไปตามขอกําหนดของผังเมือง
แนวทางที่ 1 พัฒนาถนนใหเชื่อมโยงกับถนนจังหวัดใกลเคียง
2. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมอาชีพ
เปาประสงคประเด็นที่ 1 ลดตนทุนการผลิตดานการเกษตร
แนวทางที่ 1 สงเสริมการใชปุยอินทรียทดแทนการใชปุยเคมี
แนวทางที่ 2 สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
แนวทางที่ 3 สงเสริมและบริหารการจัดการรวมกลุ มเกษตรกร พั ฒ นาสหกรณ
และวิสาหกิจชุมชน
เปาประสงคประเด็นที่ 2 สงเสริมและเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางการตลาด
แนวทางที่ 1 สงเสริมการแปรรูปและสรางมูลคาใหกับสินคาเกษตร
เปาประสงคประเด็นที่ 3 การพาณิชยและการลงทุน
แนวทางที่ 1 สงเสริมและพัฒ นาศักยภาพการแขงขั นดานการตลาด ทั้ งภายใน
และตางประเทศ
3. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว
เปาประสงคประเด็นที่ 1 พั ฒ นาความรู แ ละทั ก ษะแก บุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรมการ
ทองเที่ยวรวมทั้งพัฒนาองคกรและเครือขายเพื่อการทองเที่ยว
แนวทางที่ 1 พัฒนาบุคลากรการทองเที่ยว สรางจิตสํานึกการเปนเจาบานที่ดีและ
สงเสริมผูประกอบการดานธุรกิจทองเที่ยว
แนวทางที่ 2 จัดตั้งสหการ และพัฒนาองคกรเครือขายดานการทองเที่ยว
เปาประสงคประเด็นที่ 2 รวมจัดตั้ง บูรณาการพัฒนาเครือขาย และสงเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการดานการทองเที่ยว
แนวทางที่ 1 จั ด ให มี ศู น ย ก ลางการแสดงและจํ า หน า ยสิ น ค า ที่ เชื่ อ มโยงการ
ทองเที่ยวทั้งในระดับจังหวัดระดับประเทศ วางระบบบริหารจัดการ
ศูนยการแสดงและจําหนายสินคาใหมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 2 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพที่เปนของฝากของที่ระลึกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวทางที่ 3 จัดตั้ งศูน ย สงเสริมการทองเที่ ยวซึ่งเปน ศูนย กลางแหลงข อมูลการ
ทองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปาประสงคประเด็นที่ 3 การตลาด และการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
แนวทางที่ 1 เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพประสิ ท ธิ ผ ลการประชาสั มพั น ธ การท อ งเที่ ย ว
นวัตกรรมใหมๆ ในรูปแบบตางๆ ใหทันสมัย
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สง เสริ ม และพั ฒ นาระบบฐานขอ มู ล และสถิ ติ ก ารท อ งเที่ ย วของ
จังหวัด
เปาประสงคประเด็นที่ 4 ส ง เสริม การป อ งกัน และรั ก ษาความปลอดภั ย เพื่ อ สรางความ
เชื่อมั่นทางการทองเที่ยว
แนวทางที่ 1 สงเสริมการปองกันและรักษาความปลอดภัยทางการทองเที่ยว
แนวทางที่ 2 สร างเสริม สนับ สนุ น และพั ฒ นากลไกในการบริ หารจัด การการ
ปองกันและรักษาความปลอดภัยทางการทองเที่ยว
เปาประสงคประเด็นที่ 5 การเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว
แนวทางที่ 1 การสรางความประทับใจและสรางแรงจูงใจให นักทองเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวตางประเทศ
แนวทางที่ 2 สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมทางประวัติศาสตรที่สําคัญตลอดป
แนวทางที่ 3 การสรางเครือขายทองเที่ยวยอนรอยประวัติศาสตรโดยกลุมชนชาติ
ตางๆ
4. ประเด็นยุทธศาสตรดานการศึกษา
เปาประสงคประเด็นที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
แนวทางที่ 1 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
เปาประสงคประเด็นที่ 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และผู
ที่เกี่ยวของ
แนวทางที่ 1 สนั บ สนุน ใหมี การพั ฒ นาครู บุคลากรทางการศึ กษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมและผูที่เกี่ยวของ
เปาประสงคประเด็นที่ 3 สนั บ สนุ นให มี และใชสื่ อ วัส ดุ ครุภั ณ ฑ ที่ส งเสริม กระบวนการ
จัดการเรียนรู
แนวทางที่ 1 สนับสนุน/จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑที่จะสงเสริมกระบวนการจัดการ
เรียนรู
เปาประสงคประเด็นที่ 4 สงเสริมศักยภาพหนวยงานทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางที่ 1 อุดหนุนหนวยงานทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในจังหวัด
ใหมีศักยภาพ
5. ประเด็นยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม
เปาประสงคประเด็นที่ 1 การบริหารจัดการขยะดวยกระบวนการตางๆ
แนวทางที่ 1 จัดใหมีการจัดการขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวทางที่ 2 สร างจิต สํ า นึ ก สร างแรงจู งใจด านการคั ด แยกขยะมูล ฝอยให กั บ
เยาวชนและประชาชนอีกทั้งใหมีสวนรวมในการจัดการขยะ คัดแยก
ขยะที่แหลงกําเนิดขยะ
แนวทางที่ 3 เพิ่ ม ศั ก ยภาพขี ด ความสามารถในการจั ด การขยะขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น

-18แนวทางที่ 4

สงเสริมความรวมมือกับ อปท. ในการปรับปรุงบอฝงกลบ ขยะเดิม
ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
เปาประสงคประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการแหลงน้ําดวยกระบวนตางๆ
แนวทางที่ 1 คุมครอง ดูแล ฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาแหลงน้ําโดยการเชื่อมโยง
ความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวข องในการดูแล รักษา แหลงน้ํา
แบบบูรณาการ
แนวทางที่ 2 จัดทําระบบฐานขอมูลแหลงน้ํา
เปาประสงคประเด็นที่ 3 การปองกัน แกไข ปญหาน้ําเสียและการควบคุมมลพิษทางน้ํา
แนวทางที่ 1 สงเสริมการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทั้งดานการบริหารจัดการ และการจัดการน้ําเสียอยางมี
ประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 2 การศึกษาวิจัยเพื่อการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียของจังหวัดฯ
แนวทางที่ 3 สงเสริมสรางจิตสํานึกและสรางเครือขายใหแกเยาวชน ประชาชน
ชุมชนและอปท. ทุกระดับรวมกันเฝาระวัง และปองกันการเกิดน้ํา
เสียในครัวเรือนและชุมชนไดอยางถูกตองและเหมาะสม
เปาประสงคประเด็นที่ 4 การพัฒนาผังเมืองรวมจังหวัดและควบคุมการใชประโยชนที่ดิน
ใหสอดคลองกับผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวทางที่ 1 เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการวางและจัดทําผังเมือง รวมทั้ง
ควบคุมการใชประโยชนที่ดินใหเปนไป ตามกฎหมายผังเมือง
แนวทางที่ 2 ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ภาคประชาชนให มี ค วามรู ความเข า ใจ
เกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองและเห็นความสําคัญของการวางผังเมือง
แนวทางที่ 3 สงเสริม สนับสนุนเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหจังหวัดฯ เปนเมืองนาอยู
6. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและวัฒนธรรม
เปาประสงคประเด็นที่ 1 อนุรักษ สืบสานศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางที่ 1 สงเสริม สนับ สนุ นใหมีการอนุรักษสื บ สานศาสนาและวัฒ นธรรม
จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
7. ประเด็นยุทธศาสตรดานสาธารณสุข
เปาประสงคประเด็นที่ 1 พั ฒ นาระบบสุ ข ภาพเชิ ง รุ ก ที่ มุ งเน น การส ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
ปองกันโรค มีระบบภูมิคุมกันที่มีความไวเพียงพอในการเตือนภัย
และการจัดการปญหาภัยคุกคามสุขภาพ
แนวทางที่ 1 สรางคานิยมการสรางเสริมสุขภาวะใหเกิดขึ้นในสังคม
แนวทางที่ 2 พัฒนานโยบายสาธารณะที่เกื้อกูลตอสุขภาพครอบคลุมทั้งในดาน
อาหาร ยา โภชนาการ ผลิตภัณฑ สุขภาพและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการแพทยพื้นบานและแพทยแผนไทย

-19เปาประสงคประเด็นที่ 2 พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ
แนวทางที่ 1 จัดทําฐานขอมูลและพัฒนาระบบสุขภาพผูสูงอายุ
แนวทางที่ 2 จัดใหมีระบบการชวยเหลือดูแลสงเสริมและฟน ฟูสุขภาพผูสูงอายุ
ระยะยาว
แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบการชวยเหลือสาธารณะ
เปาประสงคประเด็นที่ 3 สงเสริมกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ 1 สรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง
แนวทางที่ 2 สงเสริมกิจการดานการกีฬาเพื่อสุขภาพ
8. ประเด็นยุทธศาสตรดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบ เรียบรอย
เปาประสงคประเด็นที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพและการจัดการภัยพิบัติ
แนวทางที่ 1 สนับสนุน สงเสริมแกภาคประชาชนในการจัดการสาธารณภัย
แนวทางที่ 2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของหนวยงานในการ
จัดการภัยพิบัติ
แนวทางที่ 3 จัดทําแผนบริหารจัดการสาธารณภัยและการซอมแผน
เปาประสงคประเด็นที่ 2 การรักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพยสิน
แนวทางที่ 1 จัดใหมีศูนยกลางการปองกันและแกไขสาธารณภัยในระดับพื้นที่
แนวทางที่ 2 สงเสริมและสนับสนุน สรางชุมชน/หมูบานเขมแข็ง
แนวทางที่ 3 พัฒ นาและบริหารจัดการดานการรักษาความสงบเรียบรอยในเขต
จังหวัด
เปาประสงคประเด็นที่ 3 การปองกันแกไขปญหาสาธารณภัย
แนวทางที่ 1 ศึกษาวิจัยเพื่อการปองกันและแกไขปญหาจากสาธารณภัย
แนวทางที่ 2 ปรับปรุงพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ําเพื่อการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
9. ประเด็นยุทธศาสตรดานการสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม
เปาประสงคประเด็นที่ 1 การลงทุนดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
แนวทางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการลงทุนดานอุ ตสาหกรรม และพาณิชยกรรม
กลุมภาคอุตสาหกรรมการเกษตร สิ่ งทอ ยานยนต อิเลคทรอนิกส
และโลจิสติค
เปาประสงคประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจการลงทุน
แนวทางที่ 1 สงเสริมการตลาดใหเกิดการลงทุน ดานการแขงขันแกอุตสาหกรรม
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธในระดับภูมิภาค ประเทศ และอาเซียน
แนวทางที่ 2 สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

-2010. ประเด็นยุทธศาสตรดานบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคประเด็นที่ 1 พัฒนาขาราชการองคการบริหารส วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ใหเปนบุคคลที่ดี
แนวทางที่ 1 สรรหาบุคคลที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติ การเปนบุคลากรที่ดี
มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
แนวทางที่ 2 สร างจิ ต สํ า นึ ก การเป น ข าราชการที่ ดี อย า งต อ เนื่ อ ง และพั ฒ นา
ผูบั งคั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ให เป น แบบอย า งที่ ดี สามารถจู ง ใจและ
พั ฒ นาคุณ ธรรม จริย ธรรมผู ใต บั ง คั บ บั ญ ชา และสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
เปาประสงคประเด็นที่ 2 พั ฒ นาคุ ณ ภาพข า ราชการในการปฏิ บั ติ ง านบนพื้ น ฐานของ
สมรรถนะ
แนวทางที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะขาราชการ
แนวทางที่ 2 การพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ
เปาประสงคประเด็นที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการบริหารจัดการภายในองคกร
ใหมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 1 การบริหารองคกรภายใตหลักธรรมมาภิบาลขององคกร
แนวทางที่ 2 การพั ฒ นาโครงสร า งและระบบการทํ า งานของบุ ค คล ให มี ก าร
กําหนดหนาที่ในการปฏิบัติงานของบุคคลแตละคนใหสอดคลองกัน
ลดการซ้ําซอน ใชทรัพยากรอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพ
แนวทางที 3 ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน
แนวทางที่ 4 เผยแพร ประชาสัมพันธ บทบาทอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนจังหวัด

กรอบนโยบาย ทิ ศ ทางและแนวทางการพั ฒ นาขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น กับ จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา
วิสัยทัศนองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
“เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถิ่น สนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพื้นฐานของความ
เขาใจในปญหาและศักยภาพของทองถิ่น มีการบูรณาการบริหารจัดการในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ”
พันธกิจ
1. จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานที่ดี
2. จัดใหมีการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต/สุขภาพ และการกีฬา
3. จัดใหมีการเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ
4. จัดใหมีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบรอย
5. จัดใหมีการจัดระเบียบชุมชน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
6. จัดใหมีการสงเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

-217. จัดใหมีการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
8. จัดใหมีการสงเสริมการทองเที่ยว
9. จัดใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
10. จัดใหมีการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
11. จัดใหมีการกีฬาเพื่อสงเสริมสุขภาพ/การทองเที่ยว
จุดมุงหมายการพัฒนา
1. มีโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง
2. ประชาชนมีอาชีพและรายไดพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. มีการพัฒนาชุมชนและสังคม มีความเขมแข็งและสงบเรียบรอย
4. มีการลงทุนและพาณิชยกรรม ในพื้นที่มากขึ้น
5. มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดีขึ้น
6. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการอนุรักษและเผยแพรใหมากขึ้น
7. มีมาตรฐานการบริหารและบริการการทองเที่ยวในระดับสากล และมีนักทองเที่ยวมากขึ้น
8. เพิ่มจุดมุงหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
9. การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
กรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อ นําไปสูก ารบรรลุวิสัย ทั ศ นข ององคก รปกครองสวนทอ งถิ่น มี กรอบนโยบาย ทิศ ทางและแนว
ทางการพั ฒ นาทอ งถิ่น เพื่อใหบ รรลุจุ ดมุ งหมายการพัฒ นาแตละดาน และภายใตยุทธศาสตร แตละดานจะ
ประกอบดวยแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การกอสรา ง ปรับ ปรุง บํ ารุงรัก ษา ถนน สะพาน ทางเท า ท อ ระบายน้ํ า พรอ มมี ก าร
เชื่อมโยงโครงขายระหวางอําเภอ
1.2 การขยายเขตประปาหรือกอสรางประปาหมูบาน
1.3 การขยายเขตบริการโทรศัพทสาธารณะใหทั่วถึง
1.4 การขยายเขตบริการไฟฟาใหทั่วถึง
1.5 การจํากัดน้ําหนักบรรทุกของรถยนตไมใหเกินมาตรฐาน มีการติดตั้งปายหามมิใหรถทุก
ชนิดที่มีน้ําหนักเกินกวาที่กําหนดหรือเมื่อรวมน้ําหนักรถกับน้ําหนักบรรทุก
1.6 การจัดทําผังเมืองรวม
1.7 พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอยางทั่วถึง
1.8 พัฒนาระบบจราจร
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
2.2 การสงเสริมและพัฒนาการศึกษา
2.3 การสงเสริมและพัฒนาดานสาธารณสุข
2.4 ดานสวัสดิการชุมชน

-222.5 ปองกันยาเสพติด
2.6 สงเคราะหสตรี เด็ก ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูปวยเอดส
2.7 การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
2.8 การปองกันและแกไขปญหาจากอุบัติเหตุทางถนน ภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตรายและ
ภัยจากการกระทําของมนุษย
3. ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาด า นการจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน/สั ง คม และการรั ก ษาความสงบ
เรียบรอย
3.1 ความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.2 การมีสวนรวมทางดานการเมืองทองถิ่น
3.3 สงเสริมประชาธิปไตย / การมีสวนรวม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม
4.1 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน
4.2 ดานการสงเสริมการลงทุน
4.3 ดานการสงเสริมการพาณิชย
5. ยุท ธศาสตรการพัฒ นาดานการบริห ารจัด การและการอนุรักษท รัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
5.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 การจัดระบบบําบัดน้ําเสีย
5.3 การกําจัดและจัดการขยะ
5.4 การควบคุมมาตรฐานความดังของเสียง / ฝุนละออง
5.5 การปองกันและแกไขปญหาจากภัยธรรมชาติ
6. ยุ ท ธศาสตรก ารพั ฒ นาส ง เสริม คุณ ธรรมด า นศิล ปวั ฒ นธรรม จารีต ประเพณี และภู มิ
ปญญาทองถิ่น
6.1 การสงเสริมคุณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
6.2 การอนุรักษศลิ ปวัฒนธรรม และฟนฟูบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว
7.1 การประชาสัมพันธการทองเที่ยว
7.2 การสรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยว
7.3 การบริหารจัดการการทองเที่ยว
7.4 การรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
7.5 การปองกันอุบัติเหตุจากการทองเที่ยว
7.6 การอนุรักษและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
7.7 การเพิ่มจํานวนและระยะเวลาการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว

-238. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
8.1 พัฒนาเครือขายความรวมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
8.2 การสรางและพัฒนาการรวมกลุม (Cluster)
8.3 สงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม
8.4 สรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ
8.5 การสงเสริมการแกไขปญหาความยากจน
8.6 การสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน / ทองถิ่น
8.7 การสงเสริม สนับสนุนการสรางองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
9.1 การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
9.2 การเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติ และการบริการประชาชน โดยยึดหลัก
ธรรมมาภิบาล (Good Governance)
9.3 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

- การพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่น
1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
มุงมั่นที่จะยกระดับการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน โดยเรงผลักดันใหมีการสรางและซอมแซมถนน
ในท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การก อ สร า งและซ อ มแซมถนนที่ เชื่ อ มโยงระหว า งท อ งถิ่ น บู ร ณะปรั บ ปรุ ง ซ อ มแซม
บํารุงรักษา เสนทางที่ไดรับการถายโอน เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนสงอยางทั่วถึงทั้งตําบล พัฒนาปรับปรุง
ดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เปนตนวา ไฟฟา น้ําประปา และทําการปรับปรุงภูมิทัศน อยางทั่วถึงเพื่อให
ตําบลเปนเมืองนาอยู
2. ดานการศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี
2.1 สนับสนุน และสงเสริมการจัดประสบการณการเรียนรูของเด็กเล็ก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู
เปนรูปแบบการบริหารการบริการที่ไมคิดมูลคา โดยผูปกครองจะไมตองแบกรับภาระดานคาใชจาย
2.2 พัฒนาศูนยเด็กเล็ก ใหมีความสมบูรณแบบ มีขีดความสามารถทัดเทียมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อื่นๆ
2.3 สงเสริมและสนับสนุนงานประเพณีตางๆ อนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี เชน
สืบสานงานประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ ประเพณีลอยกระทง ใหมีความยั่งยืน สืบไป
2.4 สงเสริมและสนับสนุน การศึกษานอกระบบ ดวยการพัฒนาองคความรูดานอาชีพพื้นฐาน และ
อาชีพเสริมที่เหมาะสมของหมูบานและทองถิ่น
3. ดานเศรษฐกิจ
3.1 สงเสริมอาชีพ เพิ่มรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน กลุมสตรี โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ส งเสริ ม สนั บ สนุ น การจัด ทํ า เกษตรกรรม ตามแนวทฤษฎี ใหม ข อง พระบาทสมเด็ จพระ
เจาอยูหัวฯ
3.3 อุดหนุนงบประมาณใหแก ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล เพื่อสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

-244. ดานสาธารณะสุข และ สิ่งแวดลอม
4.1 สงเสริม รักษาความเปนระเบียบ เรียบรอย ของชุมชน รักษาความสะอาดการกําจัดขยะมูล
ฝอยอยางถูกวิธี
4.2 ดูแลสงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน ใหสมบูรณแข็งแรงทุกกลุมอายุอยางทั่วถึง และ
เทาเทียม โดยเนนการปองกันมากกวาการรักษา
4.3 จัดใหมีมาตรการที่รวดเร็ว เพื่อปองกัน และควบคุมโรคติดตอ โรคระบาดทุกชนิด ซึ่งอาจติดตอ
ไดในเขตพื้นที่ของตําบลบานขวาง
4.4 สงเสริม อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่ดีอยู แลวใหคงอยู และที่ไมดี ตองทํา
การพัฒนาใหดีขึ้น จัดสรรสวนสงเสริมสุขภาพ เครื่องออกกําลังกาย
4.5 พัฒนาแหลงน้ํา และคูคลองที่ตื้นเขิน ดวยการขุดลอกคลองที่จําเปน
4.6 ศึกษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อจัดการ ใหสามารถใชสอยประโยชนรวมกันในดานเกษตรกรรม
4.7 รักษา อนุรักษคลองบางแกวใหมีทัศนียภาพที่สวยงาม เพื่อจะไดนําความสวยงามของคลองมา
อนุรักษและใชประโยชน ฟนฟูประเพณีทางน้ํา เชนประเพณีลอยกระทง แขงเรือ ฯลฯ
5. ดานกีฬา และ นันทนาการ
5.1 สงเสริมดานกีฬา และ นันทนาการแกเด็ก เยาวชน ประชาชน ผูสูงอายุ เพื่อใหประชาชนทุก
ระดับ มี โอกาสไดเล นกีฬาและออกกําลังกาย เพื่อเสริมสรางสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี มุงเน นการปลูกฝ ง
ความมีนาใจเปนนักกีฬา เกิดความรัก และ ความสามัคคีในชุมชน
6. ดานสังคม และ สวัสดิการสังคมสงเคราะห
6.1 สงเสริมดูแล สวัสดิการใหกับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุ กกลุมอายุ เพื่อใหประชาชนมีความ
เขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งตนเองได
6.2 ผูสูงอายุ ผูสูงพิการ และผูปวยโรคเอดส จะตองไดรับเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑนโยบายของ
รัฐบาลทุกคนและทั่วถึง
6.3 สงเสริมปลูกฝง ความรูรักสามัคคี จัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพยสิน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ
6.4 ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และใหความรวมมือสวนราชการตางๆ ตลอดจนรณรงค สราง
ชุมชนใหเขมแข็ง พึ่งตนเองได
6.5 จัดใหมีการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรูดานอาชีพ กลุมสตรี
ผูนําชุมชน และในการพัฒนาบุคลากรของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลบานขวาง
7. ดานการเมือง การปกครอง และการบริหาร
7.1 การบริหารงาน โดยยึดหลักการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
กับประชาชนในตําบลบานขวาง
7.2 เสริมสราง พัฒนาศักยภาพ การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบ านขวาง ปรับปรุง
สถานที่ทํางาน อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการใหบริการประชาชน ใหสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
เปนธรรมอยางทั่วถึง
7.3 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นการจัดทําแผนพัฒนา
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3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
- ผลการวิเคราะหปญ หาความตองการของประชาชนในทองถิ่ นตามประเด็นการพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย
ขอบขายและปริมาณของปญหา พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย
- หมูที่ 1 บานขวางเหนือ มีประชากรทั้งหมด 577 คน แยกเปนชาย 273 คน หญิง 304
คน การตั้งบานเรือนสวนหนึ่งอยูริมคลองบางแกว และติดถนนลาดยางเรียบคลองชลประทาน ภายในหมูบาน
มีถนน คสล. และประปาหมูบาน 2 แหง การประกอบอาชีพของประชาชนภายในหมูบานสวนใหญประกอบ
อาชี พ ด า นการเกษตร การเลี้ ย งสั ต ว การประมง พนั ก งานบริ ษั ท ของโรงงานอุ ต สาหกรรมในจั ง หวั ด
พระนครศรี อยุ ธยา และรับราชการ ปญ หา/อุป สรรคของหมูที่ 1 คือ ไฟฟ าทางสาธารณะไม เพียงพอ และ
ปญหาน้ําทวมขัง
- หมูที่ 2 บานขวางเหนือ มีประชากรทั้งหมด 380 คน แยกเปนชาย 180 คน หญิง 200
คน การตั้ง บานเรือ นสวนหนึ่งอยูริมคลองบางแกว มีทิศ ตะวันตกติดตอ กับ ตํา บลบ านอิฐจังหวัดอา งทอง มี
อาคารพาณิชยติดถนนโพธิ์พระยา – ทาเรือ มีวัด 1 แหง คือ วัดสุวรรณเจดีย, ประปาหมูบาน 1 แหง, สถานี
อนามัย 1 แหง, โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน 1 แหง, วิทยาลัยการอาชีพ 1 แหง, หอ
กระจายขาว 1 แหง, ที่พักสายตรวจตํารวจภูธรอําเภอมหาราช 1 แหง และเปนที่ตั้งสํ านักงานขององคการ
บริหารสวนตําบลบานขวาง การคมนาคมภายในหมูบานจะมีถนน คสล. และมีถนนลาดยางสายหลักตัดผาน
คือ ถนนโพธิ์พระยา – ทาเรือ ปญหาของชุมชน ไดแก เสียงตามสาย การประชาคมขาดความรวมมือ เนื่องจาก
มีแตผูสูงอายุ วัยหนุมสาว ออกไปทํางานเป นพนักงานบริษัทกันหมด อาชีพของประชาชน ไดแก การทํานา,
การรับจาง, ทําสวน และมีกลุมอาชีพ คือ กลุมทําขนมเบเกอรรี่ และดอกไมประดิษฐ (ดอกไมจันทน)
- หมูที่ 3 บานขวางกลาง มีประชากรทั้งหมด 829 คน แยกเปนชาย 386 คน หญิง 443
คน มีอาณาเขตติดตอกับหมูบานและตําบลขางเคียง คือ ทิศเหนือติดตอกับหมูที่ 1 ตําบลบานขวางและถนน
โพธิ์พระยา – ทาเรือ, ทิศใตติดตอกับหมูที่ 4 ตําบลบานขวาง, ทิศตะวันออกติดตอกับตําบลเจาปลุก และทิศ
ตะวันตกติดกับตําบลทาตอ มีวัด 1 แหง คือ วัดกลาง, ประปาหมูบาน 2 แหง, บริษัทผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 1
แหง, ปมน้ํามัน 1 แหง, การประกอบอาชีพของประชาชน ไดแก การเกษตร, การรับเหมากอสราง และรับจาง
ผลิตภัณฑของชุมชน อาทิเชน ปลายาง, ปลาเค็ม, เครื่องจักสาน(งอบ), สินคาการเกษตร และดอกไมประดิษฐ
จากใยบัว ปญหาที่เกิ ดขึ้นกับชุมชน ไดแก เสียงตามสาย น้ําไมเพียงพอตอการอุป โภคบริโภค และปญ หาน้ํ า
ทวมขัง
- หมูที่ 4 บานขวางใต มีป ระชากรทั้งหมด 278 คน แยกเป นชาย 127 คน หญิ ง 151
คน มี อาณาเขตติดตอกับหมูบานและตําบลขางเคียง คือ ทิศเหนือติดตอกับหมูที่ 3 ตําบลบานขวาง, ทิ ศใต
ติดตอกับหมูที่ 3 ตําบลทาตอ, ทิศตะวันออกติดตอกับหมูที่ 1 ตําบลเจาปลุก, ทิศตะวันตกติดตอกับตําบลทา
ตอ มีวัด 1 แห ง คือ วัด เทพสุวรรณ (วัดใต), ประปาหมูบาน 1 แหง, หอกระจายขาว 1 แห ง การประกอบ
อาชีพของประชาชน ไดแก การเกษตร ผลิตภัณฑของชุมชน เนื่องจากพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมเหมาะแกการ
ทําการเกษตร ปญหาของชุมชน ไดแก น้ําทางการเกษตรไมเพียงพอ ไฟทางสาธารณะ และเสียงตามสาย
การคาดการณแนวโนมในอนาคต
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง ไดตั้งเปาหมายในการพัฒนาทองถิ่นในอนาคตไววาหาก
มีงบประมาณเพียงพอจะดําเนินการพัฒ นาทองถิ่น ใหบ รรลุตามจุดมุงหมายการพัฒ นา โดยตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนในทองถิ่นใหมากที่สุด ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความจําเปน เรงดวน ของโครงการที่ได
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อนาคตข า งหน า ประชาชนในท อ งถิ่ นจะได รับ ประโยชน อ ย า งสู งสุด จากการนํ า ป ญ หา ความต องการของ
ประชาชนมาพัฒนาปรับปรุงแกไข
- ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค)
การวิเคราะหปญหา อุปสรรคของชุมชนตําบลบานขวาง
ปญหา
1. เสียงตามสาย

สาเหตุ
- การติดตั้งเสียงตามสายไมครอบคลุม
พื้นที่
2. น้ํ า ไม เพี ย งพอต อ - ลําคลองตื้นเขินและมีวัชพืช
การทําการเกษตร
- ไมมีที่กักเก็บน้ํา
- ภัยแลง
3. น้ํ า อุ ป โภคบริ โภค - การขยายระบบประปาไม เพี ย งพอ
ไมเพียงพอ
และครอบคลุมทุกพื้นที่
4. ไฟทางสาธารณะมี
ไมเพียงพอ
5. น้ํ า ท วมขั ง, ไม มี
ระบบระบายน้ํา
6. ป ระช าช น ไม ให
ความร ว มมื อ ต อ การ
เข า ร ว มกิ จ กรรมของ
องค ก ารบริ ห ารส ว น
ตําบล

แนวทางแกไข
- เพิม่ เติมเสียงตามสาย
- ปรับปรุงเสียงตามสาย
- กอสรางดาดคอนกรีต
- กอสรางฝายเก็บกักน้ํา
- ซอมแซมประตูปด – เปดน้ํา
- ซอมแซมระบบประปา
- ขยายทอเมนประปา
- กอสรางระบบประปาใหม
- การขยายเขตไฟฟ า สาธารณะยั ง ไม - ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ครอบคลุมทุกพื้นที่
- พื้นที่เปนแอง, เปนที่ลุม
- วางทอระบายน้ํา
- เจาะทอลอด
- ป ระ ช าช น ไม ให ค วาม ส น ใจ ต อ - ประชาสั ม พั น ธ แ ละเผยแพร ข อ มู ล
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล ข า วสารขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
- ประชาชนขาดความรูความเขาใจ
หลากหลายชองทางสื่อสาร

จากการจัดทําประชาคมทองถิ่น ทําใหองคการบริหารสวนตําบลบ านขวางทราบถึ งปญ หา
ความเดือดรอนที่สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชน รวมถึงแนวทางในการแกไขป ญหาที่ตรงกับ
ความตองการ ซึ่งในการประเมินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบานขวางนั้น จะใชวิธีการวิเคราะห
ตามแบบ SWOT Analysis เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒ นา ปจจุบันและโอกาสการพั ฒ นาในอนาคตของ
ทองถิ่น โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะหไดดังตอไปนี้
จุดแข็ง
1. มีการนําปญหา ความเดือดรอนของประชาชนมาเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่น
2. จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํางบประมาณ
3. การดําเนินโครงการ/กิจกรรมบางอยางมีการประสานและบูรณาการรวมกันของหนวยงาน
ราชการในพื้นที่/นอกพื้นที่
4. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่น
5. มีเสนทางการคมนาคมที่เปนเสนสําคัญผานในพื้นที่
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7. พัฒนาทองถิ่นดวยการยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
จุดออน
1. ขาดความรวมมือจากประชาชนตอการแสดงความคิดเห็นในการจัดทําประชาคมทองถิ่น
2. การพัฒนาทองถิ่นตองคํานึงถึงสถานะการคลัง
3. สถานที่ ตั้ง สํ า นั ก งานคั บ แคบ อาจไม เพี ย งพอต อ การรองรั บ ปริ มาณงานที่ เพิ่ ม ขึ้ น ตาม
ภารกิจถายโอน
4. การดําเนินงานบางอยางอาจลาชา เนื่องจากตองรอการอุ ดหนุนจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาล
5. ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดที่สงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยภายในทองถิ่น
โอกาส
1. องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีการขยายตัวของการกอสรางอาคารพาณิชย
2. ประสานงานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเพื่อของบประมาณสนับสนุนหรือดําเนินการ
จัดทําโครงการที่เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล
3. มีกลุมอาชีพของประชาชนเพิ่มขึ้นและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน
4. การปรับตัวทางดานเศรษฐกิจดีขึ้น เนื่องจากมีการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชนในเขตพื้นที่
อุปสรรค
1. ขาดความรวมมือจากประชาชนตอการแสดงความคิดเห็นในการจัดทําประชาคมทองถิ่น
2. ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย รวมถึงบทบาทภารกิจและ
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
3. รายไดจากการจัดเก็บ และเงินที่ไดรับอุดหนุนจากการจัดสรรของรัฐบาลยังไมเพียงพอตอ
การพัฒนาทองถิ่น
ตามที่ไดวิเคราะหโดยใชวิธีก ารแบบ SWOT Analysis เพื่อ ประเมิน ศัก ยภาพขององคก าร
บริหารสวนตําบล จากการรวบรวมขอมูลในการจัดทําประชาคมทองถิ่น ทําใหพบวาจุดออน และอุปสรรคที่
สงผลตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานขวาง คือการขาดความรวมมือของประชาชนในการ
เขารว มแสดงความคิดเห็น นําเสนอปญหา ความเดือดรอน และแนวทางในการแกไข จึงทําใหการจัดทํ า
แผนพัฒนาทองถิ่นไมเสร็จสิ้นอยางสมบูรณเพราะทําใหตองมีการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม ทั้งที่ ตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ดวยการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ.2548
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ซึ่งทางองคการบริหารสวนตํา บลบานขวางจะไดนําสิ่งที่เปนจุดออน และอุป สรรคที่ ไดจากการเก็บ รวบรวม
ขอมูลมาวิเคราะหป ระเมินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลมาปรับ ปรุง และหาแนวทางแกไข เพื่ อ
พัฒ นาท องถิ่ นใหเกิ ดประโยชน สุข ตอ ประชาชนโดยรวมมี ความคุ ม คาของงบประมาณ โดยคํา นึงถึ งความ
เดือดรอน และตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นเปนสําคัญ
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วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
4.1 วิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สรางความผาสุกใหกับประชาชน
4.2 พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น
1. จัดใหมีโครงสรางพืน้ ฐานที่ดี
2. จัดใหมีการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต/สุขภาพ และการกีฬา
3. จัดใหมีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบรอย
4. จัดใหมีการสงเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. จัดใหมีการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
6. จัดใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
7. จัดใหมีการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.
3.4 แผนที่ยุทธศาสตร
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.(ยท.01)

แบบ ยท.01

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานขวาง พ.ศ. 2558 - 2562

ยุทธศาสตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ
อปท. ในเขต
จังหวัด

1. ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพ
แหลงทองเที่ยวและการ
บริการ สูมาตรฐานสากล

2. ยุทธศาสตรพัฒนาเมือง
และชุมชนใหนาอยู

1. สงเสริมการจัดกิจกรรมการ
ทองเที่ยวดานประวัติศาสตร
งานประเพณี และการ
ประชาสัมพันธเชิงรุกดานการ
ทองเที่ยว
2. พัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการของบุคลากรดาน
การทองเที่ยว ใหได
มาตรฐานสากล
3. สงเสริมพัฒนาและฟนฟู
แหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ
ดานการเรียนรูทาง
ประวัติศาสตร
4. พัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการเดินทางและ
เยี่ยมชมแหลงทองเที่ยว ใหได
มาตรฐานสากล

1. สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม ในพื้นที่
เสี่ยงและไดรับผลกระทบ
2. เพิ่มขีดความสามารถของ
เครือขายทุกภาคสวนในการ
จัดการสถานการณวิกฤต
3. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกทุก
ภาคสวนในการปองกันแกไข
ปญหาสังคม

1. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานโครงสราง
พื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสงเสริม
อาชีพ

3. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการ
ทองเที่ยว

4. ยุทธศาสตร
ดานการศึกษา

5. ยุทธศาสตร
ดาน
สิ่งแวดลอม

6. ยุทธศาสตร
ดานศาสนา
และวัฒนธรรม

3. ยุทธศาสตรพัฒนา
ภาคการผลิต ภาคการคาและ
บริการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. สงเสริมอุตสาหกรรมสี
เขียว
2. สงเสริมเกษตรปลอดภัย
3. ยกระดับคุณภาพสินคา
และบริการของชุมชนและ
สถานประกอบการ ใหได
มาตรฐานที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

7. ยุทธศาสตร
ดาน
สาธารณสุข

8. ยุทธศาสตรดาน
การปองกันบรรเทา
สาธารณภัย และ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

9. ยุทธศาสตร
ดานการ
สงเสริมการ
ลงทุนและ
พาณิชยกรรม

10. ยุทธศาสตร
ดานบริหาร
จัดการองคกร
ตามหลักธรรมมาภิบาล
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. (ตอ)
ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ
อปท. ในเขต
จังหวัด

1. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานโครงสราง
พื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสงเสริม
อาชีพ

3. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการ
ทองเที่ยว

4. ยุทธศาสตร
ดานการศึกษา

5. ยุทธศาสตร
ดาน
สิ่งแวดลอม

6. ยุทธศาสตร
ดานศาสนา
และวัฒนธรรม

7. ยุทธศาสตร
ดาน
สาธารณสุข

8. ยุทธศาสตรดาน
การปองกันบรรเทา
สาธารณภัย และ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

9. ยุทธศาสตร
ดานการ
สงเสริมการ
ลงทุนและ
พาณิชยกรรม

10. ยุทธศาสตร
ดานบริหาร
จัดการองคกร
ตามหลักธรรมมาภิบาล

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครง
สรางพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
บริหารจัดการและ
อนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

5. ยุทธศาสตร
การพัฒนาสงเสริม
คุณธรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

6. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสูความยั่งยืน

7. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี

เปาประสงคที่ 1
กอสราง ปรับปรุง
ถนน สะพาน
โครงขายการ
คมนาคมที่มีอยูเดิม
ใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคที่ 2
เพิ่มขีดความสามารถ
โครงสรางพื้นฐานให
มีความคุมคาและ
ทั่วถึง

เปาประสงคที่ 1
สงเสริมและเพิ่ม
ศักยภาพดานอาชีพ
เปาประสงคที่ 2
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา สุขภาพ
อนามัย และ
สวัสดิการชุมชน
เปาประสงคที่ 3
ปองกัน แกไขปญหา
ปญหายาเสพติด
เปาประสงคที่ 4
เพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหดีขึ้น

เปาประสงคที่ 1
รักษาความสงบ
เรียบรอย ความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
เปาประสงคที่ 2
สงเสริม สนับสนุน
ใหความรู ความ
เขาใจ และการมี
สวนรวมทางการ
เมือง

เปาประสงคที่ 1
การบริหารจัดการ
ดวยกระบวนการ
ตางๆ
เปาประสงคที่ 2
การปองกันและ
แกไขปญหาสา
ธารณภัย

เปาประสงคที่ 1
อนุรักษ สืบสาน
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เปาประสงคที่ 1
สงเสริมและพัฒนา
ใหความรู ความ
เขาใจเศรษฐกิจ
พอเพียง

เปาประสงคที่1
พัฒนาคุณภาพ
ขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขวางใหเปน
บุคคลที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร
การพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขวาง
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. (ตอ)

แนวทางการพัฒนา
องคการบริหารสวน
ตําบลบานขวาง

1.1 กอสราง
ปรับปรุง บํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทาง
เทา ทอระบายน้ํา
พรอมมีการเชื่อมโยง
โครงขายระหวาง
อําเภอ
1.2 การขยายเขต
ประปา หรือกอสราง
ระบบประปา
หมูบาน
1.3 การขยายเขต
บริหารไฟฟาให
ทั่วถึง
1.4 พัฒนาระบบ
การชลประทานเพื่อ
การเกษตรอยาง
ทั่วถึง

2.1 การสงเสริม
และพัฒนาอาชีพ
2.2 การสงเสริม
และพัฒนาการ
ศึกษา
2.3 การสงเสริม
และพัฒนาดาน
สาธารณสุข
2.4 ดานสวัสดิการ
ชุมขน
2.5 การปองกันยา
เสพติด
2.6 การสงเคราะห
สตรี เด็ก ผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาส ผูพิการ
ผูปวยเอดส
2.7 การสงเคราะห
และชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ
2.8 การปองกันและ
แกไขปญหาจาก
อุบัติเหตุทางถนน ภัย
จากสารเคมี และวัตถุ
อันตราย และภัยจาก
การกระทําของมนุษย

3.1 ความสงบ
เรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
3.2 การมีสวนรวม
ทางดานการเมือง
ทองถิ่น
3.3 การสงเสริม
ประชาธิปไตย/การมี
สวนรวม

4.1 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
4.2 การกําจัดและ
จัดการขยะ
4.3 การปองกันและ
แกไขปญหาจากภัย
ธรรมชาติ

5.1 การสงเสริม
คุณธรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
5.2 การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม และ
ฟนฟูบูรณะ
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ

ผลผลิต/
โครงการ

จํานวน
50
โครงการ

จํานวน
45
โครงการ

จํานวน
10
โครงการ

จํานวน
15
โครงการ

จํานวน
10
โครงการ

6.1 สงเสริม
การเกษตรทฤษฎี
ใหม
6.2 การสงเสริม
การแกไขปญหา
ความยากจน

จํานวน
5
โครงการ

7.1 การสราง
จิตสํานึกและพัฒนา
ขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ
7.2 การเสริมสราง
ประสิทธิภาพ การ
ปฏิบัติและการ
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล(Good
Governance)

จํานวน
10
โครงการ
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร (ยท.02)

แบบ ยท.02

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานขวาง
Strategy Map

เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สรางความผาสุกใหกับประชาชน

วิสัยทัศน
1. จัดใหมีโครงสราง
พื้นฐานที่ดี

2. จัดใหมีการ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต/
สุขภาพ และการ
กีฬา

3. จัดใหมีการจัด
ระเบียบชุมชน
สังคม และความ
สงบเรียบรอย

4. จัดใหมีการ
สงเสริมการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ ทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม

5. จัดใหมีการ
สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

6. จัดใหมีการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสูความยั่งยืน

7. จัดใหมีการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี

เปาประสงคที่ 1
กอสราง ปรับปรุง
ถนน สะพาน
โครงขายการ
คมนาคมที่มีอยูเดิม
ใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคที่ 2
เพิ่มขีดความสามารถ
โครงสรางพื้นฐานให
มีความคุมคาและ
ทั่วถึง

เปาประสงคที่ 1
สงเสริมและเพิ่ม
ศักยภาพดานอาชีพ
เปาประสงคที่ 2
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา สุขภาพ
อนามัย และ
สวัสดิการชุมชน
เปาประสงคที่ 3
ปองกัน แกไขปญหา
ปญหายาเสพติด
เปาประสงคที่ 4
เพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหดีขึ้น

เปาประสงคที่ 1
รักษาความสงบ
เรียบรอย ความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
เปาประสงคที่ 2
สงเสริม สนับสนุน
ใหความรู ความ
เขาใจ และการมี
สวนรวมทางการ
เมือง

เปาประสงคที่ 1
การบริหารจัดการ
ดวยกระบวนการ
ตางๆ
เปาประสงคที่ 2
การปองกันและ
แกไขปญหา
สาธารณภัย

เปาประสงคที่ 1
อนุรักษ สืบสาน
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เปาประสงคที่ 1
สงเสริมและพัฒนา
ใหความรู ความ
เขาใจเศรษฐกิจ
พอเพียง

เปาประสงคที่1
พัฒนาคุณภาพ
ขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขวางใหเปน
บุคคลที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ

พันธกิจ

เปาประสงค
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร(ตอ)
ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครง
สรางพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
บริหารจัดการ
และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสงเสริม
คุณธรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

6. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสูความยั่งยืน

7. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี

1.1 กอสราง
ปรับปรุง บํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทาง
เทา ทอระบายน้ํา
พรอมมีการเชื่อมโยง
โครงขายระหวาง
อําเภอ
1.2 การขยายเขต
ประปา หรือกอสราง
ระบบประปา
หมูบาน
1.3 การขยายเขต
บริหารไฟฟาให
ทั่วถึง
1.4 พัฒนาระบบ
การชลประทานเพื่อ
การเกษตรอยาง
ทั่วถึง

2.1 การสงเสริม
และพัฒนาอาชีพ
2.2 การสงเสริมและ
พัฒนาการ ศึกษา
2.3 การสงเสริม
และพัฒนาดาน
สาธารณสุข
2.4 ดานสวัสดิการ
ชุมขน
2.5 การปองกันยา
เสพติด
2.6 การสงเคราะห
สตรี เด็ก ผูส ูงอายุ
ผูดอยโอกาส ผู
พิการ ผูปวยเอดส
2.7 การสงเคราะห
และชวยเหลือผู
ประสบภัยพิบัติ
2.8 การปองกันและ
แกไขปญหาจาก
อุบัตเิ หตุทางถนน
ภัยจากสารเคมี และ
วัตถุอันตราย และภัย
จากการกระทําของ
มนุษย

3.1 ความสงบ
เรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
3.2 การมีสวนรวม
ทางดานการเมือง
ทองถิ่น
3.3 การสงเสริม
ประชาธิปไตย/การ
มีสวนรวม

4.1 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
4.2 การกําจัดและ
จัดการขยะ
4.3 การปองกัน
และแกไขปญหา
จากภัยธรรมชาติ

5.1 การสงเสริม
คุณธรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
5.2 การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
และฟนฟูบูรณะ
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ

6.1 สงเสริม
การเกษตรทฤษฎี
ใหม
6.2 การสงเสริม
การแกไขปญหา
ความยากจน

7.1 การสราง
จิตสํานึกและพัฒนา
ขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ
7.2 การเสริมสราง
ประสิทธิภาพ การ
ปฏิบัติและการ
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล(Good
Governance)

แบบ ยท.03

บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
- ประเด็นยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
พันธกิจ

จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานที่ดี

เปาประสงค

กอสราง ปรับปรุงถนน สะพาน โครงขายการคมนาคมที่มีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเปาประสงค

ความสําเร็จของจํานวนถนน สะพาน ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1.1 กอสราง ปรับปรุง ถนน สะพาน โครงขายการ
คมนาคมที่มีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
จํานวน 30 โครงการ

สวนโยธา

ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวและการบริการสู
มาตรฐานสากล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
พันธกิจ

จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานที่ดี

เปาประสงค

เพิ่มขีดความสามารถโครงสรางพื้นฐานใหมีความคุมคาและทั่วถึง

ตัวชี้วัดเปาประสงค

ความสําเร็จของไฟฟา ประปา ระบบชลประทาน มีความคุมคาและทั่วถึง

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1.1 เพิ่มขีดความสามารถโครงสรางพื้นฐานใหมี
ความคุมคาและทั่วถึง
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
จํานวน 20 โครงการ

สวนโยธา

ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวและการบริการสู
มาตรฐานสากล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
พันธกิจ

จัดใหมีการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต/สุขภาพ และการกีฬา

เปาประสงค

สงเสริมและเพิ่มศักยภาพดานอาชีพ

ตัวชี้วัดเปาประสงค

ความสําเร็จของกลุมอาชีพที่สงเสริมและเพิ่มศักยภาพ

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1.1 การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
จํานวน 5 โครงการ

สํานักปลัด

ความเชื่อมโยง
1. ยุ ท ธศาสตร จั งหวั ด : ยุ ท ธศาสตร ท่ี 3 พั ฒ นาภาคการผลิ ต ภาคการค า และบริก ารเป น มิ ตรกั บ
สิ่งแวดลอม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒ นาดานการสงเสริม
อาชีพ
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
พันธกิจ

จัดใหมีการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต/สุขภาพ และการกีฬา

เปาประสงค

ยกระดับคุณภาพการศึกษา สุขภาพอนามัย และสวัสดิการชุมชน

ตัวชี้วัดเปาประสงค

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1.1 การสงเสริมและพัฒนาการศึกษา
1.2 การสงเสริมดานการศึกษา และสุขภาพ
อนามัย
1.3 ดานสวัสดิการชุมชน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
จํานวน 14 โครงการ
จํานวน 6 โครงการ
จํานวน 5 โครงการ

สํานักปลัดและสวนการศึกษาฯ

ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการศึกษา และยุทธศาสตร
ที่ 7 ดานสาธารณสุข

-38-

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
พันธกิจ

จัดใหมีการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต/สุขภาพ และการกีฬา

เปาประสงค

ปองกัน แกไขปญหายาเสพติด

ตัวชี้วัดเปาประสงค

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1.1 การปองกันยาเสพติด
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
จํานวน 5 โครงการ

สํานักปลัด

ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น : และยุทธศาสตรที่ 8 ดานการปองกันบรรเทาสา
ธารณภัย และรักษาความสงบเรียบรอย
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
พันธกิจ

จัดใหมีการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต/สุขภาพ และการกีฬา

เปาประสงค

เพิม่ ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น

ตัวชี้วัดเปาประสงค

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1.1 การสงเคราะห สตรี เด็ก ผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูปวยเอดส
1.2 การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
1.3 การปองกันและแกไขปญหาจากอุบัติเหตุทาง
ถนนภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตราย และภัย
จากการกระทําของมนุษย
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
จํานวน 1 โครงการ
จํานวน 2 โครงการ
จํานวน 2 โครงการ

สํานักปลัด

ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ 8 การปองกั นบรรเทาสา
ธารณภัย และรักษาความสงบเรียบรอย
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย
พันธกิจ

สนับสนุนและมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดตอ
ประชาชนในทองถิ่น

เปาประสงค

รักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ตัวชี้วัดเปาประสงค

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1.1 ความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
จํานวน 5 โครงการ

สํานักปลัด

ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ 8 การปองกันบรรเทาสา
ธารณภัย และรักษาความสงบเรียบรอย
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย
พันธกิจ

จัดใหมีการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบรอย

เปาประสงค

สงเสริม สนับสนุน ใหความรู ความเขาใจ และการมีสวนรวมทางการเมือง

ตัวชี้วัดเปาประสงค

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1.1 การมีสวนรวมทางดานการเมืองทองถิ่น
1.2 การสงเสริมประชาธิปไตย / การมีสวน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
จํานวน 1 โครงการ
จํานวน 4 โครงการ

สํานักปลัด

ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ 8 การปองกันบรรเทาสาธารณภัย
และรักษาความสงบเรียบรอย
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
พันธกิจ

จัดใหมีการสงเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

เปาประสงค

การบริหารจัดการดวยกระบวนการตางๆ

ตัวชี้วัดเปาประสงค

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1.1 การสรางจิตสํานึก และความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
1.2 การกําจัด และจัดการขยะ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
จํานวน 4 โครงการ
จํานวน 1 โครงการ

สํานักปลัด

ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ 5 ดานสิ่งแวดลอม
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
พันธกิจ

จัดใหมีการสงเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

เปาประสงค

การปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัย

ตัวชี้วัดเปาประสงค

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1.1 การปองกันอุทกภัย และแกไขปญ หาจากภัย
ธรรมชาติ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
จํานวน 10 โครงการ

สํานักปลัด

ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการปองกันบรรเทา
สาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบรอย
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
พันธกิจ

จัดใหมีการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

เปาประสงค

อนุรักษ สืบสานศาสนาและวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดเปาประสงค

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1.1 การสงเสริมคุณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
1.2 การอนุรกั ษศิลปวัฒนธรรม และฟนฟูบูรณะ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
จํานวน 5 โครงการ
จํานวน 5 โครงการ

สํานักปลัด

ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศาสนาและ
วัฒนธรรม
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
พันธกิจ

จัดใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน

เปาประสงค

สงเสริมและพัฒนา ใหความรู ความเขาใจเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดเปาประสงค

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1.1 สงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม
1.2 การสงเสริมการแกไขปญหาความยากจน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 2 โครงการ

สํานักปลัด

ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการคาและบริการเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ 9 ดานสงเสริมการลงทุนและ
พาณิชยกรรม และยุทธศาสตรที่ 2 กรพัฒนาดานสงเสริมอาชีพ
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
พันธกิจ

จัดใหมีการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

เปาประสงค

พัฒนาคุณภาพขาราชการองคการบริหารสวนตําบลบานขวางใหเปนบุคคลที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเปาประสงค

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1.1 การสรางจิตสํานึก และพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรภาครัฐ
1.2 การเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติและ
การบริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(Good Government)
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 7 โครงการ

สํานักปลัด

ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัด : เชื่อมโยงทุกยุทธศาสตร
2. ยุทธศาสตรการพัฒ นาองคการปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ 7 การพั ฒนาการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี

แบบ ยท.04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลบานขวาง
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
พระนคร
ศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
อปท. ใน
องคการ
เขตจังหวัด บริหารสวน
ตําบล
บานขวาง

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
58

59

60

61

62

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

พัฒนาคุณภาพ
แหลงทองเที่ยว
และการบริการ
สูมาตรฐาน
สากล

สงเสริม
บทบาท
ชุมชนและ
นักทองเที่ยว
เพื่อการ
อนุรักษ และ
ฟนฟู
ทรัพยากรน้ํา

การพัฒนา
ดานโครง
สรางพื้นฐาน

กอสราง ปรับปรุง
ถนน สะพาน
โครงขายการ
คมนาคมที่มีอยู
เดิมใหมี
ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จ
ของจํานวน
ถนน สะพาน
ทางเทา ทอ
ระบายน้ํา
ที่มีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

6

1
2

1
8

2
4

3
0

- กอสราง
ปรับปรุง ถนน
สะพาน ทางเทา
ทอระบายน้ํา ใน
หมูบาน

ถนน สะพาน
ทางเทา
ทอระบายน้ํา
ที่มีประ สิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น

ปละ 6
โครงการ

พัฒนาคุณภาพ
แหลงทองเที่ยว
และการบริการ
สูมาตรฐาน
สากล

สงเสริม
บทบาท
ชุมชนและ
นักทองเที่ยว
เพื่อการอนุ
รักษและฟน
ฟูทรัพยากร
น้ํา

การพัฒนา
ดานโครง
สรางพื้นฐาน

เพิ่มขีด
ความสามารถ
โครงสรางพื้นฐาน
ใหมีความคุมคา
และทั่วถึง

ความสําเร็จ
4
ของไฟฟา
ประปา ระบบ
ชลประทาน มี
ความคุมคาและ
ทั่วถึง

8

1
2

1
6

2
0

- การขยายเขต
ประปา หรือ
กอสรางระบบ
ประปาหมูบาน
- ขยายเขตไฟฟา

ประปา
ไฟฟา
ระบบชลประทาน มี
ความคุมคา
และทั่วถึง
เพิ่มขึ้น

ปละ 4
โครงการ

โครงการ/
กิจกรรม

- กอสรางถนน
10 โครงการ
- บํารุงรักษาให
อยูในสภาพที่
สมบูรณ 6
โครงการ
- กอสราง
สะพาน 3
โครงการ
- ทางเทา 1
โครงการ
- ทอระบายน้ํา
10 โครงการ
- ขยายหรือ
กอสราง
ระบบประปา
หมูบาน 4
โครงการ
- การขยายเขต
ไฟฟาใหทั่วถึง
13 โครงการ

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

สวนโยธา

-

สวนโยธา

-

แบบ ยท.04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลบานขวาง
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
พระนคร
ศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
อปท. ใน
องคการ
เขตจังหวัด บริหารสวน
ตําบล
บานขวาง

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
58

59

60

61

62

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาค
การคาและ
บริการเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต

การพัฒนา
ดานการ
สงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต

สงเสริมและเพิ่ม
ศักยภาพดาน
อาชีพ

ความสําเร็จ
ของกลุมอาชีพ
ที่สงเสริมและ
เพิ่มศักยภาพ

1

2

3

4

5

- การสงเสริมและ ความสําเร็จ
พัฒนาอาชีพ
ของโครงการ
ที่เพิ่มขึ้น

ปละ 1
โครงการ

พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาค
การคาและ
บริการเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต

การพัฒนา
ดานการ
สงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต

ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
สุขภาพอนามัย
และสวัสดิการ
ชุมชน

ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ

5

10

15

20

25

- การสงเสริมและ ความสําเร็จ
พัฒนาการศึกษา ของโครงการ
- การสงเสริมดาน ที่เพิ่มขึน้
การศึกษา และ
สุขภาพอนามัย
- ดานสวัสดิการ
ชุมชน

ปละ 5
โครงการ

โครงการ/
กิจกรรม

- พัฒนาระบบ
การชลประทาน
เพื่อการ เกษตร
อยางทั่วถึง 3
โครงการ
- โครงการ
สงเสริมอาชีพ
ใหกับผูพิการ
ผูดอยโอกาส
และผูวา งงาน
5 โครงการ
- โครงการ
สงเสริมและ
พัฒนา
การศึกษา 14
โครงการ
- โครงการ
สงเสริมดาน
การศึกษาและ
สุขภาพอนามัย
6 โครงการ

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

สวนโยธา

-

สํานักปลัด

-

สํานักปลัด
และสวน
การศึกษาฯ

-

แบบ ยท.04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลบานขวาง
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
พระนคร
ศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
อปท. ใน
องคการ
เขตจังหวัด บริหารสวน
ตําบล
บานขวาง

พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาค
การคาและ
บริการเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต

การพัฒนา
ดานการ
สงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต

พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาค
การคาและ
บริการเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต

การพัฒนา
ดานการ
สงเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ปองกัน แกไข
ปญหายาเสพติด

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ
เพิ่มศักยภาพและ ระดับ
พัฒนาคุณภาพ
ความสําเร็จ
ชีวิตใหดีขึ้น
ของการ
ดําเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ

คาเปาหมาย
58

59

60

61

62

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

1

2

3

4

5

- การปองกันยา
เสพติด

ความสําเร็จ
ของโครงการ
ที่เพิม่ ขึ้น

ปละ 1
โครงการ

1

2

3

4

5

- การสงเคราะห ความสําเร็จ
สตรี เด็ก
ของโครงการ
ผูสูงอายุ
ที่เพิ่มขึน้
ผูดอยโอกาส ผู
พิการ ผูปวยเอดส
- การสงเคราะห
และชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ

ปละ 1
โครงการ

โครงการ/
กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

- โครงการดาน
สวัสดิการ
ชุมชน 5
โครงการ
- โครงการ
สํานักปลัด
สงเสริมอาชีพ
ใหกับผูพิการ
ผูดอยโอกาส
และผูวา งงาน
5 โครงการ
- โครงการ
สํานักปลัด
สงเคราะห สตรี
เด็ก ผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาส ผู
พิการ ผูปวย
เอดส 1
โครงการ

หนวย
สนับสนุน

-

-

แบบ ยท.04
-50-

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลบานขวาง
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
พระนคร
ศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
อปท. ใน
องคการ
เขตจังหวัด บริหารสวน
ตําบล
บานขวาง

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
58

59

60

61

62

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

- การปองกันและ
แกไขปญหาจาก
อุบัติเหตุทางถนน
ภัยจากสารเคมี
และวัตถุอันตราย
และภัยจากการ
กระทําของมนุษย

พัฒนาเมือง
และชุมชนให
นาอยู

ดานการ
ปองกันบรรเทา
สาธารณภัย
และรักษา

การพัฒนา
ดานการจัด
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และ

รักษาความสงบ
เรียบรอย ความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผนงาน/

1

2

3

4

5

- ความสงบ
เรียบรอย และ
ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

ความสําเร็จ ปละ 1
ของโครงการที่ โครงการ
เพิ่มขึ้น

โครงการ/
กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

- โครงการ
สงเคราะหและ
ชวยเหลือ
ผูประสบภัย
พิบัติ 2
โครงการ
- การปองกัน
และแกไข
ปญหาจาก
อุบัติเหตุทาง
ถนน ภัยจาก
สารเคมี และ
วัตถุอันตราย
และภัยจากการ
กระทําของ
มนุษย 2
โครงการ
- โครงการ
สํานักปลัด
ความสงบ
เรียบรอย และ
ความมั่นคง
ปลอดภัยใน

หนวย
สนับสนุน

-

แบบ ยท.04
-51-

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลบานขวาง
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
พระนคร
ศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
อปท. ใน
องคการ
เขตจังหวัด บริหารสวน
ตําบล
บานขวาง
ความสงบ
เรียบรอย

พัฒนาเมือง
และชุมชนให
นาอยู

พัฒนาเมือง
และชุมชนให
นาอยู

การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย
ดานการ
การพัฒนา
ปองกันบรรเทา ดานการจัด
สาธารณภัย ระเบียบ
และรักษา
ชุมชน/สังคม
ความสงบ
และการ
เรียบรอย
รักษาความ
สงบเรียบรอย

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ดาน
สิ่งแวดลอม

การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
58

59

60

61

62

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ
สงเสริม
สนับสนุนให
ความรู และการมี
สวนรวมทางการ
เมือง

ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ

1

2

3

4

5

- การมีสวนรวม ความสําเร็จ
ทางดานการเมือง ของโครงการ
ทองถิ่น
ที่เพิ่มขึน้
- การสงเสริม
ประชาธิปไตย/
การมีสวนรวม

ปละ 1
โครงการ

การบริหารจัดการ ระดับ
ดวยกระบวนการ ความสําเร็จ
ตางๆ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ

1

2

3

4

5

- การสราง
จิตสํานึก และ
ความตระหนักใน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติ และ
สิ่งแวดลอม

ปละ 1
โครงการ

ความสําเร็จ
ของโครงการ
ที่เพิ่มขึ้น

โครงการ/
กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

ชีวิตและ
ทรัพยสิน 5
โครงการ
- โครงการการ สํานักปลัด
มีสวนรวมทาง
ดานการ เมือง
ทองถิ่น 1
โครงการ
- โครงการการ
สงเสริม
ประชาธิปไตย/
การมีสวนรวม
4 โครงการ
- การสราง
สํานักปลัด
จิตสํานึก และ
ความตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ และ
สิ่งแวดลอม 4

หนวย
สนับสนุน

-

-

แบบ ยท.04
-52-

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลบานขวาง
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
พระนคร
ศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
อปท. ใน
องคการ
เขตจังหวัด บริหารสวน
ตําบล
บานขวาง

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
58

59

60

61

62

และสิ่ง
แวดลอม
พัฒนาเมือง
และชุมชนให
นาอยู

พัฒนาเมือง
และชุมชนให
นาอยู

ดาน
สิ่งแวดลอม

การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม
ดานศาสนา การพัฒนา
และวัฒนธรรม สงเสริม
คุณธรรม
ดานศิลป
วัฒนธรรม
จารีต
ประเพณีและ
ภูมิ

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

- การกําจัด และ
จัดการขยะ

ความสําเร็จ
ของโครงการ
ที่เพิ่มขึ้น

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

ปละ 1
โครงการ

การปองกันและ
แกไขปญหาสา
ธารณภัย

ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ

2

4

6

8

1
0

- การปองกัน
อุทกภัย และ
แกไขปญหาจาก
ภัยธรรมชาติ

ความสําเร็จ ปละ 2
ของโครงการที่ โครงการ
เพิ่มขึ้น

อนุรักษ สืนสาน
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ

2

4

6

8

1
0

- สงเสริม
คุณธรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น
- การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม

ความสําเร็จ ปละ 2
ของโครงการที่ โครงการ
เพิ่มขึ้น

โครงการ/
กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

โครงการ
- การกําจัด
และจัดการขยะ
1 โครงการ
- โครงการ
สํานักปลัด
ปองกันอุทกภัย
และแกไข
ปญหาจากภัย
ธรรมชาติ
และจัดการขยะ
10 โครงการ
- สงเสริม
คุณธรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 5
โครงการ

สํานักปลัด

หนวย
สนับสนุน

-

-

แบบ ยท.04
-53-

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลบานขวาง
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
พระนคร
ศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
อปท. ใน
องคการ
เขตจังหวัด บริหารสวน
ตําบล
บานขวาง

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
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59

60

61

62

ปญญา
ทองถิ่น

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

และฟนฟูบูรณะ
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ

ความสําเร็จ
ของโครงการ
ที่เพิ่มขึ้น

ปละ 2
โครงการ

การพัฒนาภาค
การผลิต ภาค
การคาและ
บริการเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

- ดานสงเสริม
การลงทุนและ
พาณิชยกรรม
- การพัฒนา
ดานสงเสริม
อาชีพ

การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู
ความยั่งยืน

สงเสริมและ
พัฒนา ใหความรู
ความเขาใจ
เศรษฐกิจพอเพียง

ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ

1

2

3

4

5

- สงเสริม
ความสําเร็จ
การเกษตรทฤษฎี ของโครงการ
ใหม
ที่เพิ่มขึน้
- การสงเสริมการ
แกไขปญหาความ
ยากจน

ปละ 1
โครงการ

- พัฒนา
คุณภาพแหลง
ทองเที่ยวและ
การบริการ สู
มาตรฐาน
สากล

ดานบริหาร
จัดการองคกร
ตามหลัก ธรรม
มาภิบาล

การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองที่ดี

พัฒนาคุณภาพ
ขาราชการ
องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ขวางใหเปน
บุคคลที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ

ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ

2

4

6

8

1
0

- การสรางจิต
ความสําเร็จ
สํานึก และพัฒนา ของโครงการ
ขีดความ สามารถ ที่เพิ่มขึน้
บุคลากรภาครัฐ

ปละ 2
โครงการ

โครงการ/
กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

- การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
และฟนฟูบูรณะ
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ 5
โครงการ
- สงเสริม
สํานักปลัด
การเกษตร
ทฤษฎีใหม 3
โครงการ
- การสงเสริม
การแกไข
ปญหาความ
ยากจน 2
โครงการ
- การสราง
สํานักปลัด
จิตสํานึก และ
พัฒนาขีด
ความสามารถ
บุคลากร

หนวย
สนับสนุน

-

-

แบบ ยท.04
-54-

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลบานขวาง
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
พระนคร
ศรีอยุธยา
- พัฒนาเมือง
และชุมชนให
นาอยู
- พัฒนาภาค
การผลิต ภาค
การคาและ
บริการเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
อปท. ใน
องคการ
เขตจังหวัด บริหารสวน
ตําบล
บานขวาง

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
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กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

- การเสริมสราง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติและการ
บริหารประชาชน
โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
(Good
Government)

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

ภาครัฐ 3
โครงการ
- การเสริมสราง
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติและ
การบริหาร
ประชาชน โดย
ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
(Good
Government)
7 โครงการ

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

