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ส่วนที่ ส่วนที่ 11  

บทน ำบทน ำ  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 และแนวทาง
การจดัท าแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ี
ในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองใหมี้ความสอดคลอ้งแผนยทุธศาสตร์การพฒันา ซ่ึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ไดก้ าหนดประเภทของแผนพฒันาทอ้งถ่ินไว ้  3 
ประเภท  คือ 
                1. แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ หมายความถึง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
ก าหนดยทุธศาสตร์ และแนวทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงแสดงถึงวิสัยทศัน์ พนัธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การพฒันาในอนาคต โดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอ าเภอ และแผน
ชุมชน 
                2.  แผนพฒันำสำมปี   หมายความถึง   แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     ท่ีสอดคลอ้ง
กับแผนยุทธศาสตร์การพฒันา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพฒันาท่ีจัดท าข้ึนส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนกา้วหนา้ ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็น
ประจ าทุกปี 
       3.  แผนกำรด ำเนินงำน  หมายความถึง  แผนการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน โครงการพฒันาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น  
 

1.  ลกัษณะของแผนพฒันำสำมปี 
 แผนพฒันาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏิบติั โดยมีหลกัคิดท่ีว่าภายใตยุ้ทธศาสตร์       
การพฒันาหน่ึง ๆ  จะมีแนวทางการพฒันาไดม้ากกวา่หน่ึงแนวทางและภายใตก้ารพฒันาหน่ึงจะมีโครงการ/กิจกรรม ไดม้ากกวา่
หน่ึงโครงการ/กิจกรรมท่ีจะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีตอ้งการในแต่ละยุทธศาสตร์          
การพฒันา ซ่ึงมีผลต่อวตัถุประสงค ์เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน และวิสัยทศัน์ในท่ีสุด นอกจากน้ีแผนพฒันา     
สามปีเป็นแผนท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  กล่าวคือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใชก้ารวางแผน
เป็นเคร่ืองมือในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   โดยน าโครงการ/ กิจกรรม   จากแผนพฒันาสามปีในปีท่ีจะจดัท า           
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปจดัท างบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจดัท างบประมาณเป็นไปดว้ยความรอบคอบและผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการจดัท าแผนพฒันาสามปีตอ้งด าเนินการจดัท าให้แลว้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 

แผนพฒันำสำมปีมลีกัษณะกว้ำง ๆ ดงัต่อไปนี ้
1. เป็นเอกสารท่ีมีความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันา  
2. เป็นเอกสารท่ีมีแนวทางการพฒันาและวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันาท่ีชดัเจนและมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 

ท่ีจะด าเนินการ 
3. เป็นเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพฒันาท่ีจะด าเนินการเป็นหว้งระยะเวลาสามปี 
4. เป็นเอกสารท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยงระหวา่งแผนยทุธศาสตร์การพฒันากบังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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2.  วตัถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพฒันำสำมปี 

การจดัท าแผนพฒันาสามปีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  (พ.ศ.2557 – 2559)  มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1.   เพ่ือแสดงความสมัพนัธ์เช่ือมโยงและสอดคลอ้งกนัระหวา่งแผนยทุธศาสตร์การพฒันและการจดัท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
 2   เพื่อแสดงแนวทางการพฒันาในช่วงสามปีท่ีมีความสอดคลอ้งและสามารถสนองตอบต่อยทุธศาสตร์การพฒันา

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3   เป็นการจดัเตรียมโครงการพฒันาต่าง   ๆ   ใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจ าปี  และ

น าไปปฏิบติัไดท้นัทีเม่ือไดรั้บงบประมาณ 
 

3.  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมปี 
หลงัจากท่ีไดมี้การก าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในแผนยทุธศาสตร์แลว้ ก็จะตอ้งถึงขั้นตอนในการแปลง

แผนไปสู่การปฏิบติั  โดยการจดัท าแผนพฒันาสามปี   ซ่ึงไดก้ าหนดขั้นตอนการจดัท าเป็นแนวทางใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไปด าเนินการดงัน้ี 

1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน ก าหนดประเด็นการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์  พนัธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การพฒันาในแผนยทุธศาสตร์การพฒันา รวมทั้งสอดคลอ้งกบัปัญหา  ความตอ้งการของประชาคมและชุมชน  โดยใหน้ าขอ้มูล
พ้ืนฐานในการพฒันาจากหน่วยงานต่าง ๆ  และขอ้มูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจดัท าแผนพฒันาสามปี 

2. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินรวบรวมประเด็นหลกัการพฒันา ปัญหา  ความตอ้งการ  และ
ขอ้มูลน ามาจดัท าร่างแผนพฒันาสามปี  แลว้เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

3. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนพฒันาสามปีเพ่ือเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
4. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอร่างแผนพฒันาสามปี ต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพ่ือใหค้วามเห็นชอบ 
5. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติัร่างแผนพฒันาสามปีและประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี 
 

4.  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมปี 
  การวางแผนพฒันาสามปี เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ไดพิ้จารณาอยา่งรอบคอบ
ให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหวา่งแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีอาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนบัสนุน และเป็น
อุปสรรคต่อกนั เพ่ือใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลน ามาตดัสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และใชท้รัพยากรการบริหารของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด   
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ส่วนที่ ส่วนที่ 22  

สภำพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐำนสภำพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐำน  
1.  ข้อมูลสภำพทัว่ไป 

1.1   ลกัษณะทีต่ั้ง 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  ตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอศรีสวสัด์ิ  จงัหวดักาญจนบุรี  ยกฐานะจาก สภาต าบล

เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจดัตั้ งองค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวนัท่ี 19   
มกราคม   2539   ในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  113  ตอนท่ี 9   ลงวนัท่ี  30  มกราคม 2539   

1.2 เนือ้ที ่
องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  มีเน้ือท่ีประมาณ  746   ตารางกิโลเมตร  หรือ 466,250  ไร่  

1.3 อำณำเขตตดิต่อ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกบั  ต าบลนาสวน 
ทิศใต ้  ติดต่อกบั  ต าบลหนองเป็ด 
ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั  อ าเภอบ่อพลอย 
ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั  อ าเภอทองผาภูมิ 

1.4 ลกัษณะภูมปิระเทศ 
ลกัษณะพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง  มีป่าไม ้และเขาสูง  มีอ่างเก็บน ้ าเข่ือนศรีนครินทร์ลอ้มรอบ แบ่งแยก

พ้ืนท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นสามส่วน  

1.5 สภำพภูมอิำกำศ 
ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจดั ฤดูหนาวอากาศก็จะหนาวจดัและในฤดูฝน ฝนจะตกชุก  

1.6 กำรปกครอง 
แบ่งออกเป็น  8  หมู่บา้น  ไดแ้ก่    หมู่ท่ี  1  บา้นท่าสนุ่น  

หมู่ท่ี  2  บา้นพนุ ้ าเปร้ียว 
หมู่ท่ี  3  บา้นด่านแม่แฉลบ 
หมู่ท่ี  4  บา้นท่าสนุ่น  
หมู่ท่ี  5  บา้นโป่งหวาย 
หมู่ท่ี 6  บา้นดงเสลา 
หมู่ท่ี 7  บา้นปากเหมือง 
หมู่ท่ี 8  บา้นหาดแตง 
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1.7 ประชำกร 
จ านวนประชากรรวมทั้งส้ิน  4,535  คน  เป็นชาย  2,307  คน  เป็นหญิง  2,228  คน จ านวนท่ีพกัอาศยั 1,832 หลงัคาเรือน 

 
ล ำดับ 
ที่ 

ช่ือหมู่บ้ำน หมู่ที่ 

กุมภำพนัธ์ 2556 

จ ำนวนประชำกร จ ำนวน   
บ้ำน/หลงั ชำย หญิง รวม 

1 บา้นท่าสนุ่น 1 124 109 233 101 
2 บา้นพนุ ้ าเปร้ียว 2 342 331 673 221 
3 บา้นด่านแม่แฉลบ 3 295 316 611 370 
4 บา้นท่าสนุ่น 4 370 386 756 286 
5 บา้นโป่งหวาย 5 315 320 635 250 
6 บา้นดงเสลา 6 523 463 986 349 
7 บา้นปากเหมือง 7 243 215 458 140 
8 บา้นหาดแตง 8 95 88 183 115 

รวมทั้งส้ิน 2,307 2,228 4,535 1,832 

 (ขอ้มลูวนัท่ี  22  กมุภาพนัธ์ 2556) 
 
      1.8   สภำพทำงเศรษฐกจิ 

        ประชากรส่วนใหญ่ภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ประกอบอาชีพ ทางการเกษตร 
ปลกูขา้วโพด พริก ขา้วไร่ ฝ้าย ถัว่เหลือง ละหุ่ง และยางพารา เป็นตน้ 

 1.9  สถำนศึกษำ 
1. โรงเรียนบา้นท่าสนุน เป็นโรงเรียนอยูใ่นสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เปิดสอนตั้งแต่

ระดบัอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีท่ี 6  
2. โรงเรียนบา้นโป่งหวาย เป็นโรงเรียนอยูใ่นสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เปิดสอนตั้งแต่

ระดบัอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีท่ี 6    
3. โรงเรียนบา้นพนุ ้ าเปร้ียว   เป็นโรงเรียนอยูใ่นสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปิดสอน

ตั้งแต่ระดบัอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีท่ี 6 
4. โรงเรียนบา้นดงเสลา  เป็นโรงเรียนอยูใ่นสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เปิดสอนตั้งแต่

ระดบัอนุบาล ถึง มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นท่าสนุ่น เป็นโรงเรียนอยูใ่นสงักดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  เปิดสอน

เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเขา้เรียนระดบัอนุบาล  
6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นด่านแม่แฉลบ เป็นโรงเรียนอยูใ่นสงักดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  เปิด

สอนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเขา้เรียนระดบัอนุบาล  
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1.10  กำรสำธำรณสุข 
                     องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ มีสถานบริการทางสาธารณสุข จ านวน  2 แห่ง คือ  

1. โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวสัด ์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ตั้งอยูห่มู่ท่ี 3 
2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่าสนุ่น ตั้งอยูห่มู่ท่ี 1 

 1.11  ควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
                      มีสถานีต ารวจ จ านวน 1 แห่ง  ตั้งอยูท่ี่หมู่ 3  

1.12  สถำบันทำงศำสนำ 
1. วดัศรีสวสัด์ิ   
2. วดัพนุ ้ าเปร้ียว  
3. วดัโป่งหวาย  
4. วดัดงเสลาเก่า  
5. วดัท่าสนุ่น  
6. วดัหาดแตง  
7. วดัสมเด็จ  

 
1.13 กำรคมนำคม 

 เสน้ทางคมนาคมท่ีส าคญั  คือ  ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 3199   
1. ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 3199    
2. ทางหลวงชนบท 4041  
3. ถนนสายต่าง ๆ ภายในหมู่บา้น 

 1.14 กำรโทรคมนำคม 
 มีบริการโทรศพัทอ์ยา่งพอเพียง    และมีบริการตูโ้ทรศพัทส์าธารณะติดตั้งไวใ้นเขตชุมชน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotsia.com/wat/kanchanaburi/30635.shtml
http://www.hotsia.com/wat/kanchanaburi/30651.shtml
http://www.hotsia.com/wat/kanchanaburi/30661.shtml
http://www.hotsia.com/wat/kanchanaburi/30662.shtml
http://www.hotsia.com/wat/kanchanaburi/30663.shtml
http://www.hotsia.com/wat/kanchanaburi/30665.shtml
http://www.hotsia.com/wat/kanchanaburi/30666.shtml
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2. ข้อมูลเกีย่วกบัศักยภำพท้องถิ่น 
              2.1  โครงสร้ำงคณะผู้บริหำร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ มี คณะผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย นายกเองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 
คน และรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน โดยนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล จะมีอ านาจในการแต่งตั้ง รอง
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 2  คน และ เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน  

 
 
 
 
 
  
 
 

 

              2.2  โครงสร้ำงสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ มีสมาชิกสภาทั้งหมด 16 คน โดยสมาชิกสภาจะเลือกประธานสภา อบต. 
และรองประธานสภา อบต.  จากสมาชิกสภา อบต. ท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 
 

เลขานุการนายก อบต. 
 

ประธานสภา อบต.  

สมาชิกสภา 

รองประธานสภา อบต. 
 

สมาชิกสภา

สภา 

สมาชิกสภา

สภา 

สมาชิกสภา

สภา 

สมาชิกสภา

สภา 

สมาชิกสภา

สภา 
สมาชิกสภา

สภา 
สมาชิกสภา

สภา 

สมาชิกสภา

สภา 
เลขานุการฯ สมาชิกสภา

สภา 
สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา

สภา 

สมาชิกสภา

สภา 

สมาชิกสภา 



 

 

7 

              2.3  โครงสร้ำงส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
     โครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบและอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการ มีดงัน้ี 

1. องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ เป็น อบต. ขนาดกลาง มีต าแหน่งปลดั อบต. (นกับริหารงาน อบต.  7 ) 
เป็นหวัหนา้ส่วนราชการ 
      2.    องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ มีโครงสร้างส่วนราชการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
1. ส านกังานปลดั อบต.  1) งานบริหารทัว่ไป     2) งานสารบรรณ     3) งานบริหารงานบุคคล     
  4) งานนโยบายและแผน   5) งานสวสัดิการสงัคมและพฒันาชุมชน     
  6) งานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
2. ส่วนการคลงั          1) งานการเงินและบญัชี 2) งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้  3) งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ 
3. ส่วนโยธา          1) งานก่อสร้าง  2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร 3) งานสาธารณูปโภค 

จ ำนวนพนักงำน/ลูกจ้ำง 

ส่วนรำชกำร พนักงำน อบต. ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ พนักงำนจ้ำงทัว่ไป รวม 
ส านกังานปลดั อบต. 4  4   

ส่วนการคลงั 2 1 2   
ส่วนโยธา 2     

รวม 8 1 6  15 
 (ขอ้มูลวนัท่ี  28 พฤษภาคม  2556)  
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  

สรุปผลกำรพฒันำท้องถิ่นในปีทีผ่่ำนมำสรุปผลกำรพฒันำท้องถิ่นในปีทีผ่่ำนมำ  
 

1.  กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพฒันำ 
 การสรุปสถานการณ์การพฒันา เป็นการวเิคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอ้จ ากดั อนัเป็นสภาวะแวดลอ้ม
ภายนอกท่ีมีผลต่อการพฒันาดา้นต่าง ๆ ของทอ้งถ่ิน รวมทั้งการวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ ของทอ้งถ่ิน อนัเป็นสภาวะแวดลอ้ม
ภายในทอ้งถ่ิน ซ่ึงทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั โดยเป็นการตอบค าถามวา่  “ปัจจุบนัทอ้งถ่ินมี
สถานภาพการพฒันาอยูจุ่ดไหน”  ส าหรับใชเ้ป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคต ทั้งน้ี โดยใชเ้ทคนิค SWOT 
analaysis  การพิจารณาถึงปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ จุดแขง็ (Strength – S)  จุดอ่อน (Weak – W)   และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่  โอกาส 
(Opportunity – O)   และอุปสรรค  (Treat – T) 

จุดแข็ง (Strength – S)   เป็นการพิจารณาปัจจยัภายในหน่วยงานวา่มีส่วนดี ความเขม้แขง็ ความสามารถ ศกัยภาพ ส่วน
ท่ีส่งเสริมความส าเร็จซ่ึงจะพิจารณาในดา้นต่าง ๆ  

จุดอ่อน (Weak – W)  เป็นการพิจารณาปัจจยัภายในหน่วยงานวา่มีส่วนเสีย  ความอ่อนแอ  ขอ้จ ากดั ความไม่พร้อม  
ซ่ึงจะพิจารณาในดา้นต่าง ๆ  เช่นเดียวกบัการวเิคราะห์จุดแขง็ 

ปัจจยัภายใน  ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
จุดแข็ง 
1. พ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตผลผลิตทางการเกษตร 
2. มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัในจงัหวดักาญจนบุรี 
3. สถานท่ีสวยงาม เน่ืองจากมีอ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่ เป็นท่ีตั้งของแพพกัมากมาย น ามาซ่ึงรายไดเ้ขา้สู่ทอ้งถ่ิน 
4. มีชนชาติหลากหลาย และมีวฒันธรรม อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของทอ้งถ่ิน 

จุดอ่อน 
1. ขาดการสนบัสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการขนาดใหญ่ท่ีเกินศกัยภาพของ อบต. 
2. ปัญหาการใชท่ี้ดินท่ีอาจส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ี 
3. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีขาดการควบคุมอยา่งเคร่งครัด เช่น ปัญหาขยะ 
4. สภาพภูมิประเทศ และพ้ืนท่ีรับผดิชอบ แบ่งออกเป็นสามส่วน ท าใหก้ารด าเนินการใหบ้ริการต่างๆ ไม่ทัว่ถึง 

โอกำส (Opportunity – O)  เป็นการศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอกวา่มีสภาพเป็นเช่นไร  เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก 
ของประเทศ ของจงัหวดั และของอ าเภอ ท่ีเกิดข้ึน จะส่งผลต่อทอ้งถ่ินอยา่งไร มีการเปล่ียนแปลงใดท่ีเป็นประโยชน์ หรือเป็น
โอกาสอนัดีต่อทอ้งถ่ิน  โดยจะตอ้งพิจารณาทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลย ี

อุปสรรค  (Treat – T)  เป็นการศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อใหเ้กิดผลเสียหรือ
เป็นขอ้จ ากดัต่อทอ้งถ่ิน โดยจะตอ้งพิจารณาทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลย ีเช่นเดียวกบัการ
วเิคราะห์โอกาส 

โอกำส 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานของทอ้งถ่ินไม่วา่จะเป็นการพฒันา

ดา้นเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
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2. พระราชบญัญติัสภาต าบล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ก าหนดหนา้ท่ีในการบริการสาธารณะ 
3. พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2542 ก าหนดให้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยท่ี
หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนบัสนุนการถ่ายโอนภารกิจ 

อุปสรรค 
1. การรับวฒันธรรมและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เขา้มามาก จนท าใหว้ฒันธรรมมีการเปล่ียนแปลงไปรวดเร็ว 
2. ภาวะเศรษฐกิจมีการถดถอยลงเน่ืองจากความไม่มัน่คงทางการเมือง และปัญหาเศรษฐกิจโลก 

 
2.  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพฒันำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 

ผลการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2555  

 

 

 

 

 

 

ล าดบั
ท่ี 

ยทุธศาสตร์ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
โครงการที่ 
ด าเนินการ

จริง 

งบประมาณ
ท่ีด าเนินการ

จริง 

ร้อยละของ 
โครงการท่ี 

ด าเนินการจริง 

ร้อยละของ 
งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

1 
2 
 
3 
 
4 
5 
 
6 
 
 
7 

การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พฒันาดา้นเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มของ
กลุ่มอาชีพ 
การพฒันาและส่งเสริมงานสาธารณสุขและ
การจดัสวสัดิการสังคม 
พฒันาดา้นการศึกษาและพฒันาความรู้ 
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
การส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน การศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนั
ดีงาม 
การพฒันาศกัยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการของ อบต. 

9 
4 
 
6 
 
11 
3 
 
5 
 
 
13 
 

22,580,000 
650,000 

 
2,695,000 

 
3,166,875 
450,000 

 
1,055,600 

 
 

2,029,200 
 

5 
1 
 
2 
 
4 
0 
 
1 
 
 
1 

1,187,648 
386,000 

 
80,000 

 
2,332,320 

0 
 

35,081 
 
 

152,750 
 

9.81 
1.96 

 
3.92 

 
7.84 
0 
 

1.96 
 
 

1.96 
 

7.26 
2.36 

 
0.49 

 
14.26 
0 
 

0.21 
 
 

0.93 

 รวม 51 32,626,675 14 4,173,799 27.45 9.34 
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ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

รำยละเอยีดกำรประเมนิ 
พอใจมำก 
ร้อยละ 

พอใจ 
ร้อยละ 

ไม่พอใจ 
ร้อยละ 

1. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนรวมในโครงการ/กิจกรรม 68 32 0 
2. การประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 61 39 0 
3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 78 22 0 
4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 56 44 0 
5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 64 35 1 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 58 40 2 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา 65 32 3 
8. การแกไ้ขปัญหา และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 69 28 3 
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 74 25 1 
10. ความพอใจในการด าเนินงานโดยรวม 65.89 33.00 1.11 
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ส่วนที่ส่วนที่  44  

ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพฒันำในช่วงสำมปียุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพฒันำในช่วงสำมปี 
 

1.   วสัิยทัศน์กำรพฒันำ 
“หมู่บ้านเข้มแขง็ ด้วยการบริหารจัดการท่ีดี คนมีการศึกษา 

พัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ ทุกชีวิต อยู่ดีกินดี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ” 

2. ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพฒันำ 
ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบล จะยดึถือ 

 1.    ปรัชญำและแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง อนัประกอบดว้ย 3 ลกัษณะ  คือ  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และ
การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั เป็นแนวทางในการด าเนินการเพ่ือแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่การแกไ้ขปัญหาความ   
ยากจนของประชาชน  ซ่ึงยดึหลกัความพอเพียงใน 3 ระดบั  คือ  ระดบับุคคล/ครอบครัว  ระดบัชุมชน/องคก์ร  และ
ระดบัประเทศ  โดยบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลท่ีมีการปฏิบติัในพ้ืนท่ี    

2. กำรเสริมสร้ำงทุนเพือ่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื  โดยการน าทุนของประเทศท่ีมีศกัยภาพและความไดเ้ปรียบดา้นอตั
ลกัษณ์และคุณค่าของชาติ ทั้ง “ทุนสงัคม”  “ทุนเศรษฐกิจ” และ  “ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม”  มาใชป้ระโยชน์
อยา่งบูรณาการและเก้ือกลูกนั พร้อมทั้งเสริมสร้างใหแ้ขง็แกร่งเป็นเสมือนเสาเขม็หลกัในการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งมัน่คง 
 3.  กำรด ำเนินงำน เมอืงน่ำอยู่  ชุมชนน่ำอยู่  โดยมีเป้าหมายมุ่งเสริมสร้างความเขม้แขง็และพฒันา      เมืองน่าอยู ่ 
ชุมชนน่าอยู ่  ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาส่วนในสงัคมใน 5 มิติ  คือ  มิติเมืองปลอดภยั  มิติเมืองสะอาด  มิติเมือง
คุณภาพ  มิติเมืองธรรมาภิบาล  และมิติเมืองวฒันธรรม    
 4.  กำรบูรณำกำรโครงกำรระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนั และระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบั
หน่วยงานอ่ืน ๆ  เพ่ือลดความซ ้ าซอ้น ประหยดังบประมาณ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา เป็น 5 ยทุธศาสตร์ 22 แนว
ทางการพฒันาดงัน้ี 
 ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
 แนวทางการพฒันาท่ี  1 ก่อสร้างและปรับปรุงเสน้ทางการคมนาคม 
 แนวทางการพฒันาท่ี  2 ติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปา 
 แนวทางการพฒันาท่ี  3 จดัใหมี้ส่ิงก่อสร้างเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนหรือการบริการสาธารณะต่างๆ  

 ยุทธศำสตร์ที ่ 2 กำรพฒันำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวติ 
 แนวทางการพฒันาท่ี  1 จดัใหมี้สวสัดิการใหแ้ก่ประชาชน และด าเนินงานสงัคมสงเคราะห์ 
 แนวทางการพฒันาท่ี  2      ส่งเสริมสุขภาพประชาชนและการสาธารณสุข 
 แนวทางการพฒันาท่ี  3 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ ใหป้ระชาชน 
 แนวทางการพฒันาท่ี  5 ส่งเสริมการกีฬาและนนัทนาการ 
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 แนวทางการพฒันาท่ี  6 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภยัในชุมชน 
 แนวทางการพฒันาท่ี  7 พฒันาความเขม้แขง็ของกลุ่ม ชุมชน และสงัคม 

ยุทธศำสตร์ที ่ 3 กำรพฒันำด้ำนกำรศึกษำ 
แนวทางการพฒันาท่ี  1     จดัการและส่งเสริมการศึกและกระบวนการเรียนรู้ทุกระดบั 

ยุทธศำสตร์ที ่ 4   กำรพฒันำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละส่ิงแวดล้อม 
 แนวทางการพฒันาท่ี  1   สร้างจิตส านึกและตระหนกัถึงการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและ 

การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดั 
 แนวทางการพฒันาท่ี  2    ส่งเสริมและพฒันาระบบบ าบดัน ้าเสียชุมชน 
 แนวทางการพฒันาท่ี  3    ส่งเสริมและพฒันาระบบการก าจดัขยะมูลฝอยชุมชนและระบบ การก าจดัขยะรวม 

                ยุทธศำสตร์ที ่ 5   กำรส่งเสริมกจิกรรมชุมชน กำรศำสนำ ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมและกำรท่องเทีย่ว 
แนวทางการพฒันาท่ี  1   ส่งเสริมการจดักิจกรรมวฒันธรรมและประเพณีของชาติ  และทอ้งถ่ิน 

 แนวทางการพฒันาท่ี  2    ส่งเสริมการจดักิจกรรมวนัส าคญัของชาติ และสถาบนัพระมหากษตัริย ์
แนวทางการพฒันาท่ี  3    ส่งเสริมกิจการศาสนา 
แนวทางการพฒันาท่ี  4    ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว 

                ยุทธศำสตร์ที ่ 6   กำรพฒันำพฒันำศักยภำพและเพิม่ประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 แนวทางการพฒันาท่ี  1    ปรับปรุงการบริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพโดยยดึหลกัธรรมมาภิบาล 

แนวทางการพฒันาท่ี  2   สร้างจิตส านึกและพฒันาศกัยภาพบุคลากรภาครัฐ 
แนวทางการพฒันาท่ี  3   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจดัการ 

 
3.   ยุทธศำสตร์กำรพฒันำตำมแผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ ฉบับที ่11 
 แผนพฒันาฯฉบบัท่ี ๑๑ เป็นแผนยทุธศาสตร์ท่ีช้ีน าทิศทางการพฒันาประเทศระยะกลาง เพ่ือมุ่งสู่วสิยัทศัน์ระยะยาว ท่ี
ทุกภาคส่วนในสงัคมไทยไดเ้ห็นพอ้งร่วมกนัก าหนดเป็นวสิยัทศันปี์พ.ศ.๒๕๗๐ ซ่ึงก าหนดไวว้า่ “คนไทยภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยมีมิตรไมตรีบนวถีิชีวติแห่งความพอเพียงยดึมัน่ในวฒันธรรมประชาธิปไตยและหลกัธรรมาภิบาลการบริการสาธารณะ
ขั้นพ้ืนฐานท่ีทัว่ถึงมีคุณภาพ สงัคมมีความปลอดภยัและมัน่คงอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีดีเก้ือกลูและเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั ระบบ
การผลิตเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมีความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน อยูบ่นฐานทางเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแขง่ขนัไดใ้นเวที
โลกสามารถอยูใ่นประชาคมภูมิภาคและโลกไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี”  

วสิยัทศัน ์  “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง”  

พนัธกิจ 
1. สร้างสงัคมเป็นธรรมและเป็นสงัคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความมัน่คงในชีวติไดรั้บการคุม้ครองทางสงัคมท่ีมีคุณภาพ

อยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมมีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและกระบวนการยติุธรรมอยา่งเสมอภาค ทุกภาคส่วนไดรั้บการเสริมพลงัให้
สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา ภายใตร้ะบบบริหารจดัการภาครัฐท่ีโปร่งใสเป็นธรรม 

2. พฒันาคุณภาพคนไทยใหมี้คุณธรรมเรียนรู้ตลอดชีวติมีทกัษะและการด ารงชีวติอยา่งเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั
สถาบนัทางสงัคมและชุมชนทอ้งถ่ินมีความเขม้แขง็สามารถปรับตวัรู้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง 



 

 

13 

 
3. พฒันาฐานการผลิตและบริการใหเ้ขม้แขง็และมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรคแ์ละภูมิปัญญาสร้างความ

มัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกบั
ประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคม 

4. สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้าง
ภูมิคุม้กนัเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาต 

4.   ยุทธศำสตร์กำรพฒันำกลุ่มจังหวดัภำคกลำงตอนล่ำง 
วสิยัทศัน์กลุ่มจงัหวดั 
“มุ่งเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอตุสาหกรรมสู่ชายแดนด้านตะวนัตก  นานาชาติ   
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์  คุณภาพชีวิต  และการพัฒนาท่ียัง่ยืน” 

ประเด็นยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง กลุ่มท่ี 1 
1. มุ่งเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินคา้เกษตรอุตสาหกรรมดว้ยระบบการผลิตท่ีปลอดภยัต่อ ส่ิงแวดลอ้มสู่

ชายแดนดา้นตะวนัตกและนานาชาติ 
2. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
3. ยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
4. พฒันาการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
5. การส่งเสริมประชาธิปไตย  และกระบวนการประชาสงัคม 
6. การรักษาความมัน่คงชายแดน 

5.   ยุทธศำสตร์กำรพฒันำจังหวดั 
วสิยัทศัน์จงัหวดักาญจนบุรี 
“ เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอตุสาหกรรม  ประตูการค้าสู่ชายแดน     
ด้านตะวนัตก  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีการพัฒนาท่ียัง่ยืน”  

ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดักาญจนบุรี 
1. ส่งเสริมการเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
2. การพฒันาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินคา้เกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมท่ีปลอดภยั 
3. ส่งเสริมและพฒันาการคา้ผา่นแดน 

6.   นโยบำยกำรพฒันำของผู้บริหำรท้องถิ่น 
     นโยบายการพฒันาของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ไดก้ าหนดการพฒันา 7 ดา้น ดงัน้ี 

1.  การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร   เนน้ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีต่อส่วนรวม      การบริหาร
การจดัการท่ีเป็นธรรม โปร่งใส  ตรวจสอบได ้  เพ่ือเสริมสร้างความน่าเช่ือถือและเกิดความมัน่ใจแก่ประชาชน  ต่อการ
ด าเนินงานตามนโยบาย  แผน และโครงการของรัฐดว้ยการให้ความส าคญักบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์           
การประชุมช้ีแจง  และมุ่งเนน้ดา้นการบริการประชาชน 

2.  พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   ให้ความส าคญักาบการพฒันาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  โดยด าเนินการ
ก่อสร้างและปรับปรุงถนน ไฟฟ้า  และพฒันาแหล่งน ้ าในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบใหมี้ความพร้อมอยูเ่สมอ 
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3.  พฒันาดา้นสังคม      ชุมชนถือเป็นหน่วยงานท่ีส าคญั และเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการพฒันา อบต.  จึงเนน้การมี
ส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลกั ไม่วา่กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี และกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน โดยเร่ิมตั้งแต่การร่วมคิด   ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ และสร้างเสริมศักยภาพของชุมชนและองค์กรในการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองโดยมีการท า
ประชาคม 

4.  พฒันาดา้นการศึกษา ศาสนาและศิลปวฒันธรรม  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งท าควบคู่กบัการสร้างความเจริญดา้นวตัถุแก่
ทอ้งถ่ิน  โดยจะส่งเสริมการศึกษาตั้งแต่ปฐมวยัและให้ความส าคญัต่อวนัส าคญัทางศาสนา ตลอดจนส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีอนัดีงามของชุมชน 

5.  พฒันาดา้นสาธารณสุข  การเสริมสร้างสุขภาพและดูแลดา้นการรักษาพยาบาลถือเป็นอีกหน่ึงภารกิจหลกัท่ีมี
ความส าคญักบันโยบายดา้นสาธารณสุข   โดยจะส่งเสริมใหค้วามรู้ตลอดจนใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขชุมชน 

6.  พฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  การสร้างปอดให้กบั อบต.  และจดัระบบก าจดัขยะ บ าบดัน ้ าเสีย  
ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทศัน์  ใหดู้สวยงามเป็นเมืองน่าอยู ่  

7.  พฒันาเศรษฐกิจชุมชน  ความเจริญทางเศรษฐกิจมีความส าคญัต่อการพฒันาในทุกระดบัจะตอ้งพฒันาคู่กบัดา้น   
อ่ืน ๆ โดยสนบัสนุนการสร้างรายได ้และสร้างอาชีพต่าง ๆ ใหก้บัชุมชน    
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ส่ส่วนที่ วนที่ 55  

บัญชีโครงกำรพฒันำบัญชีโครงกำรพฒันำ  
 

   แผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2557 –2559)องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ มียทุธศาสตร์การพฒันาทั้งหมด  
6 ยทุธศาสตร์  20  แนวทางการพฒันา  ซ่ึงในแผนพฒันาสามปี ประจ าปีน้ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบยงัคงให้
ความส าคญักบัการพฒันาดา้นระบบสาธารณูปโภค ซ่ึงเป็นปัจจยัพ้ืนฐานในการด าเนินชีวติของประชาชนในทอ้งถ่ิน และยงัให้
ความส าคญัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สงัคม และเศรษฐกิจมากกวา่เดิม  เน่ืองจากการพฒันาคนเป็นรากฐานของการพฒันาสงัคม 
และเศรษฐกิจ เม่ือประชาชนมีความรู้ และเป็นคนดี สงัคมและเศรษฐกิจก็จะดีตามมา 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ มีโครงการในยทุธศาสตร์โดยเนน้ความส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  ใหค้วามส าคญักบัการก่อสร้างเสน้ทางคมนาคม ซ่ึงเป็นการเพ่ิม
ความสะดวกในการสญัจรไปมาภายในเขต อบต. และเขตขา้งเคียงเพ่ิมมากข้ึน  และการพฒันาระบบประปา ใหส้ามารถใชง้านได้
อยา่ง เพ่ือเป็นบริการขั้นพ้ืนฐานใหป้ระชาชนด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข โครงการทั้งหมด 52 โครงการ งบประมาณทั้งส้ิน 
72,956,700 บาท 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชีวติ  เป็นการพฒันาและยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชนใน
สงัคมใหดี้ข้ึน ส่งเสริมสุขภาพอนามยั ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  การพฒันาอาชีพ รวมถึงการจดัสวสัดิการใหแ้ก่
ประชาชนซ่ึงประสบปัญหาหรือมีรายไดน้อ้ย ใหเ้พียงพอแก่การยงัชีพ โครงการทั้งหมด 65 โครงการ งบประมาณทั้งส้ิน 
19,457,000 บาท 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  เป็นการส่งเสริมการศึกษาใหแ้ก่เด็กนกัเรียนในพ้ืนท่ี ใหไ้ดรั้บ
การศึกษา และโอกาสในการศึกษา  รวมถึงการสนบัสนุนงบประมาณใหแ้ก่โรงเรียนในการจดัการเรียนการสอนใหมี้
ประสิทธิภาพ โครงการทั้งหมด 18 โครงการ งบประมาณทั้งส้ิน 7,462,200 บาท 
  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจาก อบต. ด่านไม่แฉลบ ยงัไม่ประสบ
ปัญหามลภาวะ และยงัเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวค่อนขา้งมาก มีทรัพยากรน ้ าจากอ่างเก็บน ้ า  ท าใหมี้ความอุดมสมบูรณ์  แต่เน่ืองเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว ท าใหแ้นวโนม้ในอนาคตอาจเกิดปัญหาขยะได ้ จึงตอ้งมีการเตรียมพร้อมในการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้
โครงการทั้งหมด 17 โครงการ งบประมาณทั้งส้ิน 1,700,000 บาท 
  ยทุธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมชุมชน การศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมและการท่องเท่ียว  
เป็นส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ประเพณีของชาติ และทอ้งถ่ิน และกิจกรรมอนัแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์  การอนุรักษสื์บสานวฒันธรรมอนัดีงามอนัเก่าแก่ใหอ้ยูคู่่ทอ้งถ่ิน และพฒันาพ้ืนท่ีของ อบต. ใหมี้แหล่ง
ท่องเท่ียว  โครงการทั้งหมด 28 โครงการ  งบประมาณทั้งส้ิน 1,170,000 บาท 
  ยทุธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นการ
การพฒันาการท างานของ อบต. ใหมี้ประสิทธิภาพ  โดยพฒันาบุคลากรในองคก์ร  ใหค้วามรู้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาองคก์ร การพฒันาอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้หมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โครงการทั้งหมด 26 โครงการ งบประมาณ
ทั้งส้ิน 6,315,000 บาท 
  รวมทั้ง 6 ยทุธศาสตร์  เป็นโครงการทั้งส้ิน 206 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 109,060,900 บาท  ซ่ึงองคก์าร
บริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบจะด าเนินการตามแผนพฒันาสามปีท่ีจดัท าไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือใหค้นในทอ้งถ่ินด ารงชีวติ
อยา่งมีความสุขและยัง่ยนื  


