
๑๕ 

 

สวนท่ี ๓ 

                             การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

๓.๑ แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา 

       วัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน และเพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบแผนพัฒนาสามปวามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการพัฒนาทองถ่ิน มีจุดเนนไปทิศทางใด 
ประกอบดวยวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน ดังตอไปน้ี 

วิสัยทัศน 
“บางจานนาอยู ฟนฟูตําบล ประชาชนมีสวนรวม” 

 

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 
          ๑. พัฒนาดานเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรมใหเหมาะสมและสอดคลองกบัศักยภาพของทองถ่ิน  
          ๒. พัฒนาศักยภาพดานการศึกษาของโรงเรียนในพืน้ที่เพื่อพฒันาคุณภาพ ในดานองคความรูของประชาชน
ในทองถ่ิน 
 ๓. สงเสรมิการใหบริการดานสาธารณสุขใหเปนไปอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ   
 ๔. ดําเนินการปรบัปรุงซอมแซม ดานโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภค ใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ิน 
 ๕. สงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสงูอายุ และผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ๖. สงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ และแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 ๗. สงเสรมิสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน นันทนาการ 
 ๘. สงเสรมิสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและการปองกัน 
สาธารณภัย 
 ๙. ดําเนินการปรับปรงุอาคารที่ทําการ วัสดุอุปกรณสํานักงาน และพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ เพื่อพฒันา
ระบบการบรหิารจัดการใหมปีระสทิธิภาพ 
 

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
 เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน เพื่อการพัฒนา 
มียุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาใหบรรลุจุดมุงหมายการพัฒนาแตละดาน โดยยุทธศาสตรการพัฒนา
ดังกลาวสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และเปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ภายใตยุทธศาสตรแตละดานจะประกอบดวยแนวทางในการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ดังน้ี 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  -  งานดานคมนาคมและการขนสง กอสรางปรับปรุงงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบาย
นํ้า พัฒนาระบบจราจร 

         -  งานดานสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟา ประปา พัฒนาแหลง นํ้า คูคลอง และระบบ
ชลประทาน 
                   -  งานดานการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และปองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน 

 

 



๑๖ 

 

 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  -  งานดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพใหกับประชาชน 
  -  งานดานสวัสดิการสังคม (ผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูดอยโอกาส/ผูปวยเอดส) 
  -  งานดานการศึกษา 
  -  งานดานการสาธารณสุข 
  -  งานดานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ เรียบรอย 
  -  งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย 
  -  งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  -  งานดานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง 
และการทองเท่ียว 
  -  งานดานการสงเสริมการลงทุน 
  -  งานดานการพาณิชยกรรม 
  -  งานดานการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
  -  งานดานการทองเที่ยว 

 ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  -  งานดานการปองกันและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  -  งานดานการจัดการขยะในชุมชน 
  -  งานดานการสงเสริมใหเกิดการผลิต การบริการ การบริโภค เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  -  งานดานการสงเสริม เผยแพร และอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
  -  งานดานการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกร  

-  งานดานการมีสวนรวมของประชาชน และการปองกันการทุจริต 
  -  งานดานการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองคกร 

 -  งานดานการปรับปรุงและพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 -  งานดานการสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการทองถ่ิน 
 -  งานดานการปรับปรุงและพัฒนารายได 
 -  งานดานการสงเสริมคานิยม ๑๒ ประการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน ดังน้ี 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

  -  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอระบายนํ้า และอื่นๆ 
-  ขยายเขตไฟฟาและซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 
-  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาแหลงนํ้า ขยายเขตประปา 
 



๑๗ 

 

 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
              แนวทางการพัฒนา 
  -  สนับสนุนและจัดสวัสดิการแกชุมชน สงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส 
  -  สงเสริมใหทุกคนไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค พัฒนาทักษะดานการศึกษาพรอมทั้งปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในตําบล จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพคนในทองถ่ิน 
  -  พัฒนาระบบบริการเพื่อสุขภาพและสุขภาวะระดับตําบล 
  -  สงเสริมใหมีสถานที่สําหรับออกกําลังกาย พรอมทั้งประสานงานขอเครื่องออกกําลังกาย เพื่อ
เปนการบริการประชาชนภายในตําบล 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ เรียบรอย 
               แนวทางการพัฒนา 
  -  พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
  -  พัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปญหายาเสพติด 
 ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง 
และการทองเท่ียว 

แนวทางการพัฒนา 
  -  สงเสริม สนับสนุนและพัฒนากลุมอาชีพใหเขมแข็ง 
  -  พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
               แนวทางการพัฒนา 
  -  สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยและระบบระบายนํ้าเสีย 
 ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
              แนวทางการพัฒนา 
  -  สงเสริม เผยแพร และอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ การดําเนินชีวิตตามแบบอยางวิถีไทย รวมทั้งใหการสนับสนุนและใหความรวมมือในการ
ดําเนินกิจกรรมทางศาสนาเน่ืองจากภายในตําบลบางจาน มีวัดจํานวน ๓ วัด ไดแก วัดปากนํ้าสามัคคี วัดโพธ์ิทัยมณี 
และวัดใหมเจริญธรรม 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
               แนวทางการพัฒนา 
  -  บริหารงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีใน
องคกร เปดโอกาสใหประชาชนในตําบลไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกรและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน
ของตนเอง ดูแลสอดสองพรอมการปองกันไมใหเกิดการทุจริตในวงราชการ พรอมทั้งใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
องคการบริหารสวนตําบล 
  -  การพัฒนาบุคลากรในองคกรใหมีความพรอมในการทํางานตลอดเวลา 

 -  ปรับปรุงและพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงานใหทันสมัยอยูเสมอ 
 -  ปรับปรุงและพัฒนารายไดขององคกร 

           -  การสงเสริมคานิยม ๑๒ ประการ อาทิ จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย (วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ) พนักงานทุกทานมีความซื่อสัตย ไมทุจริต เสียสละ อดทน มี
อุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม ใฝหาความรูอยูเสมอ รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม มีศีลธรรม รักษา 



๑๘ 

 

ความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน มีความเปนประชาธิปไตย ระเบียบวินัย เคารพผูใหญ ดํารงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและของชาติมากกวาประโยชนของตนเอง 

นโยบายการพัฒนาจงัหวัด ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2557 - 2560) 

วิสัยทัศน  
            “ แหลงผลิตอาหารคุณภาพและเมืองทองเท่ียวชั้นนําของ ASEAN ” 
พันธกิจ 

๑. ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ตอยอด/แปรรูปเชิงสรางสรรคได 
๒. พัฒนาเชิงบูรณาการใหเปนจังหวัดที่นาอยูอาศัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๓. ยกระดับเปนเมืองทองเที่ยวช้ันนําของ ASEAN 

    เปาประสงครวม 
 ๑. สินคาเกษตร อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย เกิดการตอยอด/แปรรูปสินคาเชิงสรางสรรค สามารถเพิ่ม
มูลคาผลผลิตภาคเกษตรของจังหวัด 
 ๒. เปนจังหวัดที่นาอยูอาศัย และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓. เปนเมืองทองเที่ยวช้ันนําของ ASEAN โดยเฉพาะสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศและเปนแหลงศึกษาดูงาน 
การประชุมสัมมนาสําคัญระดับประเทศ 

   ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 
     ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 : สินคาเกษตร - อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย 
     ประเด็นยุทธศาสตรที่  2 : เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
     ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 : เมืองทองเที่ยวช้ันนําของ ASEAN และแหลงศึกษาดูงานประชุมสัมมนาสําคัญ

ระดับประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : สินคาเกษตร - อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย 
 เกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 
  1.1 สงเสรมิการผลิตสินคาเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมเกษตรที่ปลอดภัยไดมาตรฐานและลด
ตนทุนการผลิต 
  1.2 จัดหาและพฒันาแหลงนํ้าใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกบัการเกษตร 
  1.3 สงเสรมิการตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรปู 
  1.4 เสริมสรางองคความรูดานการเกษตรแกเกษตรกร และสงเสริมใหเกษตรกรลดการใชปุยเคมี  
โดยใชปุยชีวภาพ/จุลินทรีย ทดแทนการใชปุยเคม ี
ประเด็นยทุธศาสตรท่ี  2 : เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  2.1 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปองกันการกัดเซาะและรกุล้ําชายฝงทะเล แมนํ้า 
ปาไมและภูเขา 
  2.2 เสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 
  2.3 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความเขมแข็งของสังคม และพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 
  2.4 สงเสรมิการบรหิารจัดการที่ดีของภาครัฐ 
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  2.5 สรางสุขภายใตแนวคิดสุขภาพดีวิถีเพชร 
  2.6 การอนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เปนอัตลักษณที่ดีงาม 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : เมืองทองเที่ยวช้ันนําของ ASEAN และแหลงศึกษาดูงานประชุมสัมมนา สําคัญ
ระดับประเทศการทองเที่ยวช้ันนําของภูมิภาค ASEAN 
  3.1 สงเสรมิใหจงัหวัดเพชรบรุีเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติของกลุมครอบครัว รวมทั้ง
ประชาชนโดยทั่วๆไป รวมทั้งกลุมผูช่ืนชอบการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนศูนยกลางของการจัดประชุมและสัมมนา 
  3.2 พัฒนาระบบความปลอดภัย และสิง่อํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว 
  3.3 พัฒนาแหลงทองเที่ยว ปรับปรงุภูมิทัศนและกิจกรรมใหมีความดึงดูดใจ โดยอาศัยทุนทาง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมวิถีการดําเนินชีวิต และสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติที่มีอยูใหเปนประโยชน 
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แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนาของตําบลบางจาน 

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร 

1 แนวทางท่ี 1 งานดานคมนาคมและการขนสง กอสรางปรับปรุง
บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า พัฒนาระบบจราจร 
แนวทางท่ี 2 งานดานสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟา-ประปา 
พัฒนาแหลงนํ้า คูคลอง และระบบชลประทาน 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

2 แนวทางท่ี 1 งานดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพใหกับประชาชน 
แนวทางท่ี 2  งานดานสวัสดิการสังคม (ผูสู งอายุ/คนพิการ/
ผูดอยโอกาส/ผูปวยเอดส) 
แนวทางท่ี 3  งานดานการศึกษา 
แนวทางท่ี 4 งานดานสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 5 งานดานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวิต 

3 แนวทางท่ี 1 งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย 
แนวทางท่ี 2 งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางท่ี 3 งานดานแกไขปองกันปญหายาเสพติด 

ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบรอย 

4 แนวทางท่ี 1 งานดานการสงเสริมการลงทุน 
แนวทางท่ี 2 งานดานการพาณิชยกรรม 
แนวทางท่ี 3 งานดานการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางท่ี 4 งานดานการทองเที่ยว 

ดานการวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ

พอเพียงและการทองเท่ียว 

5 แนวทางท่ี 1 งานดานการปองกันและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
แนวทางท่ี 2 งานดานการจัดการขยะในชุมชน 
แนวทางท่ี 3 งานดานการสงเสริมใหเกิดการผลิต การบริการ การ
บริโภค เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6 แนวทาง ท่ี  1  ง านด านการส ง เ ส ริ ม  เ ผยแพร  และอ นุรั กษ 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ 

ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

7 แนวทางท่ี 1 งานดานการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกร 
แนวทางท่ี 2 งานดานการมีสวนรวมของประชาชนและการปองกัน
การทุจริต 
แนวทางท่ี 3 งานดานการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองคกร 
แนวทางท่ี 4 งานดานการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช และ
สถานที่ปฎิบัติงาน 
แนวทางท่ี 5 งานดานการสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการ
ทองถ่ิน 
แนวทางท่ี 6 งานดานการปรับปรุงและพัฒนารายได 
แนวทางท่ี 7 งานดานการสงเสริมคานิยม 12 ประการ 

ดานกระบวนการบริหารจัดการท่ีดีใน
องคกรและการมีสวนรวมของ

ประชาชน 
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               ๓.๒ บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพฒันา 
 


