แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
การจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศ
ไทยกาลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทาร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙) สรุปย่อได้ ดังนี้
วิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจา
ชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ มีสาระสาคัญ สรุปได้ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
เนื่ องด้ว ยในการจั ด ทาแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่น สี่ ปี ข ององค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น นั้ น จะต้องสอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ดังนั้น เพื่อให้ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) ของเทศบาลตาบลบางเลน มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้นาทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีดังนี้
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีดังนี้
๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๒. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลี่ยมล้าในสังคม
๓. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๔. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๕. ด้านความมั่นคง
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๘. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
๙. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๑๐. การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
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๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน ๑ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด นนทบุ รี ปทุ ม ธานี
พระนครศรี อยุ ธ ยา และสระบุ รี ซึ่งกาหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒ นาภาคกลางตามยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ พัฒนาภาคกลางให้เป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย และได้มาตรฐานโลก สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ โดยมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้
๑. ยกระดับฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของภาคกลางให้เป็นศูนย์อุตสาหกรรมชั้นนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๒. พัฒนาแหล่งอาหารและสินค้าเกษตรของภาคกลางให้เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอุ ตสาหกรรม
การเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานโลก สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ
๓. เสริมสร้างมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวของภาคกลางให้เป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยว
ของเอเชียที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
๔. บริหารจัดการน้าในภาคตะวันออกอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการ
ใช้น้าระหว่างภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และชุมชน รวมทั้งบรรเทาความเสียหายจากภัย
แล้ง โดยปรับปรุงและบารุงรักษาแหล่งน้าเดิม จัดสรรน้าและพัฒนาแหล่งน้าเพิ่มเติม รองรับ ความต้องการใช้
น้าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียง มีเสถียรภาพและยั่งยืน
(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ดังนี้
“เมืองแห่งอนาคต แหล่งของการลงทุนและท่ องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีภูมิปัญญาและนวัตกรรมที่แข้งขันได้ใน
ระดับสากล” โดยกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรเชิงสร้างสรรค์
๒. การส่งเสริมความโดดเด่นของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
๓. การเพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศน์
ของแม่น้าเจ้าพระยา / ป่าสัก และลาน้าสาขา และสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรม
๔. การพัฒนาเมืองและการจัดการ Logistics
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี
วิสัยทัศน์ของจังหวัดนนทบุรี “จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและ
มีเศรษฐกิจสร้างสรรค์”
นโยบายจังหวัด
(๑) วาระจั งหวัด ๗ วาระ (๗N) เพื่อเป็นการขับเคลื่ อนให้ เกิดการพัฒ นา จึงเร่ง
ผลักดันใน ๗ วาระที่สาคัญ ดังนี้
วาระที่ ๑ เมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต
วาระที่ ๒ เมืองแห่งเศรษฐกิจฐานรากรุ่งเรือง
วาระที่ ๓ เมืองแห่งความปลอดภัย
วาระที่ ๔ เมืองแห่งครอบครัวอบอุ่น
วาระที่ ๕ เมืองสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
วาระที่ ๖ เมืองแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน
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วาระที่ ๗ เมืองแห่งความรับผิดชอบต่อประชาชน
(๒) นนทบุ รี ๔.๐ การขับเคลื่ อนการพัฒ นาจังหวัดนนทบุรี ให้ ก้าวไปสู่ เมืองที่ มี
คุณภาพ เหมาะสมเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ จึงกาหนดเป็นทางขับเคลื่อนที่เรียกว่า นนทบุรี ๔.๐
“คุณภาพ มาตรฐาน นวัตกรรม และยั่งยืน”
(๓) ขอบเขตการพัฒนาจังหวัด ได้แก่
๑. จังหวัดสะอาด มุ่งเน้นการบริหารจัดการขยะ น้าเสีย ป้ายโฆษณา และ
ผักตบชวาตามลาคลอง
๒. จั งหวัดสะดวก เน้นการเพิ่มมาตรฐานการจราจร ส่ งเสริมการขนส่ ง
สาธารณะ ส่งเสริมการบริการเชิงรุกด้วยนวัตกรรม และการเพิ่มมาตรฐานเมือง
๓. จังหวัดสบาย เน้นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
แข็งแกร่ง เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนเมือง และส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
๔. จั งหวัดปลอดภัย เพิ่มมาตรฐานการบริห ารจัดการสาธารณภัย เพิ่ม
มาตรฐานการดูแลป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด บูรณาการการบริหารจัดการน้าท่วมถนน ชุมชนริมน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชน
ทุกระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ
ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี(พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันดีงาม

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจั ดทาแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่น สี่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เทศบาลตาบลบางเลน จะต้องมีค วาม
สอดคล้องต้องกันกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงจาเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสมและเป็ นที่
3
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ยอมรับ และเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลตาบลบางเลน ฉบับปัจจุบันได้ประกาศใช้ พ.ศ.
๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ ให้ เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ ม
สภาวการณ์ สภาพสังคม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตาบลบางเลน
และสนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑ วิสัยทัศน์
เทศบาลตาบลบางเลน โดยนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งใช้เป็นกรอบในการกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่เทศบาลตาบลบางเลน และสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์เทศบาลตาบลบางเลน (Vision) “บางเลนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
๒.๒ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลบางเลน
จะเห็ น ได้ว่ายุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาประเทศในระดับต่าง ๆ นั้น ได้กาหนดยุทธศาสตร์ให้ มีค วาม
สอดคล้องต้องกัน ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เทศบาลตาบลบางเลน เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนา
ประเทศ การพัฒนาภูมิภาค เทศบาลตาบลบางเลนจึงกาหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒ นาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่ งเสริมการมีส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนตามหลักประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาค
เกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๓ เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ หรือ Goals เป็นเป้าหมายขององค์กร หรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ซึ่งก็คือผลลัพธ์
เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกหรือกาหนด ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงาน เทศบาลตาบลบางเลนจึง
กาหนดเป้าประสงค์ในการพัฒนาเทศบาลตาบลบางเลน ดังนี้
๑. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒. เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กาจัดขยะมูล
ฝอยอย่างถูกวิธี
๓. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการสาธารณสุข มีสุขอนามัย
๔. เพื่อพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุ มชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ พึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนา ส่งเสริมด้านการลงทุน
ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๖. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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๒.๔ ตัวชี้วัด
๑. กรณีเป็นโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการตรวจรับงานจ้างโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี
ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง
๒. กรณีโครงการด้านอื่น ๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในโครงการ
2.5 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการหรือ
หน่วยอื่นของรัฐ
ดาเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดาเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
โครงการพัฒนาองค์กรประชาชน องค์กรการกุศล
องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดาเนินโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการ บริหารจัดการระบบขยะมูลฝอย กาจัดสิ่งปฏิกูล น้า
เสียและมลภาวะต่าง ๆ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกต้นไม้ทดแทน
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้า
สาธารณูปโภค และการสาธารณสุข
ระบบน้าอุปโภคบริโภค ป้ายจราจร กระจกโค้ง
ป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ
การพัฒนาผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการ
ควบคุมอาคาร
การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ ควบคุมป้องกัน
โรคระบาดในพื้นที่
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ และระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความปลอดภัยของ
ชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลัก
อาสาสมัครในหมู่บ้านให้มีความรู้
ประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
ปลูกจิตสานึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ
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ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์การ การพัฒนา
และส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พัฒนา วางแผนการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อตอบสนองให้กับประชาชนในพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
พั ฒ นา ส่ ง เสริ ม ด้ า นการลงทุ น ทั้ ง ภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
พัฒนา พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในพื้นที่ตาบล ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การ
กีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ
สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขัน
กีฬา การส่งเสริมการออกกาลังกายในชุมชน
อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซง่ึ การศาสนาและวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

2.6 กลยุทธ์
กลยุทธ์ขององค์กรคือแนวทางในการดาเนินงานที่ทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ประสบความสาเร็จ
ตามที่ต้องการ เทศบาลตาบลบางเลนได้กาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมาย และกาหนดกลยุทธ์เพื่อให้เทศบาลตาบลบางเลนใช้เป็นแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๑.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริ หารจัดการและการอนุรักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
๒.๑ กลยุ ทธ์ด้านการพัฒ นาด้านบริห ารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๓. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ระบบสาธารณู ป โภค และการ
สาธารณสุข
๓.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๒ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
๓.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๓.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสุขภาวะ
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้า นความปลอดภัยของชุ ม ชน ส่งเสริ มการมีส่วนร่ ว มของ
ประชาชนตามหลักประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
๔.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน
๔.๒ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชารัฐ
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๕.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและวางแผนการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
๕.๒ กลยุทธ์ด้านพัฒนาและส่งเสริมการลงทุน
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๖. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาและการกีฬา
6.2 กลยุ ทธ์การอนุ รั ก ษ์ วัฒ นธรรมจารีต ประเพณี และภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่น การทานุบ ารุ ง
ศาสนา
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตาบลบางเลน ซึ่งกาหนดการพัฒนาที่ครอบคลุม
กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลบางเลน ที่เกี่ยวข้อง จานวน ๖ ยุทธศาสตร์ และ 12 กลยุทธ์ ซึ่งมุ่งเน้นให้
บรรลุสู่วิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลบางเลน “บางเลนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
จากประเด็ น ความเชื่อ มโยงยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส าคั ญของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บที่ 12
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนามาเป็นแนวทาง
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ชัดเจน จะเป็นการเตรียมการพัฒนาและนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่มาใช้ อีกทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่น
ให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่เติบโตเท่าที่ควร
ทาให้รัฐยังมีรายได้ไม่เพียงพอ ส่งผลต่องบประมาณการบริหารประเทศ (Money) โดยให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาคน (Man) สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด (materials) รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้ างสรรค์ (Management) บนพื้นฐานการผลิ ตและการบริโ ภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังได้กล่าวมาแล้วจากความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตาบลบางเลน จึงเน้นการบริหารปัจจัยพื้นฐาน 4M ซึ่งประกอบ ไปด้วย Man, Money, Materials,
Management
1. Man (คน)
การบริหารกาลังคน จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด
2. Money (เงิน)
การบริ ห ารเงิ น จะจั ด สรรและใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณอย่ า งไรให้ ต้ น ทุ น น้ อ ยที่ สุ ด และให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด
๓. Materials (วัตถุดิบ)
การบริหารวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ในการดาเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลอย่างไรให้
สิ้นเปลืองน้อยที่สุด เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นย่อมหมายถึง ภายใต้งบประมาณที่จากัดนั้น เทศบาลจะต้องจัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อนามาดาเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่
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๔. Management (การจัดการ)
กระบวนการบริหาร ควบคุม ให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างเต็มที่
ดังนั้นเมื่อนาปัจจัยพื้นฐานมาประยุกต์กับการพัฒนา จึงต้องวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก
ให้ละเอียดด้วยวิธี SWOT Analysis เพื่อให้ทราบว่าขณะนี้เทศบาลอยู่ในตาแหน่งใด และยังมีวิสัยทัศ น์เพื่อที่
กาหนดตาแหน่งที่ตัวเองอยากอยู่หรืออยากให้เป็นไปในอนาคต แล้ววิเคราะห์ช่องว่างระหว่างจุดที่อยากไปให้ 25
ถึง (Gap analysis) และนา 4M ที่มีอยู่มาวางแผนเพื่อการดาเนินการต่อไป อย่างไรก็ดี ปัญหาที่ประสบอยู่ใน
ขณะนี้ส่วนใหญ่ ก็ยังพบว่า ทรัพยากรบุคคลที่ไม่เพียงพอ หรือมีทรัพยากรแต่คุณภาพอาจไม่ได้อย่างที่ต้องการ
ในงานพัฒนานั้น ๆ งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการบริหารที่ให้มีข้อจากัดในการดาเนินการ ทรัพยากรที่
มีอยู่ไม่เพียงพอหรือล้าสมัย การบริหารจัดการยังไม่ดีพอหรือยังไม่เป็นแบบมืออาชีพ เป็นต้น เทศบาลตาบล
บางเลน ได้กาหนดปัจจัยพื้นฐานเพื่อนามาดาเนินการวิเคราะห์ SWOT ใน ๕ ด้านมิติ ได้ดังนี้
๑. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ (Man)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. บุคลากรมีความรับผิดชอบ และตั้งใจทางานต่อ ๑. บุคลากรยังขาดความรู้ในระเบียบ กฎหมายที่
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ขาดการอบรม และ
๒. มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
เพิ่มพูนความรู้ หรือประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ประชากรในตาบลให้ความสนใจด้านการให้บริการ ๒. มีประชากรแฝงจานวนมากทาให้ยากต่อการ
สาธารณะ
แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข และความปลอดภัย
๓. มีอาสาสมัครในการดาเนินการและสนับสนุนการ
ดาเนินการด้านสาธารณประโยชน์เพิ่มขึ้น
โอกาส (Opportunities)
๑. การบูรณาการ และประสานงานทั้งภาครัฐและ
หลายภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. มีการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่
เสมอ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย

อุปสรรค (Threats)
๑. ยังขาดความพร้อมของบุคลากรที่มีความชานาญ
เฉพาะด้าน
๒. ขาดผู้นาที่ประสานงานในด้านต่าง ๆ
๓. ขาดแคลนข้าราชการ และบุคลากรเพื่อ
ดาเนินการ

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
๑. พื้นที่ปริมณฑล อยู่ใกล้กรุงเทพฯ การเดินทาง
สะดวก รวดเร็วเป็นจุดศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. วิธีการลดบุคลากรเพื่อประหยัดงบประมาณ
๒. การเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มากขึ้น
ในสภาวะขาดแคลนบุคลากร
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๒. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. มีระบบการบริหารการคลังขององค์กรปกครอง
๑. มีการตั้งงบประมาณที่ยังไม่ครอบคลุมและการ
ส่วนท้องถิ่นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas)
บริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพและมีปัญหา
๒. มีการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐตาม
๒. หน่วยตรวจสอบ เช่น สตง. ปปช. ฯลฯ มองว่า
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย เป็นองค์กรที่มีความเสี่ยงด้านการเงิน
อานาจให้แก่ อปท.
๓. การจัดสรรงบประมาณที่ยังไม่ได้นาเอาปัญหา
และความต้องการเป็นเกณฑ์การจัดสรรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔. การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐยังไม่เพียงพอ
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
๑. มีภารกิจและบทบาทตามอานาจหน้าที่
๑. รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อย
๒. มีกฎหมายในการกากับดูแล หรือลงโทษ
เมื่อเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. และส่วน
ใหญ่เป็นเงินจัดสรรตามวัตถุประสงค์ เช่น เบี้ย
ผู้สูงอายุ ฯลฯ
๒. โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง ไม่
สามารถดาเนินการได้ครอบคลุม
๓. ขาดการร่วมมือจากผู้ประกอบการในความเข้าใจ
ถึงการชาระภาษีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. ความได้เปรียบในด้านพื้นที่ ที่มีสถาน
๑. จะมีวิธีการใดที่จะสามารถปรับงบประมาณสู่
ประกอบการและหมู่บ้านจัดสรรจานวนมาก
ระบบงบประมาณสมดุล
๒. บริหารจัดการระบบจัดเก็บรายได้ของ อปท.เอง
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร
๓. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน หลากหลาย
๑. สถานที่ทางานคับแคบ ไม่มีที่จอดรถพนักงาน
ประเภท
และผู้มาติดต่อราชการ
๒. การนาครุภัณฑ์ไปดาเนินการในสิ่งที่ไม่จาเป็น
เร่งด่วน
ทาให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ
โอกาส (Opportunities)
๑. สามารถประสานยืมครุภัณฑ์ได้จากหน่วยงาน
ข้างเคียง

อุปสรรค (Threats)
๑. ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เริ่มชารุดและล้าสมัย
๒. งบประมาณที่จากัด ทาให้ยังไม่สามารถปลูก
สร้างอาคารหลังใหม่ได้

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
๑. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่าง
รวดเร็ว

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. แก้ไขและบริหารจัดการการให้บริการประชาชน
ได้อย่างไร ภายใต้งบประมาณที่จากัด และพื้นที่คับ
แคบไม่สะดวก
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๔. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ (Management)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของ
๑. การถ่ายโอนภารกิจที่มีมาก ภายใต้งบประมาณที่
เทศบาลตาบลบางเลน ที่มีประสิทธิภาพ
จากัด ทาให้มีภาระในการบริหารงานและการ
๒. มีหมู่บ้านจัดสรรและประชากรมีจานวนมาก
ปฏิบัติงาน
โอกาส (Opportunities)
๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีเว็บไซต์ที่เป็น
ศูนย์รวมหนังสือสั่งการ ระเบียบกฎหมาย ระบบ
สารสนเทศต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูล

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
๑. มีองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการ

อุปสรรค (Threats)
๑. ปัญหาในระเบียบข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุม
ทุกความต้องการของประชาชน
๒. ปัญหาข้อระเบียบกฎหมายที่ไม่ชัดเจนของ
ส่วนกลางในหลาย ๆ ด้าน ทาให้เกิดข้อสงสัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากการกาหนดให้ อปท. ปฏิบัติ
แต่หากเมื่อปฏิบัติก็ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบ ทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาต่อ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. วิธีให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่เป็น
ประโยชน์

๕. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพื้นที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. มีขนาดพื้นที่ไม่มากเกินไป ทาให้การบริการ
๑. เป็นเส้นทางสัญจรที่มียานพาหนะจานวนมาก
สาธารณะเป็นไปอย่างทั่วถึง
อาจทาให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
๒. มีปริมาณขยะจานวนมาก ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการด้านความสะอาด อีกทั้ง
ยังมีประชากรแฝงเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี
๓. ยังพบมีปัญหายาเสพติด และที่อยู่อาศัยไม่ถูก
สุขอนามัย
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
๑. การเข้าสู่ AEC จะทาให้มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น
๑. ถนนหลายสายในพื้นที่ที่เป็นทรัพย์สินของ
๒. มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก สบาย และเป็นแนวของ หน่วยงานอื่น ซึ่งเมื่อมีปัญหาการชารุดทาให้ได้รับ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งไม่ไกลมากนัก การจราจรยังไม่ การแก้ไขล่าช้า
ติดขัดจนเกินไป หากเทียบกับถนนสายอื่น ๆ ภายใน ๒. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้
จังหวัดนนทบุรี
ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพื่อเป็น
ค่าบริหารจัดการ
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
๑. ที่ตั้งของตาบลบางเลน ใกล้กรุงเทพมาก การ
คมนาคมสะดวก

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. จะบริหารจัดการด้านบริการสาธารณะอย่างไรให้
ครอบคลุมทั่วถึง
๒. การยังไม่รับโอนภารกิจที่ไม่มีงบประมาณ
รองรับเพื่อดาเนินการ
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๓.๒.๑) ปัญหาจากสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตาบลบางเลนมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการจัดหาบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่จาเป็น
ในระดับท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมายกาหนด และจากการสารวจ วิเคราะห์สภาพทางกายภาพของ
เทศบาลตาบลบางเลน และบริเวณพื้นที่ต่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้
๑.) ปัญหาทางด้านกายภาพ ปัญหาของสภาพพื้นที่เนื่องจากเทศบาลตาบลบางเลน
มีสภาพพื้นที่ปริมณฑล อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีประชาชนอยู่อาศัย และมีหมู่บ้านจัดสรรจานวนมาก การ
คมนาคมสะดวก สบาย ยานพาหนะที่ผ่านไปมามีมาก แต่การบริหารจัดการด้านการจราจรยังไม่ครบถ้วน
เส้นทางคมนาคมหลักและทางระบายน้ายังไม่มีประสิทธิภาพดีพอ เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้าเอ่อล้นท่วมบริเวณที่อยู่
อาศัย เพราะยังขาดระบบการระบายน้าที่มีประสิทธิภาพ
๒.) ปั ญหาด้านนั นทนาการ เนื่องจากเป็นแหล่ งที่พักอาศัย มีประชากรมาก แต่
ภายในชุมชนมีพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ และออกกาลังกายไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของคนในชุมชน
๓.) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน ตาบลบางเลนมีโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
ประกอบกิจการพาณิชยกรรมที่ไม่ทาให้มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศ
ที่เกิดจากการจราจร และปัญหาการปล่อยน้าเสียจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติโดยไม่มีการบาบัดน้าเสีย
และการทิ้งขยะอย่างไม่ถูกวิธี ซึ่งอาจทาให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้
๓.๒.๒) การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อเทศบาลตาบลบางเลน
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งผลอย่างไรต่อเทศบาล
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.
๓.๒.๓) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดย
มี ไทย พม่ า ลาว เวี ย ดนาม มาเลเซี ย สิ ง คโปร์ อิ น โดนี เ ซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ กั ม พู ช า และบรู ไ น เพื่ อ ที่ จ ะให้ มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ทาให้มีผลประโยชน์ อานาจต่อรองต่าง ๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนาเข้า
ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนาเข้า (เรียกว่า
สินค้าอ่อนไหว)
การรวมตัวกันเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
นั้น จะทาให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC
เป็นไป คือ
๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
๒. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
จากการที่เทศบาลตาบลบางเลนได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จานวน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึง
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อเทศบาลตาบลบางเลน และการเปลี่ยนแปลง
ในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลตาบลบางเลน ในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่มีการวางแผนที่ดี ปัญหาจากแรงงานแฝง แรงงานต่างด้าว และที่อยู่อาศัย
ไม่ถูกสุขอนามัย จากประชากรแฝงที่เข้ามาผิดกฎหมาย หรือแรงงานต่างด้าว ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง
สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก คนจะทาผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากเขาเหล่านั้นไม่รู้กฎหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรทาให้ที่ทากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรื อการขายที่ดินให้
นายทุน แล้วไม่มีที่ทากิน อาจมีนายทุนเข้ามาลงทุนเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยไม่คานึงถึงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการสาธารณสุข
การเข้าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทาให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ต้องให้
ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้าน ไม่
ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทางาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ เช่น ถนน
ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่ างประเทศที่จาเป็น เป็นต้นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สาคัญคงหนีไม่พ้น
โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็ น โรคเอดส์ ไข้เลื อดออก SARs ไข้ห วัดนกและโรคอื่น ๆ ที่มีผ ลมาจากการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาด
ของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์
แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมส่งผลต่อการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุขหากงบประมาณที่จัดสรรนั้นยังไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาช ตาม
หลักประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
การเข้าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทาให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ต้องให้
ความสาคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรม
ของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้ง
โดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิด ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหล
ของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในไทยมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสาร
กับชาวต่างชาติที่ต้องการทานิติกรรม ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีก
ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจาต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๖ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการศึ ก ษา การกี ฬ า ท านุ บ ารุ ง ศาสนา ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การศึกษา ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่น ใน
ภูมิภาคอาเซียน จึงควรได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริม เร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนโดยทั่วไปมีทักษะในการสนทนา
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
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ศาสนา อาจเกิดความขัดแย้ง การกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น การเข้า
มาท่องเทีย่ วในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการกระทาลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น
วัฒนธรรม การพัฒนามนุ ษย์และการสร้างอัตลั กษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึง ความ
แตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม หรือธรรมเนียมการปฏิบัติตนของชาวพุท ธ
ต่อสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ยท.01

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตาบลบางเลน พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์
าต 20

า
ศร
๑๒

า
ุ
า
ต

า
๑

(1)
ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง

5) การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคั่ง
และยั่งยืน

(2) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน

3) ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

๑.การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและชุมชนเพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมและเกษตรเชิง
สร้างสรรค์

(๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

1)ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

๒. การเสริมความโดดเด่นของ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

(๔)
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม

2) ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม

(๕)

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

๓. การเพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะ
สิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศน์ของ
แม่น้าเจ้าพระยา / ป่าสัก และลาน้าสาขา และ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรม

(๖)
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล

๔. การพัฒนาเมืองและการ
จัดการ Logistics
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า
ุ
า
ต

า
๑

ยุทธศาสตร์
าร า
ท ุรี

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนนทบุรี

๑.การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและชุมชนเพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมและเกษตรเชิง
สร้างสรรค์

๒. การเสริมความโดดเด่นของ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม
ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยว
ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล

๑ พัฒนาเมือง
นนทบุรี เพื่อการอยู่
อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข

๒ เสริมสร้างและพัฒนา
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๓ เสริมสร้างและพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ได้มาตรฐานและ
มีมูลค่าเพิ่ม

๓. การเพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะ
สิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศน์ของ
แม่น้าเจ้าพระยา / ป่าสัก และลาน้าสาขา และ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่า
อยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุก
ระดับ

๔ พัฒนาด้านทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
ก้าวหน้า ปลอดภัยและ
ยั่งยืน

๔. การพัฒนาเมืองและการ
จัดการ Logistics

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาให้
เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

๕ พัฒนาการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

๖.พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อันดีงาม
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนนทบุรี

ยุทธศาสตร์
าร า
ทศ า
ตา
า

า รส ์
(Goals)

๑ พัฒนาเมือง
นนทบุรี เพื่อการอยู่
อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข

๑ การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

๑ เพื่อพัฒนา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

๒ เสริมสร้างและพัฒนา
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๓ เสริมสร้างและพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ได้มาตรฐานและ
มีมูลค่าเพิ่ม

๒ การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๓ การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และการสาธารณสุข

๒ การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๓ การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และการสาธารณสุข

๔ พัฒนาด้านทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
ก้าวหน้า ปลอดภัยและ
ยั่งยืน

๔ การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยของชุมชน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตย และเป็น
ประชารัฐ

๔ การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยของชุมชน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตย และเป็น
ประชารัฐ

๕ พัฒนาการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้

๕ การบริหาร
จัดการองค์กร การพัฒนา
และส่งเสริม
ด้านการลงทุน
ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๕ การบริหารจัดการองค์กร
พัฒนาและส่งเสริม
ด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๖.พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อันดีงาม

๖ การส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา การกีฬา ทานุบารุง
ศาสนา ส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖ การส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา การกีฬา ทานุบารุง
ศาสนา ส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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า รส ์
(Goals)

๑.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาและ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ให้กับ
ประชาชนใน
พื้นที่อย่าง
ทั่วถึง

๑.แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน
๒.แผนงาน
งบกลาง

(๑)
เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาด้าน
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๑.แผนงาน
การเกษตร
๒.แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

(๒)
การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการ
โยธา

๓.๒ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

(๓)
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และการสาธารณสุข

๓.๓ กลยุทธ์
การพัฒนา
ด้านการ
ป้องกันและ
ระงับ
โรคติดต่อ

แผนงาน
สาธารณสุข

๓.๔ กลยุทธ์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข
และสุขภาวะ

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

(๔)
การพัฒนาด้านความปลอดภัย
ของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ

๔.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาด้าน
ความ
ปลอดภัยของ
ชุมชน

๑.แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน
๒.แผนงาน
งบกลาง

๔.๒ กลยุทธ์
ด้านการ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน
ตามหลัก
ประชารัฐ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน

(๕)
การบริหารจัดการองค์กร การ
พัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน
ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๕.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาและ
วางแผนการ
บริหาร
จัดการ
องค์กร
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

๕.๒ กลยุทธ์
ด้านพัฒนา
และส่งเสริม
การลงทุน

๑.แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
๒.แผนงานการศึกษา
๓.แผนงานเคหะและชุมชน
๔.แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
๕.แผนงานสาธารณสุข
.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
.แผนงานงบกลาง

(๖)
การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
การกีฬา ทานุบารุงศาสนา
ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 กลยุทธ์
การพัฒนา
และส่งเสริม
ด้าน
การศึกษา
และการกีฬา

แผนงาน
การศึกษา

6.2 กลยุทธ์
การอนุรักษ์
วัฒนธรรม
จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การทานุบารุง
ศาสนา

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
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๑.๑ กลยุทธ์ด้าน
การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ให้กับ
ประชาชนใน
พื้นที่อย่างทั่วถึง

๑.แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน
๒.แผนงาน
งบกลาง

๒.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาด้าน
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร ฯ

๑.แผนงาน
การเกษตร
๒.แผนงาน
เคหะฯ

๓.๑ กลยุทธ์
ด้านการพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

๓.๒ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

๓.๓ กลยุทธ์
การพัฒนา
ด้านการ
ป้องกันและ
ระงับ
โรคติดต่อ

๓.๔ กลยุทธ์
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
และสุขภาวะ

๔.๑ กลยุทธ์
ด้านการพัฒนา
ด้านความ
ปลอดภัยของ
ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

๑.แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน
๒.แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
สาธารณสุข

๑.โครงการอนุรักษ์
ทุเรียนนนท์ ฯลฯ

๑.โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
สตรีตาบลบางเลน
๒.โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสในเขต
ตาบลบางเลน
๓.เบี้ยยังชีพคนชรา คน
พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ฯลฯ

๑.โครงการก่อสร้าง
ศาลาที่พักผู้โดยสารใน
เขตตาบลบางเลน
๒.ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ ประปา
สาธารณะ
ในเขตตาบลบางเลน
ฯลฯ

๔.๒ กลยุทธ์
ด้านการ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนตาม
หลักประชารัฐ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

๕.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาและ
วางแผนการ
บริหาร
จัดการ
องค์กร
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

๕.๒ กลยุทธ์
ด้านพัฒนา
และส่งเสริม
การลงทุน

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒.แผนงานการศึกษา
๓.แผนงานเคหะและชุมชน
๔.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๕.แผนงานสาธารณสุข
.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

6.2 กลยุทธ์
การอนุรักษ์
วัฒนธรรม
จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การทานุบารุง
ศาสนา

6.1 กลยุทธ์
การพัฒนา
และส่งเสริม
ด้าน
การศึกษา
และการกีฬา

แผนงาน
การศึกษา
แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

.แผนงานงบกลาง

๑.โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
๒.โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ
ฯลฯ

๑.โครงการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
น้าดื่มเพื่อการ
บริโภคฯ
๒.โครงการรณรงค์
จัดการขยะ
อันตรายจากชุมชน
๓.โครงการหน้า
บ้านน่ามองลา
คลองสวยใส
ฯลฯ

๑.โครงการรณรงค์
บ้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในสถานที่
ราชการ ฯ
๒.โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุ
และอุบัติภัยทาง
ถนน
๓.เงินสารองจ่าย
(กรณีฉุกเฉิน) ฯลฯ

๑.โครงการจัด
เวทีประชาคม
หมู่บ้านและเวที
ประชาคมตาบล
๒.โครงการฝึก
อบรมส่งเสริม
ให้ความรู้ฯการ
มีส่วนร่วมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
ฯลฯ

๑.เงินเดือน/ค่าตอบแทน
ฝ่ายการเมือง/ฝ่ายประจา
๒.ค่าใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์
ค่าสาธารณูปโภค ซ่อมแซม
ปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ์
ต่างๆ
๓.โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
๔.เงินทุนหมุนเวียน
เศรษฐกิจพอเพียง
ฯลฯ

๑.โครงการวันเด็ก
๒.โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้
๓.โครงการ
เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กปฐมวัย
๔.โครงการผลิตสื่อ
นวัตกรรมการ
เรียนรู้สาหรับเด็ก
ปฐมวัย

ฯลฯ

๑.โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความ
สามัคคีฯ
๒.โครงการมหกรรมกีฬามวลชนฯ
๓.โครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์
๔.โครงการจัดกิจกรรมวันลอย
กระทง
๕.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสืบสานวัฒนธรรมวัน
เข้าพรรษา
๖.โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ฯลฯ
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3.๔ แผนผังยุทธศาสตร์ ( Strategic map)

สยทศ ์
ยุทธศาสตร์
าร า

“บางเลนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
๑ การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

๒ การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

๓ การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และการสาธารณสุข

๑ เพื่อพัฒนา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้มี
ความอยู่ดี กินดี

๒ การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

๓ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และการสาธารณสุข

ทศ า ตา
า

า รส ์
(Goals)

แบบ ยท.0

๔ การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามหลักประชาธิปไตย และ
เป็นประชารัฐ

๕ การบริหารจัดการ พัฒนา
และส่งเสริมด้านการลงทุน
ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๔ การพัฒนาด้านความปลอดภัย
ของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ

๕ การบริหารจัดการ
พัฒนาและส่งเสริมด้านการ
ลงทุน ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๖ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การ
กีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

๖ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

า า าย
โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมเยาวชน สตรี
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วน
ราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ
ดาเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดาเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการพัฒนาองค์กรประชาชน องค์กรการ
กุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดาเนิน
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ

บริหารจัดการระบบขยะ
มูลฝอย กาจัดสิ่งปฏิกูล
น้าเสียและมลภาวะต่าง ๆ
การบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
การปลูกต้นไม้ทดแทน
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า ฯลฯ

การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้า
ระบบน้าอุปโภคบริโภค ป้ายจราจร กระจกโค้ง
ป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ
การพัฒนาผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการ
ควบคุมอาคาร
การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุม
ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ และระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่
อปพร. ฝึกอบรมอาสาสมัครใน
หมู่บ้านให้มีความรู้
ปลูกจิตสานึกให้ราษฎรมีความสามัคคี
ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคง
ของชาติ
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน ฯลฯ

พัฒนา วางแผนการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
ตอบสนองให้กับประชาชนในพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนา ส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้ง
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ตาบล
ฯลฯ

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบ
สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่น
การจัดการแข่งขันกีฬา การ
ส่งเสริมการออกกาลังกายใน
ชุมชน
อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
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โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมเยาวชน สตรี
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วน
ราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ
ดาเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงาน
ที่ดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการพัฒนาองค์กรประชาชน องค์กรการ
กุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดาเนิน
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ

๑.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาและ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ให้กับ
ประชาชนใน
พื้นที่อย่าง
ทั่วถึง

๑.แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน
๒. งบกลาง
๓.แผนงาน
สาธารณสุข

๒.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาด้าน
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๑.แผนงาน
การเกษตร
๒.แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน
๓.แผนงาน
สาธารณสุข

บริหารจัดการระบบขยะ
มูลฝอย กาจัดสิ่งปฏิกูล
น้าเสียและมลภาวะต่าง ๆ
การบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
การปลูกต้นไม้ทดแทน
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า ฯลฯ

๓.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

๓.๒ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค

การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้า
ระบบน้าอุปโภคบริโภค ป้ายจราจร กระจกโค้ง
ป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ
การพัฒนาผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการ
ควบคุมอาคาร
การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุม
ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ และระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

๓.๓ กลยุทธ์
การพัฒนา
ด้านการ
ป้องกันและ
ระงับ
โรคติดต่อ

๑.แผนงานสาธารณสุข
๒.แผนงานการศึกษา
๓.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
๔.แผนงานงบกลาง

๓.๔ กลยุทธ์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข
และสุขภาวะ

เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่
อปพร. ฝึกอบรมอาสาสมัครใน
หมู่บ้านให้มีความรู้
ปลูกจิตสานึกให้ราษฎรมีความสามัคคี
ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคง
ของชาติ
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน ฯลฯ

๔.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาด้าน
ความ
ปลอดภัยของ
ชุมชน

๑.แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน ๒. งบกลาง
๓.การศึกษา
๔.แผนงานบริหารงานทั่วไป
๕.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

๔.๒ กลยุทธ์
ด้านการ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน
ตามหลัก
ประชารัฐ

พัฒนา วางแผนการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
ตอบสนองให้กับประชาชนในพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนา ส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้ง
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ตาบล
ฯลฯ

๕.๑ กลยุทธ์
ด้านการ
พัฒนาและ
วางแผนการ
บริหาร
จัดการ
องค์กร
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

๕.๒ กลยุทธ์
ด้านพัฒนา
และส่งเสริม
การลงทุน

๑. แผนงานงบกลาง
๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป
๓.แผนงานพาณิชย์
๔.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๕.แผนงานการเกษตร
๖.แผนงานเคหะและชุมชน
๗.แผนงานสาธารณสุข
๘.แผนงานรักษาความสงบภายใน
๙.แผนงานการศึกษา

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบ
สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่น
การจัดการแข่งขันกีฬา การ
ส่งเสริมการออกกาลังกายใน
ชุมชน
อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

6.2 กลยุทธ์
การอนุรักษ์
วัฒนธรรม
จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การทานุบารุง
ศาสนา

6.1 กลยุทธ์
การพัฒนา
และส่งเสริม
ด้าน
การศึกษา
และการกีฬา

๑.แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
๒.แผนงานการศึกษา
๓.แผนงานบริหารงานทั่วไป
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๑.แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน
๒. งบกลาง
๓.แผนงาน
สาธารณสุข

๑.โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
สตรีตาบลบางเลน
๒.โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการผู้ด้อยโอกาสในเขต
ตาบลบางเลน
๓.เบี้ยยังชีพคนชรา คน
พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ฯลฯ

๑.แผนงาน
การเกษตร
๒.แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน
๓.แผนงาน
สาธารณสุข

๑.โครงการก่อสร้าง
ศาลาที่พักผู้โดยสารใน
เขตตาบลบางเลน
๒.ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ ประปา
สาธารณะ
ในเขตตาบลบางเลน
ฯลฯ

๑.แผนงานสาธารณสุข
๒.แผนงานการศึกษา
๓.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
๔.แผนงานงบกลาง

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

๑.โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
๒.โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ
ฯลฯ

๑.โครงการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
น้าดื่มเพื่อการ
บริโภคฯ
๒.โครงการรณรงค์
จัดการขยะ
อันตรายจากชุมชน
๓.โครงการหน้า
บ้านน่ามอง
ลาคลองสวยใส
ฯลฯ

๑.แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน ๒. งบกลาง
๓.การศึกษา
๔.แผนงานบริหารงานทั่วไป
๕.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

๑.โครงการรณรงค์
บ้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในสถานที่
ราชการ ฯ
๒.โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุ
และอุบัติภัยทาง
ถนน
๓.เงินสารองจ่าย
(กรณีฉุกเฉิน) ฯลฯ

๑.โครงการจัด
เวทีประชาคม
หมู่บ้านและเวที
ประชาคมตาบล
๒.โครงการฝึก
อบรมส่งเสริม
ให้ความรู้ฯการ
มีส่วนร่วมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
ฯลฯ

๑. แผนงานงบกลาง
๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป
๓.แผนงานพาณิชย์
๔.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๕.แผนงานการเกษตร
๖.แผนงานเคหะและชุมชน
๗.แผนงานสาธารณสุข
๘.แผนงานรักษาความสงบภายใน
๙.แผนงานการศึกษา

๑.เงินเดือน/ค่าตอบแทน
ฝ่ายการเมือง/ฝ่ายประจา
๒.ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ, ค่า
ครุภัณฑ์ค่าสาธารณูปโภค,
ซ่อมแซมปรับปรุง วัสดุ
ครุภัณฑ์ ต่างๆ
๓.โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
๔.เงินทุนหมุนเวียน
เศรษฐกิจพอเพียง
ฯลฯ

๑.โครงการวันเด็ก
๒.โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้
๓.โครงการ
เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กปฐมวัย
๔.โครงการผลิตสื่อ
นวัตกรรมการ
เรียนรู้สาหรับเด็ก
ปฐมวัย

ฯลฯ

๑.แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
๒.แผนงานการศึกษา
๓.แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑.โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความ
สามัคคีฯ
๒.โครงการมหกรรมกีฬามวลชนฯ
๓.โครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์
๔.โครงการจัดกิจกรรมวันลอย
กระทง
๕.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสืบสานวัฒนธรรมวัน
เข้าพรรษา
๖.โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ฯลฯ
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3.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค
และการ
สาธารณสุข

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

แบบ ยท.0๓

ค่าเป้าหมาย
61

62

63

64

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้มีความอยู่ดี
กินดี

ระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใน
ตาบลบางเลน มี
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง

4

6

8

10

จานวนโครงการ
พัฒนาสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

พัฒนาด้านบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

พื้นที่ในตาบลมีความ
สวยงามทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมได้รับการ
จัดการ ดูแล อนุรักษ์
และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น

1

2

๓

๔

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในตาบลให้
เป็นระเบียบ
สวยงาม จานวน
พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค
และการ
สาธารณสุข

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุง บารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆในพื้นที่ การ
พัฒนาผังเมือง การใช้
ประโยชน์ที่ดิน และ
การควบคุมอาคาร

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

ร้อยละของการ
ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค
จาเป็นพื้นฐาน
และการปรับปรุง
ดูแล

กลยุทธ์

ผลผลิต/โครงการ

กลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาและ โครงการด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้กับ พัฒนาสังคมและ
ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การสงเคราะห์เบี้ย
คนชรา คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปว่ ย
ติดเชื้อ
การอบรมส่งเสริม
อาชีพกลุ่มต่าง ๆ
กลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาด้าน โครงการด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น
และสิ่งแวดล้อม
โครงการหน้าบ้านน่า
มองลาคลองสวยใส
ฯลฯ
๑.กลยุทธ์ด้านการพัฒนา
โครงการก่อสร้างสิ่ง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค เช่น
๒. กลยุทธ์ด้านการพัฒนา
การก่อสร้างศาลาที่
ระบบสาธารณูปโภค
พักผู้โดยสาร
การปรับปรุงติดตั้ง
เสาไฟฟ้าส่องสว่าง
การเปลี่ยนหลอด
ไฟฟ้าเป็นหลอด LED
ฯลฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

สานัก
ปลัดเทศบาล

จังหวัด
อาเภอ

๑.สานัก
ปลัดเทศบาล
๒.กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
กองช่าง

จังหวัด
อาเภอ
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค
และการ
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาด้าน
ความปลอดภัย
ของชุมชนส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตาม
หลักประชาธิปไตย
และเป็นประชารัฐ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
61

62

63

64

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภคและ
การสาธารณสุข

มีการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ
ควบคุมป้องกันโรค
ระบาดในพื้นที่
พัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข และ
ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

4

6

8

10

จานวนโครงการ
ด้านสาธารณสุข
และสุขภาวะของ
ประชาชนในพื้นที่

๑. กลยุทธ์การพัฒนาด้าน
การป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ
๒. กลยุทธ์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข และสุขภาวะ

โครงการด้านการ
ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ และการ
พัฒนาด้านสาธารณสุข
และสุขภาวะ

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

จังหวัด
อาเภอ

พัฒนาด้านความ
ปลอดภัยของ
ชุมชน ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตย และ
เป็นประชารัฐ

ระดับคุณภาพชีวิต
ด้านความปลอดภัย
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
ประชาชนภายใน
ตาบลมีเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนศักยภาพ
ของตาบล

๑

๒

๓

๔

จานวนโครงการ
รณรงค์ป้องกันและ
ให้ความรู้ด้าน
ความปลอดภัย
ภายในชุมชน ให้
ความรู้และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

๑.กลยุทธ์ด้านการพัฒนา
ด้านความปลอดภัยของ
ชุมชน
๒. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามหลักประชารัฐ

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุ อุบัตภิ ัย
ระงับเหตุ และบรรเทา
สาธารณภัย การจัดซื้อ
วัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อ
ป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยภายในตาบล
พัฒนาและเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนภายในตาบล

สานัก
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จังหวัด
อาเภอ
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ น่ เทศบาลตาบลบางเลน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การบริหารจัดการ
องค์กร การพัฒนา
และ ส่งเสริมด้าน
การลงทุนทั้งภาค
เกษตร
อุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยว
เชิงอนุรกั ษ์

พัฒนาวางแผนการ
บริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนา ส่งเสริมด้าน
การลงทุน ทั้งภาค
เกษตร อุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
พัฒนา ส่งเสริม
และอนุรักษ์
ศิลปะ
วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
อันดีงาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา
การกีฬา ทานุ
บารุงศาสนา
ส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

การส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา
การกีฬา ทานุบารุง
ศาสนา ส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

61

62

63

64

การบริหารจัดการองค์กร
สามารถตอบสนองให้กับ
ประชาชนในพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีการพัฒนา ส่งเสริมด้าน
การลงทุน ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

ร้อยละของการบริหาร
จัดการขององค์กร
เพิ่มขึ้น จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ เพื่อบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การลงทุนทุกภาคส่วน
ได้รับการสนับสนุนและ
พัฒนา

๕.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนา
และวางแผนการบริหาร
จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๕.๒ กลยุทธ์ด้านพัฒนาและ
ส่งเสริมการลงทุน และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ
สร้างเสริมสุขภาวะใน
ชุมชน เช่นการจัดการ
แข่งขันกีฬา การส่งเสริม
การออกกาลังกายใน
ชุมชน
อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่ง
การศาสนาและวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฯลฯ

๒

๔

๖

๘

จานวนโครงการ
ด้านการพัฒนา
การศึกษา การกีฬา
อนุรักษ์วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และทานุบารุง
ศาสนา

1. กลยุทธ์การพัฒนาและ
ส่งเสริมด้านการศึกษาและ
การกีฬา
2. กลยุทธ์การอนุรกั ษ์
วัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การทานุบารุงศาสนา

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๑.สานัก
ปลัดเทศบาล
๒.กองช่าง
๓.กองคลัง
๔.กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
๕.กอง
การศึกษา
โครงการด้านการพัฒนา ๑.กอง
การศึกษา การกีฬา
การศึกษา
อนุรักษ์วัฒนธรรม
๒.กอง
จารีตประเพณีและ
สาธารณสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ และ
ทานุบารุงศาสนา
สิ่งแวดล้อม

หน่วย
สนับสนุน

การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
เพื่อประสิทธิภาพในการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีโครงการ
อบรมเพิ่มศักยภาพและ
ส่งเสริมการลงทุนในทุก
สาขาอาชีพ
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สานัก
ปลัด
เทศบาล

