
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

สวนที่   ๑ 
บทนํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
 

-๑- 
 



 
 

สวนท่ี   ๑ 
บทนํา 

 
   

การวางแผนเปนการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา      
เปรียบเสมือนเปนสะพานเ ช่ือมโยงระหวางปจจุบันและอนาคต เปนการคาดการณสิ่ งที่ ยังไม เกิดข้ึน             
ฉะน้ันการวางแผนจึงเปนกระบวนการทางสติปญญาที่พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติงาน  มีรากฐานการตัดสินใจ
ตามวัตถุประสงค  ความรู  และการคาดคะเนอยางใชดุลยพินิจ 
  ดังน้ัน  การวางแผนจึงมีความเกี่ยวของกับการคาดการณตางๆ  ในอนาคต และตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด  โดยผานกระบวนการคิดกอนทํา   ฉะน้ันจึงกลาวไดวาการวางแผน  คือ   ความพยายามที่
เปนระบบ  เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต  เพื่อใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา 
 

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
  การที่ทองถ่ินจะพัฒนาไปในทิศทางใด  จําเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศนหรือภาพในอนาคต    
และแปลงมาสูการปฏิบัติ  ดังน้ันระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  จึงไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไว  
๒  ประเภท 
  ๑.  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เปนแผนพัฒนาระยะยาวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ๒.  แผนพัฒนาสามป   หมายความถึง   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป   ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา 
สามป  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป      ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาสามปจะมีความเช่ือมโยงกับ
การจัดทํางบประมาณประจําปอยางใกลชิด 
  ดังน้ัน  โครงการพัฒนาที่บรรจุในเอกสารแผนพัฒนาสามป   โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของ
หวงระยะเวลาสามปน้ัน  ควรจะตองมีสภาพความพรอม  คือ  ประการแรกดานความแนนอนของกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการ  รวมทั้งมีการศึกษาความเปนไปไดของแผนงานและโครงการ  หรือเปนการหาผลประโยชนตอบแทน
ของแผนงานและโครงการ  ประการที่สอง   ความเรียบรอยในแบบแผนและรายการทางเทคนิค  และประการ
สุดทาย   มีความพรอมในดานรายละเอียดในการคิดคาใชจายหรือราคาของแผนงานและโครงการ 
  แผนพัฒนาสามปมีลักษณะกวางๆ    ดังตอไปน้ี 

(๑) เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
(๒) เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่        
     ชัดเจนและมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
(๓) เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/ กิจกรรม   การพฒันาที่จะดําเนินการเปนหวง    
     ระยะเวลาสามป 
(๔) เปนเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพฒันาและ 
     งบประมาณรายจายประจําป 

๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป     
  ๑. เพื่อเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ   ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 

 
 

/๒. เพื่อแสดงความ... 
-๒- 

 



 
 

๒. เพื่อแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการ    
บริหารสวนตําบลและการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป   

๓. เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาของปน้ันๆ วาเปนอยางไร ทั้งน้ีใหมีความสอดคลอง
และสามารถสนองตอบตอวัตถุประสงคและเปาหมายรวมของการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

๔. เพื่อใหเปนเอกสารแผนพัฒนาประจําป  ตามองคประกอบของระบบการวางแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล 

๕. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ.๒๕๔๘ 
๑.๓ ขั้นตอนและกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
   (1)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน  กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจดุมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมทั้งสอดคลองกับ
ปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และ
ขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  (๒)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 
ปญหาความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
                   (๓)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนสามปเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
  (๔)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามป 
           (๕)  ผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวนตําบล  เพื่อใหความ
เห็นชอบกอนแลวผูบริหารฯ จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปตอไป 
 

จากข้ันตอนการจัดทําแผนพฒันาสามปขางตนสามารถเขียนแผนภูมิได ดังนี ้
 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   

 
คณะกรรมการสนับสนุนฯ 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 
 

 
ผูบริหารทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑.๔ ประโยชนของการ... 
-๓- 

 

เสนอรางฯ ตอผูบริหารทองถ่ิน 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม/จัดทํา 
รางแผนฯ/เสนอรางแผนพัฒนาสามป 

พิจารณารางแผนพัฒนาสามป 

จัดประชุมประชาคม 

สภา อบต. ใหความเห็นชอบ 

ผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ 

เสนอรางฯ ตอสภา อบต. 

ประกาศใช 



 
 

๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  การวางแผนพัฒนาสามป  ถือวาเปนเครื่องมืออยางหน่ึงที่จะชวยใหองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการพัฒนาใหบรรลุวัตถุประสงค  เปาหมาย   อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะมีการเตรียมใน
เรื่องการใชทรัพยากรการบริหารในทุกดานไวกอนแลว   โดยเฉพาะในการจัดทําแผนพัฒนาสามปไดเนนเรื่องการ
วิเคราะหหรือศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  รวมถึงการประเมินโครงการในแตละแผนงานเอาไวอยางละเอียด    
เพื่อเปรียบเทียบวิเคราะหหาผลประโยชนตอคาใชจายของแตละโครงการ  ซึ่งจะเปนประโยชนในการพิจารณา
คัดเลือกโครงการที่เหมาะสมและเปนไปไดสูงสุด  และจัดลําดับความสําคัญไวในอันดับแรกๆ   สําหรับการ
ดําเนินการของปน้ันๆ   นอกจากน้ีแผนพัฒนาสามปยังเปนมาตรการหน่ึงที่แสดงถึงความเกี่ยวเน่ืองกันระหวางแผน
ยุทธศาสตรพัฒนากับการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนตําบลอีกดวย 
 

          ทรัพยากรการบริหาร โดยท่ัวไปประกอบดวย 
                   เงิน  ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและแหลงงบประมาณภายนอก  รวมทั้ง
มาตรการการประหยัดงบประมาณรายจายดวย 
                   คน   คนซึ่งหมายความรวม  ต้ังแตผูบริหารทองถ่ิน พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ 
ซึ่งจะมีความแตกตางหลากหลาย  ทั้งดานความรู  ทักษะ  และทัศนคติ  ซึง่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองนํา
ศักยภาพของกําลังคนเหลาน้ันมาใช  รวมทั้งตองพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  และถาพิจารณาในความหมายอยางกวางและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถ่ินซึ่ง
จะมีสวนในการพัฒนาทองถ่ินดวย 
                   วัสดุอุปกรณ  หมายถึง  เครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนํามาใชในการ
บริหารจัดการทองถ่ินใหพัฒนาสูงสุด  โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความทันสมัย  เพื่อรองรับความกาวหนา
ของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน  และใชวัสดุอปุกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ 
                   การบริหารจัดการ  เปนสิ่งจะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการ  ทั้งศาสตรและศิลปที่ตอง
ศึกษา และนําไปปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
                    การจัดทํางบประมาณรายจาย  เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการ  และแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนในชุมชนไดตรงตามความตองการ  และปญหาที่แทจริงในชุมชน  ในการจัดทํา
งบประมาณรายจายของ อบต. ตองนําโครงการจากแผนพัฒนาทองถ่ินมาเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/สวนที่ ๒... 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี   ๒ 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
ขององคการบริหารสวนตําบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔- 
 



 
 

สวนท่ี   ๒ 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล 

 
 

 

๑.  ประวัติความเปนมา 
  องคการบริหารสวนตําบลบางคนที  จัดต้ังข้ึนโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  ไดยกฐานะสภา
ตําบลบางคนที   เปนองคการบริหารสวนตําบลบางคนที  ต้ังแตวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๐ และตอมา
กระทรวงมหาดไทยไดประกาศยุบรวมองคการบริหารสวนตําบลยายแพงกับองคการบริหารสวนตําบลบางคนที  
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ 
มาตรา ๔ จัตวา  และใหเรียกช่ือองคการบริหารสวนตําบลบางคนที   เมื่อวันที่  ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗ โดยได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับทั่วไป  เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗ 
๒.  สภาพท่ัวไป 

 (๒.๑)  ที่ต้ัง ต้ังอยูในเขตพื้นทีอ่ําเภอบางคนที  จังหวัดสมทุรสงคราม โดยมรีะยะทางจากที่ทําการองคการ
บรหิารสวนตําบลถึงที่วาการอําเภอบางคนที ประมาณ ๓ กิโลเมตร และอยูหางจากจงัหวัดสมุทรสงคราม   
(ศาลากลางจงัหวัดสมุทรสงคราม)   ประมาณ  ๑๕  กิโลเมตร 

(๒.๒)  อาณาเขต  
ทิศเหนือ ติดตอกับ เทศบาลตําบลบางนกแขวก และตําบลตาหลวง    
                                          อําเภอดําเนินสะดวก    จังหวัดราชบุร ี
ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลจอมปลวกและตําบลกระดังงา 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลตาหลวง   อําเภอดําเนินสะดวก   จังหวัดราชบุร ี
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลบางย่ีรงค (แมนํ้าแมกลอง) 

 (๒.๓)   เน้ือท่ี 
  -  จํานวนเน้ือท่ีท้ังหมด   ๕,๓๑๑.๕   ไร   หรือ   ๘.๔๙   ตารางกิโลเมตร   
 (๒.๔)   หมูบาน 
  -  มีหมูบานในเขตองคการบรหิารสวนตําบลทั้งหมด  คือ  ๑๓  หมูบาน อยูในเขตพื้นที่ ๒ ตําบล 
คือ ตําบลบางคนที หมูที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘ และ ๙ รวม ๘  หมูบาน (หมูที่ ๖ อยูในเขตเทศบาลตําบลบางนกแขวก) 
และตําบลยายแพงหมูที่ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ รวม  ๕  หมูบาน   ดังน้ี 

ตําบลบางคนที    ตําบลยายแพง 
หมูที่ ๑ บานบางคนท ี   หมูที่ ๑  บานยายแพง 
หมูที่ ๒ บานบางคนท ี   หมูที่ ๒  บานยายแพง(บานสะพานแดง) 
หมูที่ ๓ บานบางคนที   หมูที่ ๓  บานยายแพง(บานปากคลองบางนอย) 
หมูที่ ๔ บานบางคนท ี   หมูที่ ๔  บานยายแพง (บานคลองเขาควาย) 
หมูที่ ๕ บานบางคนที (คลองระกํา)  หมูที่ ๕  บานยายแพง(บานปากคลองเขาควาย) 
หมูที่ ๗ บานบางคนท ี
หมูที่ ๘ บานทุงนอย 
หมูที่ ๙ บานบางคนที (บางกลวย) 
 
 
 
 

/แผนที่... 
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แผนท่ี 
 
 

 
 
 

(๒.๕)   ประชากรและครัวเรือน 
                  ๒.๕.๑  จํานวนประชากรรวมทัง้สิ้น  ๓,382   คน       แบงออกเปน 

  -  ประชากรตําบลบางคนที   จํานวน  ๑,838  คน     แยกเปนชาย   888  คน            
     หญิง   950    คน 
  -  ประชากรตําบลยายแพง    จํานวน  ๑,544  คน     แยกเปนชาย   718  คน            
     หญิง   826   คน 
     โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ ๑ และ ๒ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 

/ตารางที่ 1... 
 

-๖- 



 
 

 

ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนประชากร ตําบลบางคนท ี

หมูที ่ ช่ือบาน 

จํานวนประชากรแยกตาม 
เพศ 

จํานวน
ประชากร 
รวม (คน) 

 

จํานวนครัวเรือน 
(หลังคาเรือน) 

ชื่อ - สกุล 
กํานัน/ผูใหญบาน เพศชาย 

 (คน) 
เพศหญิง  

(คน) 
๑ บานบางคนที 206 225 431 ๑84 นายนพดล      สินธุเจริญ 
๒ บานบางคนที 107 ๑24 231 ๖4 นางสมหมาย   นาคคีรี 
๓ บานบางคนที 73 ๙2 165 ๕4 นางจันทนา     ศุกรโยธิน 
๔ บานบางคนที ๖๘ ๕0 118 ๔7 นายธวัช  สขุประเสริฐ  (กํานัน) 
๕ บานคลองระกํา ๑๓7 ๑๒8 265 ๗๙ นายวิโรจน      สวางงาม 
๗ บานบางคนที ๑17 ๑๕1 268 ๘4 นายวิรัช          สืบตระกูล 
๘ บานทุงนอย ๘2 ๗6 158 40 นางสาวศิรินทร   แฮพฤกษ 
๙ บานบางกลวย 98 104 202 ๖2 นางชญานุช      วิมลประดิษฐ 

รวม 888 950 ๑,๘38 614  
 

ตารางท่ี ๒ แสดงจํานวนประชากร ตําบลยายแพง 

หมูท่ี ชื่อบาน 

จํานวนประชากรแยกตาม 
เพศ 

จํานวน
ประชากร 

รวม 
(คน) 

 

จํานวน
ครัวเรือน 

(หลังคาเรือน) 

ชื่อ - สกุล 
กํานัน/ผูใหญบาน เพศชาย 

 (คน) 
เพศหญิง  

(คน) 

๑ บานยายแพง 95 ๑๑7 ๒๑2 60 นางดรุณี      ใจเอ้ือเฟอ 
๒ บานยายแพง ๒39 ๒๘2 ๕21 147 นายประเสริฐ สายทองคํา (กํานัน) 
๓ บานยายแพง ๑๖4 ๑๙2 ๓๕6 ๑๐6 นางวิไล        อยูเชื้อ 
๔ บานยายแพง ๑๕๑ ๑๖5 ๓๑6 ๘๘ นายวิชาติ      คุณประโยชน 
๕ บานยายแพง 69 ๗0 ๑39 ๔๖ นายประสงค  ไทยสมบรูณ 

รวม ๗18 ๘26 ๑,๕44 ๔47  

ที่มา  :   ขอมูลจากสํานักทะเบียนราษฎรอําเภอบางคนที จงัหวัดสมทุรสงคราม  ณ  เดือน  มีนาคม  ๒๕๕7 
(๒.๖)  ลักษณะภูมิประเทศ 
 - พื้นที่เปนที่ราบลุม มีสวนผลไมโดยทั่วไป  สภาพดินเปนดินรวน  มีความอุดมสมบูรณ  เหมาะ
แกการทําการเกษตรกรรม   มีลําคลองหลายสายไหลผานทั่วทั้งพื้นที่ 
(๒.๗)  ลักษณะภูมิอากาศ 
 -  เน่ืองจากจังหวัดสมุทรสงคราม  ต้ังอยูชายฝงทะเล จึงไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต   
ทําใหมีความชุมช้ืนอยูเสมอ   ฤดูหนาวอากาศไมหนาวจัด  ฤดูรอนไมรอนจัด  โดยแบงชวงฤดูตางๆ  ดังน้ี 
  ฤดูฝน   เริ่มต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว เริ่มต้ังแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม  
  ฤดูรอน  เริ่มต้ังแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน  

 ๓. สภาพทางดานเศรษฐกิจ 
 (๓.๑) อาชีพ 
   ราษฎรสวนใหญในพื้นที่ประกอบอาชีพดังน้ี 
 

/-เกษตรกรรม... 
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  - เกษตรกรรม     ไดแก   ทําสวนผลไมประเภท   มะพราว  สมโอ   กลวย มะมวง  ลิ้นจี ่
- อุตสาหกรรมในครอบครัว ไดแก ทํานํ้าตาลมะพราว แปรรปูมะพราว เย็บกระทงใบตองแหง 
- คาขาย  ไดแก  ขายสินคาอุปโภคบริโภค  สินคาเบ็ดเตล็ด   ขายของตามตลาดนัด   

  - รับราชการ 
  - รับจาง  ไดแก  ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม   และรับจางทั่วไป 
  - อาชีพอิสระ อื่น ๆ  
 (๓.๒) หนวยธุรกิจในเขตพ้ืนท่ี อบต. 
  - การจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคและสินคาเบ็ดเตล็ด  จํานวน    ๑๗ แหง 
  - รานจําหนายอาหาร      จํานวน     ๕ แหง 
  - รานขายยารักษาโรคแผนโบราณและแผนปจจุบัน    จํานวน     ๑ แหง 
  - จําหนายมะพราว (ลงมะพราว)     จํานวน   ๑๐ แหง
  - โรงงานกลองกระดาษ      จํานวน     ๑ แหง 
  - โรงงานนํ้ามันมะพราว      จํานวน     ๑ แหง  
  - โรงผลิตกระบะปลกูกลวยไมจากกาบมะพราว   จํานวน     ๓ แหง
  - สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบางคนท ี   จํานวน     ๑ แหง 

  มีความหนาแนนตอพื้นที่เฉลี่ย  398  คน / ตารางกิโลเมตร  
  จํานวนครัวเรือน  ทั้งสิ้น  ๑,๐61 ครัวเรือน 

๔.  สภาพทางดานสังคม 
        (๔.๑) การศึกษา 

๔.๑.๑  โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน  ๒  แหง  ไดแก โรงเรียนวัดบางคนทีใน และ    
          โรงเรียนบานยายแพง 

 

ตารางที่ ๓  แสดงจํานวนบุคลากรและนักเรียน 

ชื่อ
สถานศึกษา 

จํานวนบุคลากร(คน) 
จํานวนนักเรียน

ระดับกอนประถม 
จํานวนนักเรียน

ระดับประถมศึกษา 
รวมนักเรียน

ท้ังสิ้น ครู/
อาจารย 

ครูจาง
สอน/
ลูกจาง 

รวม 
 

ชาย 
 

หญิง ชาย 
 

หญิง 
 

โรงเรียน 
วัดบางคนทีใน 

๔ 2 6 3 1 15 12 ๓1 

โรงเรียน 
บานยายแพง 

4 ๔ 8 5 10 ๑8 17 ๔๓ 

  -  บุคลากรดานการศึกษา  จํานวน      ๑4  คน      จําแนกเปน 
   (๑)  คร,ู อาจารย  จํานวน      ๙ คน 
  -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก            จํานวน    ๒  แหง  ไดแก   

 ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน อบต.บางคนที หมูที่ ๓ ตําบลบางคนที มีเด็กจํานวน ๑1 คน 
 ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ตําบลยายแพง หมูที่  ๒ ตําบลยายแพง  มีเด็กจํานวน  9   คน 

           -   บุคลากร ประจําศูนยฯ  แหงละ  ๑  คน  รวม  ๒  คน    
                              (๑)  ครูผูดูแลเด็ก 
   (2)  พนักงานจางตามภารกจิ (ผูชวยครผููดูแลเด็ก) 
                                          *ขอมูล ณ เดือน มีนาคม   ๒๕๕7 

/- ที่อานหนังสือ... 
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       -  ที่อานหนังสือประจําหมูบาน จํานวน    ๑๑ แหง                                                      
  -  หอกระจายขาว  จํานวน    ๑3 แหง  
 (๔.๒)  การสาธารณสุข 

- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มี  ๒  แหง  คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางคนท ี   
  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยายแพง 

 (๔.๓)  สถาบันและองคกรทางศาสนา 
- วัด  ๒  แหง  คือ  วัดบางคนทีใน หมูที่ ๘  ตําบลบางคนที และ วัดสินวิเศษศรัทธาราม หมูที่ ๗      
  ตําบลบางคนที 

 (๔.๔) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  - ศูนย  อพปร. ประจําพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางคนที 
 (๔.๕) การคมนาคม 
  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน      8 สาย 
  -  ถนนลาดยาง   จํานวน      11 สาย 
  -  ถนนหินคลุก   จํานวน     4๘   สาย 
  -  แผนปูนทางเดินเทา  จํานวน      50  สาย 
  -  สะพาน คสล.   จํานวน     4๘   สาย 
  -  แผนปูนทางเดินเทา  จํานวน      50  สาย 
 (๔.๖)  การสื่อสารและโทรคมนาคม   
  -  โทรศัพทสาธารณะ  จํานวน     ๑๒ แหง 
  -  อินเตอรเน็ตตําบล  จํานวน       ๑ แหง   
 (๔.๗)  ไฟฟา 
  -  มีไฟฟาใชทุกครัวเรอืน 
 (๔.๘)  แหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคท่ีขึ้น 

          -  ประปาภูมิภาค                   จํานวน      ๒      ตําบล 
-  ประปาหมูบาน           จํานวน     ๑๓  แหง 

 (๔.๙)  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
  -  แมนํ้า   จํานวน       ๑ สาย    คือ     แมนํ้าแมกลอง 
  -  ลําคลองธรรมชาติ จํานวน     ๑๔ สาย    ดังน้ี 
ตารางท่ี ๔  แสดงจํานวนคลองและท่ีตัง้ 

ลําดับที ่ ช่ือลําคลอง ที่ต้ังบริเวณ 
๑ คลองลดัหลักแปด เร่ิม หมู ๑,๒,๘,  ต.บางคนที 
๒ คลองปาชา เร่ิม หมู ๑  ต.บางคนที 
๓ คลองสีแ่ยก เร่ิม หมู ๓ เชื่อม หมู ๒  ต.บางคนที, หมู ๑  ต.ยายแพง 
๔ คลองหนาม เร่ิม หมู ๒ เชื่อม หมู ๑,๓,๘  ต.บางคนที 
๕ คลองขวาง เร่ิม หมู ๗, ๙   ต.บางคนที 
๖ คลองบางกลวย เร่ิม หมู ๕,๙,๘,๔  ต.บางคนที 
๗ คลองเขาควาย เร่ิม หมู ๓ บางคนที เชื่อม หมู ๔ , ๕  ต.ยายแพง 
๘ คลองบางคนที เร่ิม หมู ๗, ๘, ๓, ๒,๔   ต.บางคนที 
๙ คลองระกํา เร่ิม หมู ๕, ๗   ต.บางคนที 

๑๐ คลองตาปน เร่ิม หมู ๔,๓,๕  ต.ยายแพง 
๑๑ คลองตากาน เร่ิม หมู ๓  ต.ยายแพง 
๑๒ คลองตาคลี ่ เร่ิม หมู ๓  ต.บางคนที ผาน หมู ๑  ต.ยายแพง 
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ลําดับที ่ ช่ือลําคลอง ที่ต้ังบริเวณ 
๑๓ คลองยายแพง เร่ิม หมู ๒ ต.ยายแพง ผาน  หมู ๔  ต.ยายแพง 
๑๔ คลองตาแดง      เร่ิม หมู ๓  ต. ยายแพง 

 (๔.๑๐) กลุมมวลชน 
  -  ลูกเสือชาวบาน  จํานวน  ๕๘๕ คน 

  -  อปพร.    จํานวน    30 คน 
  -  ไทยอาสาปองกันชาติ  จํานวน    ๒๓ คน 
  -  กลุมสตรี / แมบาน  จํานวน    ๓๔ คน 
  -  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน    ๗๗ คน 
  -  กลุมอาชีพ    ๕๔  กลุม  จํานวน  ๓๙๙ คน 
 

๕.  ขอมูลดานเก่ียวกับศักยภาพของทองถ่ิน 
 (๕.๑) การบริหาร 

(๕.๑.๑)  การบริหารจัดการ  แบงเปน  ๒  ฝาย   
๑. นายกองคการบริหารสวนตําบล  มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน มีวาระดํารง

ตําแหนง ๔ ป ทําหนาที่เปน ฝายบริหาร โดยกําหนดนโยบาย ควบคุม รับผิดชอบการบริหารงานของตําบล  ทั้งน้ี
แตงต้ังรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ๒  ทาน  เปนผูชวยในการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  และแตงต้ัง
เลขานุการอีก  ๑  ทาน   

๒. สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มาจากการ
เลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนในหมูบานละ ๒ คน โดยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีวาระดํารง    
ตําแหนง  ๔  ป  ทําหนาที่เปน ฝายนิติบัญญัติ  สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

 ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อแนวทางในการบริหาร
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล 

 พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป  และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  
ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย  
นโยบายแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของ
ทางราชการ 

รายนามผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางคนที รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๕ และ
ตารางที่ ๖  

 

ตารางท่ี ๕   รายนามผูบริหาร (ฝายบริหาร) 
 

ลําดับท่ี 
 

ชื่อ  - สกุล /  ผูบริหาร 
 

ตําแหนง 

๑ นางสาวเรณู   เล็กนิมิตร นายกองคการบรหิารสวนตําบล 

๒ 
 

นางวนิดา     แสงพิทักษ 
 

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

๓ นายดํารงค    ธีระพบิูลย 
 

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

๔ นายโชติวิชญ  เสือเล็ก 
 

เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
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ตารางที ่ ๖   รายช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางคนท ี
 

สมาชิกสภาตําบลบางคนที 
 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
ชื่อ – สกุล 

สมาชิกสภา อบต. 
ตําแหนงใน 
 สภา อบต. 

๑ บางคนท ี
นายสมปอง     จีบประจง 
นายอํานวย     สินธุเจริญ 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

๒ บางคนท ี
นายฐาปกรณ   อุตสาหพานิช 
นายณัฐพล      โตเจียว 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

๓ บางคนท ี
นางสมจิตร     เอี่ยมผดุง 
นายสําราญ     ฮกสุน 

สมาชิกสภา  อบต. 
ประธานสภา  อบต. 

๔ บางคนท ี
นางอนงค       สุขประเสริฐ 
นางลัดดาวัล    สุขประเสริฐ 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

๕ บานคลองระกํา 
นายนัธทวัฒน  อภิสรเมธาสทิธ์ิ 
นายประทปี     ภูคงทน 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

๗ บานบางคนท ี
นายบุญลอม    ศรีวงคษา 
นางสาวรุงรัชนี  วิชิตชาญ 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

๘ บานทุงนอย 
นายประยงค    ประชาญสิทธ 
นายโสภณ      เลิศบรรลือชัย 

สมาชิกสภา  อบต. 
       สมาชิกสภา  อบต. 

๙ บานบางกลวย 
นางอรวรรณ   เต็มเปยม 
นางสุภัตรา     รัตนบรรจง 

สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

 

สมาชิกสภาตําบลยายแพง 
 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
ชื่อ – สกุล 

สมาชิกสภา อบต. 
ตําแหนงใน 
 สภา อบต. 

๑ บานยายแพง 
นายธนัท         เรืองโรจน 

นายประจักษ    ทรัพยสําราญ 

รองประธานสภา  อบต. 

สมาชิกสภา  อบต. 

๒ บานยายแพง 
นางสมบัติ        สายทองคํา 

นายประเสริฐ    มีสมบรูณ 

สมาชิกสภา  อบต. 

สมาชิกสภา  อบต. 

๓ บานยายแพง 
นางสมใจ        วองวาณิช 

นางสาวนวลอนงค  สีมะกล่ํา 

สมาชิกสภา  อบต. 

สมาชิกสภา  อบต. 

๔ บานยายแพง 
นางสาววันเพ็ญ  ทรงแสง 

นางจุไรรัตน     สุขสะอาด 

สมาชิกสภา  อบต. 

สมาชิกสภา  อบต. 

๕ บานยายแพง 
นายไพบูลย     เจริญสมบัติ 

นางสาวนฤมล  ทรพัยสําราญ 

สมาชิกสภา  อบต. 

สมาชิกสภา  อบต. 
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(๕.๒)  โครงสรางและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบางคนที 

 
โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลบางคนท ี

 

 
 

 
                           

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
/(5.3) โครงสราง... 
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สภาองคการบรหิารสวนตําบล 
บางคนท ี

องคการบรหิารสวนตําบลบางคนท ี

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
บางคนท ี

ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล 
บางคนท ี

นายกองคการบรหิารสวนตําบล 
บางคนท ี

รองประธานสภาองคการบรหิารสวน
ตําบลบางคนท ี

 

รองนายกองคการบริหาร 
สวนตําบลบางคนที  จํานวน 2 คน

(มาจากนายกแตงต้ัง) 
 

สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล 
บางคนที  (รวม 26 คนหมูบานละ  
2 คน  จํานวน 13 หมูบานและไดรับ
เลือกเปนประธานสภา อบต. 1 คน) 
 
     

เลขานุการสภา 
องคการบรหิารสวนตําบลบางคนท ี

เลขานุการนายก 
องคการบรหิารสวนตําบลบางคนที

(มาจากนายกแตงต้ัง) 
 

พนักงานสวนตําบล 
องคการบรหิารสวนตําบลบางคนท ี

 

ปลัด 
องคการบรหิารสวนตําบลบางคนท ี

 

 พนักงานสวนตําบล 
 

ลูกจางประจํา 
 

 หัวหนาสวนราชการ
ราชการ 

 พนักงานจางตามภารกิจ  

 
พนักงานจางทั่วไป 

 



 
 

 

(๕.๓) โครงสรางการจัดแบงสวนราชการและการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลบางคนที 
 การจัดโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางคนที  มี   ๕ สวน  ประกอบดวย 

๑. สํานักงานปลัด  มีหนาที ่ดําเนินงานเกี ่ยวกับงานธุรการ  งานบริหารงานทั่วไป  งาน
นโยบายและแผน  งานกฎหมายและคดี  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และงานพัฒนาชุมชนและสงเสริม
การทองเที่ยว  

๒.  สวนการคลัง  มีหนาที่ดําเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน  งานบัญชี  งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได  และงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

๓.  กองชาง  มีหนาที่ดําเนินงานเกี่ยวกับงานกอสราง  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  และ
งานประสานสาธารณูปโภค   

๔.  สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหนาที่ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา  
และงานสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

๕.  สวนสาธารณสุข  อนามัยและสิ่งแวดลอม  มีหนาที่ดําเนินงานเกี่ยวกับงานอนามัยและ
สิ่งแวดลอม  และงานรักษาความสะอาดและควบคุมโรค   

โครงสรางแบงสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลบางคนท ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรางถนนแอสฟลทติ 

 

 

 

 
 
 

๑๔ 
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ปลัดองคการบริหารสวน 
ตําบลบางคนที 

 

นายกองคการบริหาร
สวนตําบลบางคนที 

 

สํานักงานปลัด 
 (นักบริหารงาน 

 อบต. 7) 
-  งานบริหารงาน
ทั่วไป 
-  งานนโยบายและ
แผน 
-  งานกฎหมายและ
คดี 
-  งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
-  งานพัฒนาชุมชน
และสงเสริมการ 
ทองเที่ยว 

สวนการคลัง 
(นักบรหิารงาน 

การคลัง7) 
-  งานการเงิน 
-  งานบัญชี 
-  งานพัฒนา
และ 
จัดเก็บรายได 
-  งานทะเบียน 
 ทรัพยสินและ
พัสดุ 
 

กองชาง 
(ผูอํานวยการ 
กองชาง 7) 

-  งานกอสราง 
-  งานออกแบบ      
และ ควบคุมอาคาร 
-  งานประสาน
สาธารณูปโภค 
-  งานผังเมือง 

สวนการศึกษาฯ 
(นักบรหิารงาน

ศึกษา  7) 
-  งานบริหาร
การศึกษา 
-  งานสงเสริม
การศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 
 

สวนสาธารณสุขฯ 
(นักบรหิารงาน
สาธารณสุข  7) 

- งานอนามัยและ 
 ส่ิงแวดลอม 
- งานรักษาความ 
 สะอาดและควบคุม 
 โรค 
 
 
 
 
 
 



 
 

(๕.๔)   อัตรากําลังพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวน
ตําบลบางคนที  ประกอบดวย 

 พนักงานสวนตําบล  รวมท้ังสิ้น  8  คน  แยกไดดังน้ี 
     ๑.  สํานักงานปลัด    จํานวน   3 คน 
     ๒.  สวนการคลัง  จํานวน   3  คน 
     ๓.  สวนโยธา   จํานวน   1  คน 
     ๔.  สวนการศึกษา จํานวน  1 คน 
     ๕.  สวนสาธารณสุข จํานวน  - คน 
 ลูกจางประจํา  จํานวน  ๑ คน 
 พนักงานจาง  รวมท้ังสิ้น  ๔  คน  แยกไดดังน้ี 

 ๑.  พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน   ๔  คน 
 ๒.  พนักงานจางทั่วไป   จํานวน   ๒  คน 

ตารางท่ี  ๗  แสดงอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล 
 

ชื่อราชการ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ระดับขั้น วุฒิการศึกษา 
สํานักงานปลัด 

 
พนักงานสวนตําบล 

๑.นายสุนทร            เถินมงคล  
2.นางสาวสุทิศา       ไขศรี 
3.นายประวีณ    ศักดิ์วาลี้สกุล 

ลูกจางประจํา 
๑.นางสาวกัญญวิญาณ ฉายาลักษณ 

พนักงานจางตามภารกิจ 
๑.นางสาววรรณา  ตันเอ่ียม 
 
๒.นางมานิดา       สายัญแกว 

พนักงานจางตามภารกิจ 
๑. นายสมบูรณ  จินตะเวช 

พนักงานจางท่ัวไป 
1. นายปยพงศ  เต็มเปยม   

 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
บุคลากร 
เจาพนักงานธุรการ 
 
นักพัฒนาชุมชน 
 
ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบาย
และแผน 
ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
 
ผูชวยเจาหนาท่ีการประปา 
 
คนงานท่ัวไป 

 
๗ 
5 
2 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 
 
ปริญญาตรี 
 
ปริญญาตรี 
 
ปริญญาตรี 
 
ปวส. 
 
ม.๓ 

สวนการคลัง 
 

๑. นางสาวปยะนุช  ชุมปรีชา 
2. นางสาวนัยนา  เสือเล็ก 
3. นางสาววรัชยา  ผดุงผล 
4. นางสาวกรณกาญจน จันทรกูล 

หัวหนาสวนการคลงั 
เจาพนักงานพสัดุ 
เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
นักวิชาการเงินและบญัชี 

๗ 
5 
6ว 
๔ 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี
 
ปริญญาตร ี

สวนโยธา 
 

1. นายเกชา  ดอนรุงจันทร 
พนักงานจางตามภารกจิ 

1. นายปยวัฒน  โตรัตน 

นายชางโยธา 
 
ผูชวยชางโยธา 

4 
 
- 

ปริญญาตร ี
 
ปวส. 

สวนการศึกษาฯ ๑. นายสุนทร  เถินมงคล 
 
๒. นางเอี่ยมวรรณ  มีเย็น 

พนักงานจางตามภารกิจ 

๓. นางสุกญัญา  นุชศิร ิ

ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
หัวหนาสวนการศึกษา 
ครูผูดูแลเด็ก 
 
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

๗ 
 

๓ 
 
- 

ปริญญาตร ี
 
ปริญญาตร ี
 
ปริญญาตร ี
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ชื่อราชการ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ระดับขั้น วุฒิการศึกษา 
สวนสาธารณสุขฯ 
 

๑. นายสุนทร  เถินมงคล 
 

ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
หัวหนาสวนสาธารณสุขฯ 

๗ ปริญญาตร ี
 

 
 ๕.๕  รายไดขององคการบริหารสวนตําบลในปท่ีผานมา 
        รายไดประจําปงบประมาณ   ๒๕๕6            เปนเงนิ   21,774,547.30   บาท 
  -   รายไดที่องคการบรหิารสวนตําบลจัดเก็บเอง        894,956.67 บาท 
  -   รายไดทีส่วนราชการตางๆ   จัดเก็บให      9,052,8๑๔.88  บาท 
  -   เงินอุดหนุนทั่วไปจากรฐับาล       11,826,775.75      บาท 

๕.๕  ขอมูลดานการคลังขององคการบริหารสวนตําบล (ยอนหลัง ๕ ป) 
 

          ป  พ.ศ. 
 
     รายการ 

ป ๒๕๕2 
 

ป ๒๕๕3 ป ๒๕๕4 ป ๒๕๕5 ป ๒๕๕6 

รายรับ   (บาท) ๑๔,๔๗๐,๕๘๗.๙๙ ๑๙,๔๐๕,๒๓๗.๐๙ ๑๖,๕๔๕,๔๗๘.๕๑ 21,774,547.30   21,774,547.30   
รายจาย  (บาท) ๑๒,๖๔๔,๖๙๐.๖๓ ๑๖,๙๘๙,๖๘๐.๘๗ ๑๒,๕๖๕,๐๖๐.๗๒ 19,764,489.31 19,764,489.31 

 
๖.  ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 

-  ประชาชนมีที่อยูอาศัยในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม   ปราศจากมลพิษ 
 -  สภาพพื้นที่เหมาะแกการเพาะปลูกพืช  ผัก  ผลไม   เน่ืองจากดินมีความอุดมสมบูรณและ 
    มีนํ้าจากลําคลองธรรมชาติตลอดทั้งป สามารถพัฒนาและสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยว 
    เชิงเกษตรและเชิงอนุรักษการดําเนินชีวิตแบบวิถีไทยชาวสวนได 
 -  ผูนําชุมชน / ทองถ่ิน   และราษฎร  สมัครสมานสามัคคี  ชุมชนเขมแข็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

/สวนที่ 3... 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี   ๓ 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา 
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สวนท่ี   ๓ 
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 

 
  

๓.๑ การสรุปสถานการณการพัฒนา 
  องคการบริหารสวนตําบลบางคนที  ไดสรุปสถานการณการพัฒนาในรอบปที่ผานมาโดยใช

เทคนิคการวิเคราะห  จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT ANALYSIS)  ดังน้ี 

องคการบริหารสวนตําบลบางคนท ี  ไดสรุปสถานการณการพัฒนาในรอบปที่ผานมาโดยใชเทคนิค
การวิเคราะหตามหลัก SWOT  ANALYSIS  (การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค)  รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่  ๑๑ 

 

  ตารางท่ี  ๑๑   แสดงการวิเคราะหตามหลัก  SWOT   ANALYSIS  โดยแยกแตละยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 
๑. ยุทธศาสตรดานการ
สาธารณูปโภคและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

-  มีการคมนาคมขนสงทีส่ะดวก   
   มีรถประจําทางผานหมูบาน 
-  มีการปรับปรงุถนน ใหประชาชน 
   สามารถใชสัญจรไปมาไดอยางสะดวก 
-  มีการพัฒนาแหลงนํ้า  เชน  การ   
   ขยาย ระบบประปา      
 

-  งบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถ่ินไมเพียงพอตอการ 
   บริหารจัดการ 
-  การคมนาคมระหวางหมูบาน 
  ไมสะดวก 
 

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 
-  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินม ี
   นโยบายสนับสนุนงบประมาณ 
   โครงการกอสรางถนนปลอดฝุนพัฒนา 
   แหลงนํ้า และกอสรางประปาหมูบาน 
-  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมี  
   ความสอดคลอง 
 

-  การเปลี่ยนแปลงนโยบายและ 
   บุคลากรรัฐทีเ่กี่ยวของ 
-  ถนนบางสายยังไมไดถายโอนให  
   อบต.เปนเจาของ  การซอมแซม 
   หรือปรบัปรุงเกิดความลาชา 
-  ประชาชนไมลงช่ือยินยอมมอบที่ดิน 

ในดําเนินการตามโครงการกอสราง 
 

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา  ศาสนา   
และวัฒนธรรม 
 

-  มีสถานศึกษาระดับประถมในพื้นที่   
-  มีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที ่
   ย่ังยืนและเขมแข็ง เชน งาน    
   ประเพณีสงกรานต งานประเพณี 
   ลอยกระทง  
-  มีบุคลากรทเีช่ียวชาญงานศิลปะ 
   แขนงตางๆ 

-  งบประมาณขององคกรปกครองสวน 
   ทองถ่ินไมเพียงพอตอการบรหิาร     
   จัดการ   
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ยุทธศาสตร โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 
    
 

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
   มีความสอดคลองกับภาครัฐ 
-  หนวยงานราชการใหการสนับสนุน    
   การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ  
   วัฒนธรรม 

-  มีเด็กเล็ก เด็กกอนประถมศึกษา    
   และเด็กประถมศึกษาในพื้นนอย 
    
  

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 
 

- มีทรัพยากรธรรมชาติทีอุ่ดมสมบรูณ 
- มีการเพาะปลูกพืชสวนผลไม  
  หลากหลายชนิด เชน  มะพราว สม 
  โอ ลิ้นจี่  กลวย  มะมวง มะดัน     
  มะปราง ฯลฯ 
-  มีกองทุนชุมชนหมูบานละ  
  ๑ แสนบาท 
- มีศูนยเกษตรอินทรียผลิตปุย 
  อินทรียหมักชีวภาพ 
- มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกทั้งทางนํ้า 
  และทางบก 
 

-  งบประมาณขององคกรปกครองสวน 
   ทองถ่ินไมเพียงพอตอการสนับสนุน 
   สงเสรมิกลุมอาชีพประชาชนในพื้นที่  
-  ขาดการประชาสัมพันธในดาน      
   การวางแผนผลผลิตในเชิงพาณิชย   
-  ขาดผูนําที่เข็มแข็งในชุมชน  

 โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

   
 

-  ยุทธศาสตรการพัฒนามีความ 
   สอดคลองกับภาครัฐ 
-  หนวยงานราชการใหการสนับสนุน  
   การเพิ่มพูนรายไดในดานการพัฒนา   
   อาชีพและเงินทุน 

-  มีขอจํากัดในดานการสนับสนุน  
   งบประมาณจากหนวยงานภาครัฐ 
-  ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตํ่า 
-  กลุมอาชีพยังขาดความเขมแข็ง    
  

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม  
   
 

- มีสถานที่พักผอนและแหลงทองเที่ยว  
  เชิงอนุรักษและแหลงทองเที่ยวทาง  
  ธรรมชาติ 
- มีขนบธรรมเนียมประเพณีและ 
  วัฒนธรรมอันดีงาม 
- ประชาชนมีจิตใจโอบออมอาร ี

-  งบประมาณขององคกรปกครองสวน 
   ทองถ่ินไมเพียงพอตอการสนับสนุน 
-  ประชาชนยังมีแนวคิดความเปนอยู  
   แบบสันโดษไมชอบความพลุกพลาน  
   ทําใหเปนอุปสรรคในการพฒันาเปน 
   แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

 - ยุทธศาสตรการพฒันามีความ 
  สอดคลองกบัภาครัฐ 

-  ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรกัษา 
   สภาพแวดลอมตามธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณสุข 

 
 

-  ผูบริหารมีนโยบายสนับสนุน 
-  มีศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
-  มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   
   ๒  แหง 

-  การจัดทําฐานขอมูลทางดานสงัคม 
   ไมเปนระบบ  เน่ืองจากไมม ี
   เจาหนาที่ที่รบัผิดชอบ 
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ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม 

-  มีชมรมผูสูงอายุ  
-  ผูบริหารมีนโยบายสนับสนุน 
   สวัสดิการใหกับ  เด็ก  สตรี ผูสูงอายุ    
   ผูพิการ  ผูปวยเอดส และ  
   ผูดอยโอกาส 

-  งบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถ่ินไมเพียงพอตอการ 
   บริหารจัดการ 
-  การจัดทําฐานขอมูลทางดานสังคม 
   ไมเปนระบบ  เน่ืองจากไมมี 
   เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ 

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 
-  รัฐบาลมีนโยบายโครงการจัด 
   สวัสดิการเบี้ยความพิการและจัดทํา 
   ทําบัตรประจําตัวคนพิการอยาง 
   ทั่วถึง 
-  มีแนวทางการขอรับการสนับสนุน 
  จากกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการ 
  สังคมจังหวัดสมุทรสงคราม     
-  ยุทธศาสตรการพฒันาจังหวัดมี  
   ความสอดคลอง 

-  การประชาสัมพันธจากภาครัฐไม   
   ทั่วถึงประชาชน 
-  วางแผนการดําเนินงานไมชัดเจน 
-  ประชาชนขาดความรูความเขาใจ 
   กฎระเบียบการจายเงินเบี้ย 
   ยังชีพ 
 

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองการบริหาร 

-  ประชาชนมีความรู ความเขาใจใน 
   สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย 
   มากข้ึน 
-  ประชาชนมีความต่ืนตัวในการ 
   เขารวมประชาคมมากข้ึน 
-  บุคลากรใน อบต. มีศักยภาพการ 
   ปฏิบัติงานมากข้ึน 
-  มีกลุมอาสาสมัครปองกันฝาย 
   พลเรือน 
-  มีผูนําทีเ่ข็มแข็ง 
-  มีการโครงการบรรจุอยูในแผนพฒันา  
  เพิ่มจํานวนมาก 

-  งบประมาณขององคกรปกครองสวน 
   ทองถ่ินไมเพียงพอตอการบรหิาร     
   จัดการขาดการประชาสัมพันธ /    
   และแนะนําประชาชนในการจัด 
   ระเบียบชุมชน 
-  บุคลากรในหนวยงาน อบต.ยังไม  
   เพียงพอภาระหนาที่ 
-  เทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงพอ 
   ตอการปฏิบัติงาน 
 

 โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

 -  ยุทธศาสตรการพัฒนามีความ 
   สอดคลองกับภาครัฐ 
-  ภารรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน   
   สงเสรมิสนับสนุนการอบรมให 
   ความรูตอบุคลากร 
-  ประชาชน  ภาครัฐ  และเอกชน  มี   
   สวนรวมในกิจกรรมของ อบต 

-  มีขอจํากัดในดานงบประมาณใน    
   การจัดซื้อเครือ่งมอืไมเพียงพอ 
-  กฎระเบียบของภาครัฐมีการ 
   เปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงาน 
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3.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ดาน 
ป พ.ศ. ๒๕๕5 ป พ.ศ. ๒๕๕6 

เพ่ิมข้ึน 
ลดลง 

จํานวนโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
จํานวนโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

โครงสรางพ้ืนฐาน ๑5 ๒,501,093.๓6 ๑7 2,245,430.48 
ลดลง 

11.39% 

สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

11 3,609,363.7๔ 16 4,283,792 
เพ่ิมขึ้น 
15.74% 

การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความ
สงบเรียบรอย 

3 47๕,000 8 380,792 
ลดลง 

24.74% 

การวางแผน  การ
สงเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรมและ

ทองเท่ียว 

1 106,600 3 63,746 
ลดลง 

67.23% 

การบริหารจัดการ
และอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม/
การเมืองและการ

บริหาร 

13 1,352,801 7 1,487,158.85 
เพ่ิมขึ้น 
9.03% 

ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  
และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

7 221,655 4 156,919.50 
ลดลง 

41.25% 

รวม 50 8,๒66,513.10 55 8,617,598.19 
เพิ่มข้ึน 

4.07% 

  *หมายเหตุ  ประเมินผลฯ ยอนหลัง  ๒ ป 
 

๓.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
องคการบริหารสวนตําบลบางคนที  ไดดําเนินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาในดานตาง ๆ ดังน้ี 
  (๑)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ไดดําเนินการกอสรางและปรับปรุงสาธารณูปการพื้นฐานอันไดแก 
ถนน  เพื่อเปนการบริการแกประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางคนที    ตลอดจนเปนการเสริมสราง
และวางรากฐานความมั่นคงและความเจริญกาวหนาขององคการบริหารสวนตําบลในอนาคต    
  (๒) ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  ไดดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาใหแก
สถานศึกษาในเขตพื้นที่ เชน การสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันใหแก
เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน นอกเหนือจากที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากหนวยงานอื่น  และดําเนินการจัดต้ังศูนย
พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล 



 
 

            (๓) การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  ไดดําเนินการสนับสนุน
และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในทองถ่ินใหเจริญกาวหนา  สามารถยกระดับรายไดของประชาชนใหสูงข้ึน  โดย
ดําเนินการใหยืมเงินทุนหมุนเวียนโครงการ 

/เศรษฐกจิชุมชน... 
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เศรษฐกิจชุมชนหมูบานละ  ๑๐๐,๐๐๐   บาท   แกกลุมอาชีพของตําบลบางคนที  ๘ หมูบาน และตําบลยายแพง   
๕  หมูบานรวม ๑๓ หมูบาน   และสนับสนุนการดําเนินงานโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ    อันจะทําใหฐานะ
ความเปนอยูในดานเศรษฐกิจของประชาชนโดยสวนรวมดีข้ึน 

            (๔) ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและทองเท่ียว  ไดดําเนินการ
ฟนฟูและอนุรักษลําคลอง  ตลอดจนสงเสริมและรณรงคใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญและรวมกันรักษา
สิ่งแวดลอมที่ดีและทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูตลอดไป เพื่อใหเปนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและเพื่อชุมชนที่
ย่ังยืนตอไป 

(๕)  การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม   ไดดําเนินการ
สนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ  ปราศจากโรคภัย  และหางไกลจากยาเสพติด  การปรับปรุง
และพัฒนาการสาธารณสุข  และสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  โดยการสนับสนุนการดําเนินงานและใหความรูแก
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  และสนับสนุนการจัดต้ังศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.) ในทุกหมูบานของ
องคการบริหารสวนตําบล  ตลอดจนการดําเนินการจัดใหมีการสงเคราะหแกเด็ก  คนชรา  และผูพิการทุพลภาพ   
ซึ่งเปนภารกิจการถายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะจากสวนราชการอื่น ๆ  
           (๖)  ดานศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน    ไดจัดใหมีงานประเพณี
ตางๆ เชน  งานวันข้ึนปใหม  การจัดกิจกรรมวันเด็ก  งานประเพณีสงกรานต  และงานรัฐพิธีอื่นๆ   เปนตน  เพื่อ
สงเสริมการอนุรักษและรักษาศิลปะ  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน   ควบคูไปกับความรูในวิทยากรสมัยใหม 
  
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี   ๔ 
สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

                            ในชวงสามป 
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สวนท่ี   ๔ 
สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

 
 
 

๔.๑  วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางคนที 
 “โครงสรางพื้นฐานพรอมมูล  เกื้อกูลการศึกษา  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  พลิกฟนอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   รีบเรงเรื่องสุขภาพ   เปนตําบลแหงผลไม  ไปมาสะดวก ชุมชนนาอยู  ราษฎร
สุขสบายจากรายไดที่เพิ่มข้ึน ฟนฟูอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ทามกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ   
สามัคคีในหมูประชานําพา  ไปสูความรมเย็นเปนสุข” 
๔.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางคนที 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
๑.๑  แนวทางการดานการคมนาคมและการขนสง 
๑.๒  แนวทางการพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
๑.๓  แนวทางการพัฒนาการจัดทําผงัเมืองและการควบคุมอาคาร 

 ๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑  แนวทางการสงเสริมสงเสริมอาฃีพ 
๒.๒  แนวทางการดานสวัสดิการสังคม 
๒.๓  แนวทางดานการศึกษา 
๒.๔  แนวทางดานการสาธารณสุข 

 ๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓.๑  แนวทางการดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
๓.๒  แนวทางการดานการปองกัน และการบรรเทาสาธารณภัย 
๓.๓  แนวทางการดานการรักษาความสงบเรียบรอย 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และทองเท่ียว 
๔.๑  แนวทางดานสงเสรมิการลงทุน 
๔.๒  แนวทางดานการพาณิชยกรรม 
๔.๓  แนวทางการดานการทองเที่ยว 

 ๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ  และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
๕.๑  แนวทางการพัฒนาหนวยงานและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 
๕.๒  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมลูฝอย  สิ่งปฏิกูล  และนํ้าเสีย 
๕.๓  แนวทางการพัฒนาสงเสรมิการสรางจิตสํานึก  ปองกัน  บําบัด  ฟนฟ ู ทรัพยากรธรรมชาติ     
       สิ่งแวดลอม  และพัฒนาระบบนิเวศน 

 ๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๖.๑  แนวทางการสงเสริมดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

๔.๓ กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
  ยุทธศาสตร  และแนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงทองเท่ียว  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม   

มีแนวทางทีส่ําคัญ  ดังน้ี 
๑.๑  พัฒนาดานกอสราง  ปรบัปรุง  บํารงุรกัษา  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
      โครงสรางพื้นฐาน  ใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 



 
 

/1.2 พัฒนาระบบ... 
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๑.๒  พัฒนาระบบการจราจรทั้งทางบกและทางนํ้า 
๑.๓  การจัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม 
๑.๔  อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ตลอดจนสงเสรมิการทองเที่ยว 
      เชิงอนุรักษ 
๑.๕  บริหารจัดการขยะมลูฝอย  สิ่งปฏิกลูและนํ้าเสีย 
๑.๖  พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอปุโภค - บริโภค 

๒.  พัฒนาการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  สงเสริมเศรษฐกิจ  สังคมเขมแข็ง   
มีแนวทางทีส่ําคัญ  ดังน้ี 

๒.๑  สงเสริม  อนุรักษ  ฟนฟู  และเผยแพร  ประวัติศาสตร  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต   
      ประเพณี  คุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมทางศาสนา  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ   
      และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๒.๒  สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมทางการศึกษา  การกีฬา  นันทนาการ  และชองทางการ  
      รับรูขอมูลขาวสารใหกับเด็ก  เยาวชน  ประชาชน  รวมถึงผูดอยโอกาส 
๒.๓  สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน  ยกระดับการบริหารทางการศึกษาเสริมสราง 
      สุขภาพอนามัย  ปองกัน  แกไข  ควบคุม  โรคติดตอและโรคไมติดตอ 
๒.๔  สงเสริมสนับสนุนการปองกัน  แกไขปญหาสังคม  การจัดสวัสดิการ  ใหความชวยเหลือ   
       เด็ก  สตรี  ผูสูงอายุ  คนพิการ  ผูดอยโอกาส  และผูติดเช้ือเอดส 
๒.๕  พัฒนาสถาบันครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  ใหมีความเขมแข็งภายใตหลักปรัชญา 
      เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๖  บริหารจัดการปองกัน  บรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความสงบเรียบรอย  ความ 
      ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
๒.๗  สงเสริมสนับสนุนภาครัฐ  เอกชน  องคกรชุมชน/เครือขาย  ในการพัฒนาอาชีพ  การ 
      ลงทุน  พาณิชยกรรม  การบริการ  เพื่อสรางงาน  สรางอาชีพ  และสรางรายไดใหกับ 
      ประชาชน 
๒.๘  สงเสริมสนับสนุนการปองกัน  แกไข  ปญหายาเสพติด ตลอดจนการฟนฟูผูติดยาเสพติด 
๒.๙  สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชน 

๓.  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร  การปกครอง  และสงเสริมระบอบประชาธิปไตย   
มีแนวทางทีส่ําคัญ  ดังน้ี 

๓.๑  พัฒนาความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการเมอืงการปกครอง   
       ตามระบอบประชาธิปไตย 
๓.๒  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ  รวมถึงพัฒนาหนวยงาน 
      และบุคลากร  ทุกรปูแบบ 
 

๔.๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
๑.  การพัฒนาสงเสริมจังหวัดใหเปนเมืองอาหารทะเล ศูนยกลางกุงแมนํ้าทางธรรมชาติ และผลไม
ปลอดภัยจากสารพิษ  มีกลยุทธ  คือ 

๑.๑  พัฒนาและสงเสริมการรวมกลุมและสรางเครอืขายเรียนรูดานเทคโนโลยีการประมง  
๑.๒  พัฒนาระบบฐานขอมลูดานการประมงใหทันสมัย 
๑.๓  สงเสรมิและพฒันาเพื่อยกระดับการผลิตใหไดมาตรฐานตามเกณฑสารพิษตกคาง 
๑.๔  สงเสรมิการผลิตและใชสารอินทรียทางการเกษตร 
 



 
 

/1.5 พัฒนาเกษตรกร... 
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๑.๕  พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ใหสามารถผลิตสินคาเกษตร 
      ปลอดภัยไดมาตรฐาน 
๑.๖  พัฒนาและยกระดับอาหารสดทีจ่ําหนายใหไดมาตรฐานปราศจากสารปนเปอน ๖ ชนิด 
๑.๗  พัฒนาศักยภาพการตรวจสารพิษในอาหารของผูประกอบการ อปท. และประชาชน 
๑.๘  พัฒนาและยกระดับสินคาประมงไดมาตรฐาน (สัตวนํ้าทะเลและสัตวนํ้าจืด) 
๑.๙  พัฒนาและสงเสริมการเพิม่ปริมาณของทรัพยากรสัตวนํ้าทางธรรมชาติ  
๑.๑๐  พัฒนาปรบัปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิม่มลูคาสินคาทางการเกษตร  และประมง     

๒. การพัฒนาใหจังหวัดเปนศูนยกลางการพักผอน และการทองเท่ียวเชิงอนุรักษทางแมนํ้า 
    ลาํคลองระดับชาติ ปลูกจิตสาํนึกใหชาวจังหวัดสมุทรสงครามรักถ่ินกําเนิด อนุรักษสิ่งแวดลอม  
    และวัฒนธรรมดีงาม  มีกลยุทธ  คือ 

๒.๑  พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางแมนํ้าลําคลองระดับชาติ  
๒.๒  สงเสรมิการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว  
๒.๓  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสรมิการทองเที่ยว 
๒.๔  พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสถานบริการใหไดมาตรฐานการทองเที่ยว ใหไดมาตรฐานการ     
       ทองเที่ยวและถูกตองตามกฎหมาย  
๒.๕  ปลูกจิตสํานึกใหรักถ่ินฐาน  
๒.๖  เสรมิสรางความสามัคคีและรกัในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย และการปกครอง 
      ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
๒.๗  พัฒนาและสงเสริมผลผลิตทางการการเกษตร การประมง และสินคาทีผ่ลิตในจงัหวัดใหม ี     
      คุณภาพและมีราคาสูงข้ึน   
๒.๘  สรางงาน  สรางรายไดใหแกประชาชนในชุมชน  
๒.๙  ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพชีวิต  
๒.๑๐  สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน  
๒.๑๑  สงเสริม พัฒนาระบบสุขภาพ ๖ ดาน 
๒.๑๒  สงเสรมิ  สนับสนุน  กลุมอาชีพและผลิตภัณฑชุมชน และการทําบัญชีครัวเรือน 
๒.๑๓  คุมครองสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูใชแรงงาน  
๒.๑๔  สงเสรมิและพฒันาเครือขายในการดูแลผูสูงอายุ  ผูพกิาร  และผูดอยโอกาส  
๒.๑๕  สงเสรมิและพฒันาสถาบนัครอบครัว เด็ก เยาวชน และสตรีในชุมชน  
๒.๑๖  สงเสรมิการสรางระบบเฝาระวังและภูมิคุมกันทางดานเศรษฐกจิและสังคม 
๒.๑๗  เสรมิสรางความมั่นคง และความสงบเรียบรอยภายในจังหวัด 
๒.๑๘  เสรมิสรางการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด 
๒.๑๙  เสรมิสรางการปองกัน และจัดระเบียบแรงงานตางดาว 
๒.๒๐  ฟนฟูและสรางสมดุลของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
๒.๒๑  สรางความเขมแข็งของชุมชนและทองถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
         และสิ่งแวดลอมเพือ่สงเสรมิการทองเที่ยวในทองถ่ิน  
๒.๒๒  ฟนฟูและสรางสมดุลของแมนํ้าลําคลองและชายฝงทะเล  
๒.๒๓   สงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินกิจกรรมดานอนุรักษพลังงาน  และดานอนุรักษ   
        ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอม 
๒.๒๔  เสรมิสรางการปองกัน การกัดเซาะตลิง่ แมนํ้า ลําคลอง และชายฝงทะเล 
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๒.๒๕  สงเสรมิพัฒนาองคความรู นําเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ิน ในการนําวัสดุเหลือใชใน 
        การเกษตรมาแปรรปูใหเกิดประโยชน  
๒.๒๖  สงเสรมิ  สนับสนุน  อนุรกัษ  พัฒนาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามใหย่ังยืน 
๒.๒๗  พัฒนาขีดความสามารถของภาคบริการ  องคกรชุมชนและเครอืขาย 
๒.๒๘  รักษามาตรฐานดานการศึกษา/สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
๒.๒๙  สงเสรมิการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั 

๓.  การดํารงรักษาความเปนเมืองท่ีมีระบบนิเวศ  ๓  นํ้า 
๓.๒ การฟนฟูและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ๓ นํ้า  
๓.๑  การบรหิารจัดการนํ้าอยางเปนระบบ  
 

๔.๕ นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 
๔.๕.๑  นโยบายผูบริหาร   

๑) นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
-เนนการพฒันาที่ย่ังยืน 
-ปรับปรุงขยายบรกิารเขตไฟฟาสาธารณะและไฟฟาสองสวางใหทั่วถึง 
-มุงเนนสรางเสริมความสะดวกสบาย ในการสัญจรทัง้ทาบกโดยการสรางถนน สรางสะพาน  
 ทางเทาโดย การปูแผนทางเดินเทา ทางนํ้าโดยการบูรณะ และพฒันาลําคลองสาธารณะ  
 อยางตอเน่ือง 
-ปรับปรุงระบบการใหบรกิารนํ้าประปา เพื่อใหบริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒) นโยบายดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม และการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ 
-มุงสรางจิตสํานึกใหประชาชนในชุมชนชวยกันอนุรักษและรกัษาสิ่งแวดลอม 
-พัฒนาและแกไขปญหาขยะในพื้นทีโ่ดยสงเสรมิการทําปุยหมักชีวภาพกําจัดขยะครบวงจร 
-รณรงคอนุรกัษลําคลองใหนํ้าสะอาดนาใช 
-ปรับปรุง ภูมิทัศนใหนาอยูเหมาะแกการเปนเมืองแหงการทองเที่ยวและพักผอน 
-สนับสนุนการประหยัดพลังงานโดยหาแหลงพลงังานทดแทนอื่นๆ เชน กาซหงุตม กาซ   
 ชีวภาพ 

๓) นโยบายดานเศรษฐกิจ 
-มุงสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
-จดทะเบียนกลุมอาชีพตางๆ เพื่อศักยภาพของกลุมนํามาซึง่รายไดในครอบครัว 
-จัดหาสินคาทีม่ีคุณภาพ ราคาถูก  ที่จําเปนในชีวิต ประจําวันเพื่อปองกันการถูก 
 การเอาเปรียบ 
-สงเสรมิและพฒันาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพือ่ใหเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชนเพื่อ  
 นํามาซึ่งรายได 

๔) นโยบายดานการศึกษาและวัฒนธรรม 
-ชวยเหลือเด็กดอยโอกาสทางการศึกษาใหมีโอกาสเทาเทียมกัน 
-จัดกิจกรรมสงเสรมิใหเด็กๆ ใชเวลาวางใหเปนประโยชนอยางตอเน่ือง และใหเกิดการนํา  
 ภูมิ ปญญาในทองถ่ิน ถายทอดแกเด็กและประชาชนทั่วไป 
-พัฒนาดานความรู และขอมลูขาวสารแกเยาวชน 
-มุงสงเสริมสืบสานและอนุรกัษขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เชน ประเพณี  
 สงกรานต,แหเทียนพรรษา, ลอยกระทง 
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๕) นโยบายดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
-มุงสงเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เกื้อกูล ทุกกลุม ทุกวัย ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 และ มีระบบบริการอยางทั่วถึง และเปนธรรม 
-ปรับปรุง และพัฒนาสถานที่ นันทนาการ และการกีฬาใหประชาชนไดใชประโยชน 
-สนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน 

๖) นโยบายดานการเมืองและบริหาร 
-มุงเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลบางคนทีใหสามารถรับ   
 และใหบริการประชาชนได อยางรวดเร็วเปนธรรมโดยยึดคติ “อบต.บางคนที ยินดีรับใช”  
-สงเสริม และสนับสนุนในการพัฒนาทองถ่ิน มุงเนนการประชาคมรวมเพื่อรับฟงความ 
 คิดเห็นของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
-บริหารงานโดยยึดหลักความซื่อสัตยโปรงใส รับผิดชอบ และตรวจสองได 
-ปรับปรุง อบต.บางคนทีใหพรอมสําหรับการใชบริการประชาชน ดวยความสะดวกรวดเร็ว  
 และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี   ๕ 
บัญชีโครงการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี   ๖ 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและ 

การติดตามประเมินผล 
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สวนที่ ๖ 
การนําแผนสามปไปสูการปฏิบตัิและติดตามประเมินผล 

 
 

  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามป  ดําเนินการตามข้ันตอน  ดังน้ี 
  (๑) องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ซึ่งคณะกรรมการฯ  อานแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานข้ึนชวยในการ
ติดตามและประเมินผลไดตามความเหมาะสม  ซึ่งควรแสดงไวในเอกสารแผนพัฒนาเพื่อเปนแนวทางการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน 
  (๒) การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลเปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผล
โครงการ  โดยการกําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ  อยูภายใตระยะเวลา  และงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม  และผลของการดําเนินโครงการ  บรรลุ
วัตถุประสงคที่ไดวางไวหรือไม  ทั้งน้ี  การติดตามเปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ  
ในขณะที่การประเมินผลเปนการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริงเมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงคที่ต้ังไว 
  (๓) การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ  ทั้งน้ีควร
กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลอยางนอยโครงการละ ๑ ครั้ง  และประเมินผลโครงการในภาพรวม
อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหาร
ทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน  อยางนอยปละ ๑ ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


