ขอมูลพื้นฐาน
องคการบริหารสวนตําบลบางมวง

งานนโยบายและแผน
สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลบางมวง
อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

คํานํา
ดวยขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความสําคัญและจําเปนสําหรับใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนําไปประกอบในการจัดทําขอมูลรายงานทางวิชาการตางๆ เพื่อประโยชนในการบริหารราชการใหเปนไปอยาง
มีป ระสิท ธิภาพ ประกอบกับ เพื่อ ใหห นวยงานของทางราชการและเอกชนที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชเพื่อ ใหเกิด
ประโยชนแกประชาชนและสังคมสวนรวมได
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางมวงเปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลอง
กับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ องคการบริหารสวนตําบลบางมวงจึงจัดทําขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวน
ตําบลบางมวง

องคการบริหารสวนตําบลบางมวง
เมษายน ๒๕๕๘

สารบัญ
ลําดับที่
๑
๒

เรื่อง
สวนที่ ๑ สภาพทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลบางมวง
สวนที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางมวง

หนา
๑-๑๑
๑๒-๒๑

๑

สวนที่ ๑
๑. สภาพทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลบางมวง
๑.๑ ขอมูลเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบลบางมวง
๑) ประวัติความเปนมาของตําบลบางมวง
ตําบลบางมวง แตเดิมนั้นอยูกับตําบลวัดไทรยโดยอาศัยลําน้ําปงในการคมนาคม เพราะสมัยกอนการ
คมนาคมทางบกยังไมนิยม แตตอมาไดมีถนนหนทางเกิดขึ้นมาหลายสายจนเปนที่นิยมเดินทางกันโดยทางบก การ
คมนาคมทางน้ําจึงหมดไป เมื่อการคมนาคมสะดวกตําบลบางมวงจึงแยกมาตั้งเอง โดยนําชื่อวัดบางมวงที่อยูในตําบล
วัดไทรยมาตั้งเปนชื่อตําบล เพราะคนสวนมากจะเคารพนับถือสักการบูชา และสาเหตุที่ตั้งชื่ออีกประการหนึ่ง ก็เพราะ
หมูบานในตําบลนี้มีการปลูกมะมวงเปนจํานวนมาก จึงนํามาตั้งเปนชื่อ "ตําบลบางมวง"
๒) ที่ตั้ง
ตําบลบางมวง ตั้งอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ําปง ติดกับเขตเทศบาลนครนครสวรรค ระยะทางหาง
จากที่วาการอําเภอเมืองนครสวรรค ๖ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลบานมะเกลือ
ทิศใต
ติดตอกับตําบลวัดไทร
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลบึงเสนาท
ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลวัดไทรย และตําบลบานแกง
๓) เนื้อที่
ตําบลบางมวงมีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๓.๗๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๑๔,๘๑๒.๕ ไร คิดเปนพื้นที่
รอยละ ๓.๑๗ ของพื้นที่อําเภอเมืองนครสวรรค
๔) ภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบน้ําทวมถึง เกิดจากการทับ ถมของตะกอนที่ม ากับ แมน้ําปง
พื้นที่เปนแอง ที่ราบมีลักษณะเปนสันริมน้ํา ทางดานตะวันตก ดานใต และดานตะวันออกของตําบลแลวลาดลงสูพื้นที่
ราบลุม ทางตอนกลางและเหนือ ของตําบล ซึ่งเปนบริเวณหนองบึง กระจายอยูทั่วไป โดยมีหนองบึง ที่สําคัญ ไดแก
บึงพระ ซึ่งปจจุบันประชาชนไดอาศัยน้ําจากบึงนี้ในการทําเกษตรบางสวน ตําบลบางมวงมีพื้นที่ตําบลดานตะวันตก
และดานใตติดตอกับแมน้ําปง จากแมน้ําสายนี้จะมีคลองหลายสายแยกเขาสูพื้นที่ตอนกลางของตําบล สวนใหญไป
สิ้นสุดที่หนอง บึงตางๆ ที่มีอยูในตําบล

๒
๕) จํานวนหมูบาน
จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางมวง ทั้งหมด ๑๒ หมูบาน ไดแก
หมูที่
ชื่อหมูบาน
ชื่อกํานัน/ผูใหญบาน
ตําแหนง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
หมูที่

บานยางงาม
บานบางมวง
บานบางมวง
บานบางมวง
บานคุงวารี
บานคุงวารี
ชื่อหมูบาน

นางชนัญญา สวนกระจาง
นางสนธยา เปรมสมบัติ
นายสมศักดิ์ เกยอินทร
นายสุชาติ ตาลยิ้ม
นายสุวิทย รุงระวี
นายวิน วงษจันทร
ชื่อกํานัน/ผูใหญบาน

ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
กํานัน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ตําแหนง

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

บานเกาะตาเทพ
บานดอนดู
บานคลองลาดเคลา
บานนาพงษ
บานนิเวศพัฒนา
บานเทพสามัคคี

นายบุญธรรม พุทธชาติ
นายทินกร มั่นทรัพย
นายวิสูตร วงษจันทร
นายอํานวย จินดา
นายชิงชัย แสงสุวรรณ
นางนิตยา วงษจันทร

ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน

๓
๖) แผนที่ตําบลบางมวง

๔
๖) จํานวนประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางมวง
หมูท/ี่ บาน
ชาย
หมูที่ ๑ บานยางงาม
หมูที่ ๒ บานบางมวง
หมูที่ ๓ บานบางมวง
หมูที่ ๔ บานบางมวง
หมูที่ ๕ บานคุงวารี
หมูที่ ๖ บานคุงวารี
หมูที่ ๗ บานเกาะตาเทพ
หมูที่ ๘ บานดอนดู
หมูที่ ๙ บานคลองลาดเคลา
หมูที่ ๑๐ บานนาพงษ
หมูที่ ๑๑ บานนิเวศพัฒนา
หมูที่ ๑๒ บานเทพสามัคคี
รวม

๓๕๘
๑๑๒
๘๖
๑๑๒
๙๐
๒๘๙
๖๑๘
๔๐๓
๔๕๖
๓๒๗
๒๕๕
๕๘๒
๓,๖๘๖

ประชากร (คน)
หญิง
๔๓๓
๑๐๘
๘๔
๑๒๗
๙๔
๓๒๗
๖๙๔
๓๙๖
๕๑๔
๓๖๒
๒๓๕
๖๗๒
๔,๐๔๖

จํานวนครัวเรือน
รวม
๗๙๑
๒๑๘
๑๗๐
๒๓๙
๑๘๔
๖๑๖
๑,๓๑๒
๗๙๙
๙๗๐
๖๘๙
๔๙๐
๑,๒๕๔
๗,๗๓๒

๒๔๑
๖๕
๕๓
๖๑
๖๗
๑๗๖
๔๖๑
๓๑๘
๔๒๕
๒๒๑
๒๐๘
๕๔๗
๒,๘๔๓

หมายเหตุ:ขอมูล จํานวนประชากร/จํานวนครัวเรือนจากขอมูลทะเบียนราษฎร อําเภอเมืองนครสวรรค ของเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
บาน/หมูที่
ชาย
หมูที่ ๑ บานยางงาม
หมูที่ ๒ บานบางมวง
หมูที่ ๓ บานบางมวง
หมูที่ ๔ บานบางมวง
หมูที่ ๕ บานคุงวารี
หมูที่ ๖ บานคุงวารี
หมูที่ ๗ บานเกาะตาเทพ
หมูที่ ๘ บานดอนดู
หมูที่ ๙ บานคลองลาดเคลา
หมูที่ ๑๐ บานนาพงษ
หมูที่ ๑๑ บานนิเวศพัฒนา
หมูที่ ๑๒ บานเทพสามัคคี
รวม

๒๖๗
๗๙
๔๙
๖๗
๖๒
๑๙๘
๓๒๔
๓๕๕
๒๕๐
๒๖๑
๑๕๐
๑๔๔
๒,๒๐๗

ประชากร (คน)
หญิง
๓๑๐
๙๑
๔๗
๖๘
๗๒
๒๔๙
๓๖๙
๓๔๖
๒๙๐
๒๗๐
๑๔๙
๑๕๐
๒,๔๒๑

จํานวนครัวเรือน
รวม
๕๗๗
๑๗๐
๙๖
๑๔๖
๑๓๔
๔๔๗
๖๙๓
๗๐๑
๕๔๐
๕๓๑
๒๙๙
๒๙๔
๔,๖๒๘

๑๗๘
๕๐
๓๔
๓๖
๔๒
๑๒๕
๑๙๒
๒๑๒
๑๔๗
๑๕๖
๙๓
๑๐๔
๑,๓๗๑

หมายเหตุ:ขอมูล จํานวนประชากร/จํานวนครัวเรือนจากการสํา รวจขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ระดับ ตํา บล
พ.ศ. ๒๕๕๖

๕
๗) สภาพเศรษฐกิจ
๑) อาชีพ ประชากรสวนสวนใหญมีอาชีพหลัก ทําเกษตร เชน ทํานา ทําสวน ทําไร เลี้ยงปลา
สวยงาม รองลงมาไดแก อาชีพรับจาง คาขาย และรับราชการ
๒) หนวยธุรกิจ
ลําดับที่
กิจการ
จํานวน
๑
ศูนยจําหนายและบริการรถยนต(ฮอนดา , อีซูซุ , โตโยตา , นิสสัน , มิตซูบิชิ)
๕
๒
ศูนยจําหนายและบริการรถยนตทางการเกษตร(คูโบตา)
๑
๓
รานจําหนายวัสดุกอสราง
๒
๔
ทาทราย
๑
๕
รานจําหนายพลาสติก
๑
๖
โรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก
๑
๗
โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก
๑
๘
รานซอมรถบรรทุก
๒
๙
บริษัทคาของเกา
๑
๑๐ ปมน้ํามัน
๓
๑๑ ปมแกส LPG
๒
๑๒ รานขายเฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน
๒
๘) สภาพทางสังคม
๑) การศึกษา
ลําดับที่
ชื่อสถานศึกษา
ที่ตั้ง
๑
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดยางงาม (ประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดยางงาม (ประชาพัฒนา)
หมูที่ ๑
๒
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคุงวารี
โรงเรียนบานคุงวารี หมูท ี่ ๖
๓
โรงเรียนวัดยางงาม (ประชาพัฒนา)
บานยางงาม หมูที่ ๑
๔
โรงเรียนบานคุงวารี
บานคุงวารี หมูท ี่ ๖
๕
โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม
บานนิเวศพัฒนา หมูที่ ๑๑
๒) แหลงเรียนรู
-ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบ าน
-หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ หมูที่ ๑
-ศูนยการเรียนรูชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ ๒
๙) สถาบันและองคการทางศาสนา

จํานวน ๘ แหง
จํานวน ๑ แหง
จํานวน ๑ แหง

๖
ลําดับที่
๑
วัดยางงาม
๒
วัดนิเวศวุฒาราม
๓
วัดเทพสามัคคีธรรม

ชื่อวัด

ที่ตั้ง
บานยางงาม หมูที่ ๑
บานนิเวศพัฒนา หมูที่ ๑๑
บานเทพสามัคคี หมูท ี่ ๑๒

๑๐) การสาธารณสุข
-รานขายยาแผนปจจุบัน
-โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางมวง
-อัตราการมีและการใชสวมราดน้ํา
-การกําจัดขยะมูลฝอย/ปรับปรุงครัวเรือน
-การกําจัดแมลงและสัตวนําโรค

๑ แหง
๑ แหง
รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐

๑๑) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
-ศูนยกูชีพกูภัยตําบลบางมวง
-ปอมตํารวจริมปง
-ศูนยปฏิบัติการสายตรวจรถยนต/รถจักรยานยนต
-สถานีตํารวจภูธรบางมวง

๑
๑
๑
๑

แหง
แหง
แหง
แหง

๑๒) การบริการพื้นฐาน
๑) การคมนาคม
ทางบก มีถนนสายหลักของตําบล ไดแก ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ (นครสวรรค-พิษณุโลก )
ซึ่งผานกลางพื้นที่ของตําบลในแนวเหนือใตเปนเสนทางมาตรฐานผิวแอสฟสท เชื่อมการคมนาคมภายในตําบลบางมวง
กับเขตเทศบาลนครนครสวรรค และตําบลบานมะเกลือ สวนถนนสายรอง ไดแกถนนในทองถิ่น ซึ่งแยกจากทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๑๗ สรางเลียบริมฝงแมน้ําปง
ทางน้ํา ปจจุบันมีการใชนอยมากยังคงใชเฉพาะคมนาคมระยะใกลๆ ระหวางหมูบาน หรือ
เพื่อขามฟากแมน้ําปงไปยังเขตเทศบาลนครนครสวรรค หรือไปตําบลวัดไทรย และตําบลบานแกง
๒) การโทรคมนาคม
ประชาชนสวนใหญใชโทรศัพทมือถือ
๓) การไฟฟามีไฟฟาใชทุกครัวเรือน
๔) แหลงน้ําธรรมชาติและบึงหนองสาธารณประโยชน
๑) แมน้ํา
-แมน้ําปง
จํานวน ๑ สาย
๒) บึง คลอง และหนองสาธารณประโยชน มีดังนี้
-คลองพิกลุ หมูท ี่ ๒
-บึงหาดทราย หมูท ี่ ๒

๗
-คลองตาเทพ หมูที่ ๗
-หนองปลักแรด หมูที่ ๗
-หนองคัน หมูที่ ๑๑
-คลองบึงคา หมูที่ ๘
-หนองกระเปา หมูที่ ๙
-บึงปรัง หมูท ี่ ๑๐
-บึงปู หมูที่ ๑๑
-บึงออ หมูท ี่ ๑๑
-หนองบัว หมูท ี่ ๑๑
๑๓) ขอมูลอื่นๆ
๑) มวลชนจัดตั้ง
-ลูกเสือชาวบาน
๑ รุน
-อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
๕ รุน
-ตํารวจอาสา
๑ รุน
๒) สถานที่ราชการทีส่ ําคัญอื่นๆ
-สํานักงานขนสงจังหวัดนครสวรรค แหงที่ ๒ หมูที่ ๑๑
จํานวน ๑ แหง
-สถานีขนสงสายเหนือ แหงที่ ๒ หมูท ี่ ๑๑
จํานวน ๑ แหง
๑.๒ ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสาวนตําบลบางมวง
๑) โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลบางมวง ประกอบดวย
๑) สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยประชาชนผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น จํานวน ๒๔
คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป นับ แตวันเลือกตั้ง สภาองคก ารบริห ารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการ
ควบคุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ใหปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมไป
ถึงนโยบายที่ไดกําหนดไว
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
หมายเหตุ
ที่
๑ นายทองแดง อินทรเพ็ญ
ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖
๒ นายอนันต ทองใจเย็น
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔
๓ นายบรรลือศักดิ์ ทองนอย
เลขานุการสภาฯ
ปลัด อบต.ฯ
๔ นายเสกสรร อบสินธุ
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๑
๕ นางมะลิ หุนสะดี
สมาชิกสภาฯ หมูท ี่ ๑
๖ นายสนอง กลิ่นนิ่มนวล
สมาชิกสภาฯ หมูท ี่ ๒

๘
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
ลําดับ
ที่
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

นางสาวธารทิพย เงินบํารุง
นายสํารวย เจริญสารกิจ
นายสุชิน ขาวเอี่ยม
นางสาลี่ ตาลยิ้ม
นายเสกสิทธิ์ มั่นเรืองศรี
นายสมเจตน แสงประเสริฐ
นายกิตติ เบาเงิน
นายแมน รักกลิ่น
นายสอน ปนหุน
นายรุง กันทรัพย
นายสมาน กอนสุวรรณ
นายเรวัช เกิดศรี
นายสมชาย วงษจันทร
นายเชาว ยมจันทร
ชื่อ-สกุล

สมาชิกสภาฯ หมูท ี่ ๒
สมาชิกสภาฯ หมูท ี่ ๓
สมาชิกสภาฯ หมูท ี่ ๓
สมาชิกสภาฯ หมูท ี่ ๔
สมาชิกสภาฯ หมูท ี่ ๕
สมาชิกสภาฯ หมูท ี่ ๕
สมาชิกสภาฯ หมูท ี่ ๖
สมาชิกสภาฯ หมูท ี่ ๗
สมาชิกสภาฯ หมูท ี่ ๗
สมาชิกสภาฯ หมูท ี่ ๘
สมาชิกสภาฯ หมูท ี่ ๘
สมาชิกสภาฯ หมูท ี่ ๙
สมาชิกสภาฯ หมูท ี่ ๙
สมาชิกสภาฯ หมูท ี่ ๑๐
ตําแหนง

นายบุญสง บุญศรี
นายวาที เดนปญจพล
นายจลินทร ศุระศรางค
นายกัมปนาท ปงฉิม

สมาชิกสภาฯ หมูท ี่ ๑๐
สมาชิกสภาฯ หมูท ี่ ๑๑
สมาชิกสภาฯ หมูท ี่ ๑๒
สมาชิกสภาฯ หมูท ี่ ๑๒

หมายเหตุ

๒) คณะผูบ ริห ารทอ งถิ่น ประกอบดวย นายกองคก ารบริห ารสวนตําบลคนหนึ่ง ซึ่ง มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือ กตั้งสมาชิก สภาทองถิ่น และผูบริห ารทองถิ่น และรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๒ คน ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งเปนผูชวยเหลือในการบริหาร
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจางและจัดแบงการบริหาร
ออกเปนสวนๆ ตามปริมาณและคุณภาพของงาน โดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวน
ตําบลและลูกจาง รองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลขาราชการประจําขององคการ
บริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย

๙
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

นายวิโรจน สมมีสี
นายประทีป ศรีษะเกตุ
นายวิโรจน วรผล
วารอยตรี ประสูติ ตาลยิม้

นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.

หมายเหตุ

๒) องคการบริหารสวนตําบลบางมวง แบงการบริหารงานออกเปน ๓ สวน ดังนี้
๑) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีภาระหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การ
จัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดทํารางขอบังคับ การจัดทําทะเบียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล คณะผูบริหาร
ทองถิ่น การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การใหคําปรึกษาหนาที่และ
ความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจาง การบริหารงานบุคคลของ องคการบริหาร
สวนตําบล ทั้งหมด การดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตางๆ งานกิจการสภา ปฏิบัติงานดานสังคมสงเคราะห งาน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนา
ชุมชน การจัดระเบียบชุมชน สนับสนุนกิจกรรมศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ชมรมผูสูงอายุ การใหคําปรึกษาแนะนํา
หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม จัดการศึกษาในระดับกอนปฐมวัยและระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับ การเขารับ การศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติ การประเมินความพรอมในการจัด
การศึกษา การเปรียบเทียบคุณภาพการจัดการศึกษา สรุปวิเคราะหและพัฒนามาตรฐานทางการศึกษา สงเสริมและ
สนับ สนุนการจัดการศึก ษาทั่วไปทั้งในและนอกระบบ งานดานการสงเสริมสนับสนุนและอนุรัก ษศิลปะ ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่น และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
๒) กองคลัง มีภาระหนาที่เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนรับ-จายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับ
การเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน รวบรวมสถิติเงินไดประเภทตาง ๆ
การเบิกตัดป การขยายเวลาเบิกจายงบประมาณ การหักภาษีนําสง รายงานเงินคงเหลือประจําวัน การรับและจายขาด
เงินสะสม การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและทรัพยสิน ตรวจสอบงานของจังหวัด
และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน การเรงรัดใบสําคัญและเงินยืมคางชําระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเรงรัด
จัดเก็บรายได การพัฒนารายได การออกใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตางๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
๓) กองชาง มีภาระหนาที่เกี่ยวกับการสํารวจออกแบบ และจัดทาโครงการใชจายเงิน การอนุมัติเพื่อ
ดําเนินการตามโครงการที่ตั้งจายจากเงินรายได ซอม บํารุง และจัดทําทะเบียนสิ่งกอสรางที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล การใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทําโครงการ และการออกแบบกอสรางแกองคการ
บริหารสวนตําบล และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซอมแซมวัสดุครุภัณฑและ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

๑๐
โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบางมวง
สภา อบต.

คณะผูบริหาร
ปลัด อบต.

สํานักงานปลัด อบต.

กองคลัง

กองชาง

หัวสํานักปลัด อบต.
-งานบริหารงานทั่วไป
-งานนโยบายและแผน
-งานบริหารงานบุคคล
-งานกฎหมายและคดี
-งานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
-งานสวัสดิการสังคมและพัฒนา
ชุมชน
-งานสงเสริมการศึกษาและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
-งานรักษาความสะอาด

ผอ.กองคลัง
-งานการเงินและบัญชี
-งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
-งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
-งานตรวจอนุมัติฎีกาและงาน
ควบคุมงบประมาณ

ผอ.กองชาง
-งานกอสราง
-งานออกแบบและควบคุมอาคาร
-งานประสานสาธารณูปโภค
-งานผังเมือง

๓) บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบางมวง
๑) ขาราชการ/พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง
ตารางแสดงจํานวนบุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลบางมวง
สวนราชการ
พนักงาน
ลูกจาง
พนักงานจาง
สวนตําบล
ประจํา
ภารกิจ
ทั่วไป
ปลัด อบต.
๑
สํานักงานปลัด อบต.
๙
๑
๑๕
กองคลัง
๓
๒
กองชาง
๒
๑
๒
รวม
๑๕
๑
๓
๑๗

รวม (คน)
๑
๒๕
๕
๕
๓๖

๑๑
๔) เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบางมวง
องคการบริห ารสวนตําบลบางมวง มีเครื่องมือเครื่องใชเพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิท ธิ
ภาพในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) สํานักงานปลัดองคการบริหารสาวนตําบล
-รถยนตสวนกลาง จํานวน ๑ คัน
-รถขยะ จํานวน ๒ คัน
-รถน้ําอเนกประสงค จํานวน ๑ คัน
๒) กองคลัง
๓) กองชาง
-รถยนตสวนกลาง จํานวน ๑ คัน
-รถกระเชาอเนกประสงค จํานวน ๑ คัน
๒.๓ จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสาวนตําบลบางมวง
๑) องคการบริหารสวนตําบลนาบางมวง มีจุดเดนและจุดแข็ง ดังนี้
๑) พื้นที่เหมาะแกการเกษตร ซึ่งมีพื้นที่ก ารเกษตรไร นา และสวนผลไมที่เปนแหลงผลิตอาหารที่
สําคัญ เชน ขาว ออย ฝรั่ง ผักบุงจีน ผักชีใบยาว เปนตน
๒) สามารถพัฒนาแหลงน้ําในการทําการเกษตรไดอยางเพียงพอและทั่วถึง
๓) มีตลาดคาสงผักในตําบล
๔) มีโครงการคมนาคมขนสงที่ดีมีถนนสายหลักทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ (นครสวรรค-พิษณุโลก)
ตัดผานเหมาะกับการขนสงสินคาทางการเกษตร
๕) มีโรงงานอุสาหกรรม บริษัท และหางรานมาลงทุนประกอบกิจการในพื้นที่ เปนแหลงจางงานใน
ตําบล
๒) กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
เนนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
๑.๑) พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
๑.๒) พัฒนาการคมนาคมและการขนสงสินคา
๑.๓) พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๑.๔) พัฒนาทรัพยากรดินที่ใชเพื่อการเกษตร
๓) แผนพัฒ นาจัง หวัดนครสวรรค ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) ตามยุ ท ธศาสตรก ารสรางมู ล คาเพิ่ม ทาง
การเกษตร การคาและอุตสาหกรรมที่สมดุล
กลยุทธหลัก

๑๒
๑.๑) พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑.๒) พัฒนาการเกษตร
๑.๓) พัฒนาการแปรรูปสินคาเกษตรและเครื่องจักรกล
๑.๔) สงเสริมกลุมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
๑.๕) เพิ่มกลไกการคาและตลาดการคา
๑.๖) จัดตั้งศูนยกลางการคมนาคมและกระจายสินคา
๔) ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๒ ใหเนนพัฒนาขาวและผลิตภัณฑแปรรูปการเกษตรอยางครบ
วงจร สรางมูลคาเพิ่ม จากผลผลิตและวัสดุทางการเกษตร พัฒ นาใหเปนศูนยกลางการกระจายสินคา พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวใหมีความโดดเดน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม เรงแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําจาก
ภาวะฝนแลง
๕) ยุทธศาสตรหลักที่ คสช. ยึดถือเปนแนวทางในการพัฒนา ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร
ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน
๖) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) เนนยุทธศาสตรการสรางความ
สมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน
ดวยสภาพพื้นที่อ งคก ารบริห ารสวนตําบลบางมวงที่มีความเหมาะสมแกก ารทําการเกษตร มีระบบการ
คมนาคมขนสงที่เอื้ออํานวย จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของตําบลบางมวง ใหเนนในเรื่องการ
พัฒ นาโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมขนสง การพัฒ นาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การพัฒ นาคุณภาพชีวิต และการ
พัฒนารายไดของประชาชนเปนหลัก

๑๒

สวนที่ ๒
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางมวง
๒.๑ แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลบางมวงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางมวง พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ประกอบไปดวยรายละเอียด ดังนี้
๑) วิสั ยทั ศน (Vision) “การคมนาคมและการขนสง ดี มีส าธารณู ป โภคและสาธารณู ป การไดม าตรฐาน
การเกษตรพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี พื้นที่ภูมิทัศนสวยงาม”
๒) พันธกิจ (Mission) ประกอบดวย
(๑) พัฒนาแหลงน้ํา การคมนาคมและการขนสง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน
และเพียงพอตอความตองการ และสงเสริมการเกษตร
(๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหดีขึ้น และสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพและรายไดที่เพียงพอตอ
การดํารงชีวิต
(๓) จัดระเบียบชุมชน สังคม ใหเกิดความสงบเรียบรอย และสงเสริมการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด
(๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
(๕) อนุรักษและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
(๖) นําหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาใชในการบริหารราชการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
๓) เปาประสงค/จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา (Goal) ประกอบดวย
(๑) การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการผลผลิตทาง
การเกษตรมีคุณภาพ
(๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตประชาชนที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได
(๓) ชุมชน และสังคมมีความเปนระเบียบและเกิดความสงบเรียบรอยปญหายาเสพติดลดลง
(๔) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการบริหารจัดการใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
(๕) ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการอนุรักษและสืบสานใหคงอยู
(๖) การบริหารราชการและการใหบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ
๔) ยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบไปดวย
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนาแหลงน้ํา
แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
๒) พัฒนาการคมนาคมและการขนสงสินคา
๓) พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๔) สงเสริมการพัฒนาและการลงทุนทางการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

๑๓
แนวทางการพัฒนา

๑) สงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
๒) สรางความเขมแข็งชองชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓) สงเคราะห และพั ฒ นาคุ ณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู สูงอายุ ผูด อยโอกาสทาง
สังคม
๔) สงเสริมการศึกษาใหแกประชาชน
๕) สงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
๖) สงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชนไดเลนกีฬาและออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ ๓ การจัด ระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย และการป องกันและแก ไข
ปญหายาเสพติด
แนวทางการพัฒนา
๑) สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผังเมืองและผังชุมชน
๒) สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓) ส ง เสริ มการรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยและความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพยสิน
๔) สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
๑) อนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง ยั่งยืน
๒) ควบคุมดูแลคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพที่ดี
๓) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๕ การอนุรักษและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๑) อนุรักษ ฟนฟู บูรณะ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
๒) สงเสริมและสนับสนุนองคความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
๓) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชาวบาน
ยุทธศาสตรที่ ๖ การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๑) สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
๒) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน
๓) เสริมสรางระบบคุณธรรม จริยธรรม ใหกับผูบริหารและบุคลากรทองถิ่น
๔) ส ง เสริ มการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอั นมี พระมหากษั ต ริ ย เป น
ประมุข

๑๔

๒.๒ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางมวง

แบบ ยท.๐๑

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางมวง พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร ที่ ๑
การสรางมูลคาเพิม่ ทาง
การเกษตร การคาและ
อุตสาหกรรมที่สมดุล

แนวทาง
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท.
ในเขต
จังหวัด

แนวทาง
พัฒนาการ
เกษตร

ยุทธศาสตร ที่ ๑
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและการสราง
มูลคาเพิ่มทางการเกษตร

ยุทธศาสตร ที่ ๓
การพัฒนาคนใหมคี ุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีคุณธรรม นํา
ความรูแ ละเกิดความผาสุก

ยุทธศาสตร ที่ ๒
การสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

แนวทาง
พัฒนา
และ
ยกระดับ
แหลง
ทองเที่ยว
เชิง
วัฒนธรรม
และ
ธรรมชาติ

แนวทาง
พัฒนาการ
เรียนรู
ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร ที่ ๒
การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
และการทองเทีย่ ว

แนวทาง
จัด
การศึกษา
เพื่อการมี
งานทํา

ยุทธศาสตร ที่ ๓
การพัฒนาและสงเสริม
คุณภาพชีวิต

แนวทาง
พัฒนา
อาชีพและ
สวัสดิการ
สังคม

แนวทาง
พัฒนา
ระบบ
บริการสา
ธารณ
สุขที่มี
คุณภาพ

ยุทธศาสตร ที่ ๔
การอนุรักษและสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิ ญญา
ทองถิ่น

ยุทธศาสตร ที่ ๔
การสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทาง
พัฒนา
ศิลปวัฒน
ธรรม ภูมิ
ปญญา
ศาสนา
คุณธรรม
จริยธรรม

แนวทาง
สรางความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพยสิน

ยุทธศาสตร ที่ ๕
การจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย

แนวทาง
สราง
ครอบครัว
/ชุมชน
อาชีพให
เขมแข็ง

แนวทาง
ถายทอด
ความรู
และการ
ประกอบ
อาชีพตาม
ตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร ที่ ๖
การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร ที่ ๕
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพอยางยั่งยืน

แนวทาง
การ
ควบคุม
ฟนฟูและ
ปองกัน
คุณภาพ
สิ่งแวด
ลอม

ยุทธศาสตร ที่ ๗
การบริหารจัดการ และ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตร ที่ ๖
การเสริมสราง
ธรรมาภิบาลและการ
บริหารกิจการบานเมืองที่
ดี

แนวทาง
พัฒนา
ระบบการ
ใหบริการ
ที่มีประ
สิทธิ
ภาพ

แนวทาง
พัฒนา
คุณภาพ
บุคลากร
ในการ
ใหบริการ

ยุทธศาสตร ที่ ๘
การสรางธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

๑๕

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางมวง พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ตอ)
ยุทธศาสตร ที่ ๒
การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
และการทองเทีย่ ว

ยุทธศาสตร ที่ ๓
การพัฒนาและสงเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร ที่ ๔
การอนุรักษและสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิ ญญา
ทองถิ่น

ยุทธศาสตร ที่ ๕
การจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย

ยุทธศาสตร ที่ ๖
การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร ที่ ๗
การบริหารจัดการ และ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

แบบ ยท.๐๑ (ตอ)

ยุทธศาสตร ที่ ๘
การสรางธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท.
ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร ที่ ๑
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและการสราง
มูลคาเพิ่มทางการเกษตร

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อบต.
บางมวง

ยุทธศาสตร ที่ ๑
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและการพัฒนา
แหลงน้ํา

ยุทธศาสตร ที่ ๒
การพัฒนาและสงเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร ที่ ๓
การจัดระเบียบชุมชน
สังคม การรักษาความสงบ
เรียบรอย และการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร ที่ ๔
การบริหารจัดการ และ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร ที่ ๕
การอนุรักษและสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิ ญญา
ทองถิ่น

ยุทธศาสตร ที่ ๖
การสรางธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

เปาหมายยุทธศาสตร ที่ ๑
๑) มีแหลงน้ําสําหรับ
การเกษตรและการอุปโภค
บริโภค
๒) มีเสนทางสําหรับการ
คมนาคมและการขนสง
สินคาที่ไดมาตรฐาน
๓) มีระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ได
มาตรฐานและครอบคลุม
๔) การเกษตรกรรมไดรับ
การพัฒนาและสงเสริม

เปาหมายยุทธศาสตร ที่ ๒
๑) ประชาชนมีรายได
เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริม
๒) ชุมชนมีความเขมแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได
๓) เด็ก สตรี ผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาสทางสังคม
ไดรับการสงเคราะหและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔) ประชาชนไดรับ
การศึกษาที่ดีและทั่วถึง
๕) ประชาชนมีสขุ อนามัย
ที่ดี
๖) เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดเลนกีฬาและ

เปาหมายยุทธศาสตร ที่ ๓
๑) ผังเมืองและผังชุมชนมี
ความเปนระเบียบ
๒) การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๓) เกิดความสงบเรียบรอย
และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสนิ ของ
ประชาชน
๔) ปญหายาเสพติดใน
ชุมชนลดลง

เปาหมายยุทธศาสตร ที่ ๔
๑) ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในพื้นที่
ไดรับการดูแล อนุรักษ
และบริหารจัดการ
๒) สิ่งแวดลอมในพืน้ ที่
ไดรับการควบคุมดูแลใหมี
คุณภาพที่ดี
๓) การทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติในพืน้ ที่ไดรับ
การพัฒนาและสงเสริม

เปาหมายยุทธศาสตร ที่ ๕
๑) ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิ ญญา
ทองถิ่นไดรับการอนุรักษ
ฟนฟู บูรณะ และสืบสาน
๒) มีการจัดทําและ
ถายทอดองคความรู
เกี่ยวกับศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญ ญาทองถิ่น
๓) การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และวิถี
ชาวบานในพืน้ ที่ไดรับการ
พัฒนาและสงเสริม

เปาหมายยุทธศาสตร ที่ ๖
๑) ทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิน่
๒) การปฏิบัตริ าชการและ
การใหบริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๓) ผูบริหารและบุคลากร
ปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และเนน
ความตองการของ
ประชาชนสวนรวม
๔) ประชาชนไดรับการ
สงเสริมความรูการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี

๑๖

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางมวง พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ตอ)

แนว
ทางการ
พัฒนา

แบบ ยท.๐๑ (ตอ)

เปาหมายยุทธศาสตร ที่ ๑
๑) มีแหลงน้ําสําหรับ
การเกษตรและการอุปโภค
บริโภค
๒) มีเสนทางสําหรับการ
คมนาคมและการขนสง
สินคาที่ไดมาตรฐาน
๓) มีระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ได
มาตรฐานและครอบคลุม
๔) การเกษตรกรรมไดรับ
การพัฒนาและสงเสริม

เปาหมายยุทธศาสตร ที่ ๒
๑) ประชาชนมีรายได
เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริม
๒) ชุมชนมีความเขมแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได
๓) เด็ก สตรี ผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาสทางสังคม
ไดรับการสงเคราะหและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔) ประชาชนไดรับ
การศึกษาที่ดีและทั่วถึง
๕) ประชาชนมีสขุ อนามัย
ที่ดี
๖) เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดเลนกีฬาและ

เปาหมายยุทธศาสตร ที่ ๓
๑) ผังเมืองและผังชุมชนมี
ความเปนระเบียบ
๒) การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๓) เกิดความสงบเรียบรอย
และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสนิ ของ
ประชาชน
๔) ปญหายาเสพติดใน
ชุมชนลดลง

เปาหมายยุทธศาสตร ที่ ๔
๑) ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในพื้นที่
ไดรับการดูแล อนุรักษ
และบริหารจัดการ
๒) สิ่งแวดลอมในพืน้ ที่
ไดรับการควบคุมดูแลใหมี
คุณภาพที่ดี
๓) การทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติในพืน้ ที่ไดรับ
การพัฒนาและสงเสริม

เปาหมายยุทธศาสตร ที่ ๕
๑) ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิ ญญา
ทองถิ่นไดรับการอนุรักษ
ฟนฟู บูรณะ และสืบสาน
๒) มีการจัดทําและ
ถายทอดองคความรู
เกี่ยวกับศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญ ญาทองถิ่น
๓) การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และวิถี
ชาวบานในพืน้ ที่ไดรับการ
พัฒนาและสงเสริม

เปาหมายยุทธศาสตร ที่ ๖
๑) ทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิน่
๒) การปฏิบัตริ าชการและ
การใหบริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๓) ผูบริหารและบุคลากร
ปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และเนน
ความตองการของ
ประชาชนสวนรวท
๔) ประชาชนไดรับการ
สงเสริมความรูการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตรและอุปโภค
บริโภค
๒) พัฒนาการคมนาคม
และการขนสงสินคา
๓) พัฒนาการ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
๔) สงเสริมการพัฒนาและ
การลงทุนทางการเกษตร

แนวทางการพัฒนา
๑) สงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายไดใหแกประชาชน
๒) สรางความเขมแข็งชอง
ชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓) สงเคราะหและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทาง
สังคม
๔) สงเสริมการศึกษา
ใหแกประชาชน
๕) สงเสริมการ
สาธารณสุขใหประชาชนมี
สุขภาวะที่ดี
๖) สงเสริมและสนับสนุน
ใหเด็ก เยาวชน และ

แนวทางการพัฒนา
๑) สงเสริมและสนับสนุน
การจัดทําผังเมืองและผัง
ชุมชน
๒) สงเสริมการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
๓) สงเสริมการรักษาความ
สงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
๔) สงเสริมการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด

แนวทางการพัฒนา
๑) อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒) ควบคุมดูแลคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพ
ที่ดี
๓) พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนา
๑) อนุรักษ ฟน ฟู บูรณะ
และสืบสานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญ ญาทองถิ่น
๒) สงเสริมและสนับสนุน
องคความรูเกีย่ วกับศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญ ญาทองถิ่น
๓) พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และวิถีชาวบาน

แนวทางการพัฒนา
๑) สงเสริมและสนับสนุน
ใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิน่
๒) เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการและการ
ใหบริการประชาชน
๓) เสริมสรางระบบ
คุณธรรม จริยธรรม ใหกับ
ผูบริหารและบุคลากร
ทองถิ่น
๔) สงเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปน
ประมุข

๑๗

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางมวง พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ตอ)
แนว
ทางการ
พัฒนา

๑) พัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตรและอุปโภค
บริโภค
๒) พัฒนาการคมนาคม
และการขนสงสินคา

ผลผลิต/
โครงการ

๑.โครงการกอสรางดาด
คอนกรีตคลอง/เหมืองสง
น้ํา
๒.โครงการซอมแซมดาด
คอนกรีตคลอง/เหมืองสง
น้ํา
๓.โครงการวางทอสงน้ํา
๔.โครงการซอมแซมทอสง
น้ํา
๕.โครงการขุดลอกคลอง/
๑.โครงการกอสรางถนน
คสล./ถนนแอสฟลทติก
ฯ//ถนนหินคลุก/ถนนดิน
ลูกรัง
๒.โครงการซอมแซมถนน
คสล./ถนนแอสฟลทติก
ฯ//ถนนหินคลุก/ถนนดิน

๑) สงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายไดใหแกประชาชน
๒) สรางความเขมแข็งชอง
ชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑) สงเสริมและสนับสนุน
การจัดทําผังเมืองและผัง
ชุมชน
๒) สงเสริมการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

๓) สงเคราะหและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทาง
สังคม

๓) สงเสริมการรักษาความ
สงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

๑.โครงการสงเสริมอาชีพ/
ฝกอาชีพ
๒.โครงการสนับสนุน
งบประมาณสําหรับกลุม
อาชีพ

๑.โครงการจัดทํา/
สนับสนุนการจัดทําผัง
เมือง/ผังชุมชน

๑.โครงการฝกอบรม
พัฒนาศักยภาพ/ศึกษาดู
งานเศรษฐกิจพอเพียง
๒.โครงการสนับสนุน
งบประมาณสําหรับกลุม
หรือหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง/ศูนยเรียนรู
๑.โครงการสนับสนุน
งบประมาณเบี้ยยังชีพเด็ก
สตรี ผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาสทางสังคม
๒.โครงการสงเสริมการฝก
อาชีพเสริมเด็ก สตรี
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทาง

๑.โครงการปองกัน/
บรรเทา/ฟนฟู/ใหความ
ชวยเหลือจากการเกิดสา
ธารณภัย
๒.จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ
สําหรับปฏิบัติงาน
๓.โครงการฝกอบรม
๑.โครงการฝกอบรม
อปพร./อาสาสมัครตางๆ
๒.โครงการกอสราง
อาคาร/จัดตั้งศูนย อปพร.
๓.โครงการสนับสนุน
งบประมาณการอยูจุด
ตรวจ/เวรยามในชุมชน/
ชวงเทศกาล
๔.จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ

๑) อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒) ควบคุมดูแลคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพ
ที่ดี
๓) พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ

๑.โครงการปลูกตนไม/ปา
ชุมชน/หญาแฝก
๒.โครงกอสรางเขื่อนเรียง
หิน
๓.โครงปรับปรุงภูมิทัศน
ริมแมน้ํา/คู/คลอง/บึง
๑.โครงการควบคุม/
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา/
ดิน/อากาศ
๒.โครงการปรับปรุง
คุณภาพน้ํา/ดิน/อากาศ
๓.โครงการฝกอบรมให
ความรูแ กประชาชน
๑.โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทศั นแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ
๒.โครงการฝกอบรม
พัฒนาศักยภาพใหความรู
เรื่องสงเสริมการทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ

๑) อนุรักษ ฟน ฟู บูรณะ
และสืบสานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญ ญาทองถิ่น
๒) สงเสริมและสนับสนุน
องคความรูเกีย่ วกับศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญ ญาทองถิ่น

๑.โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต/วัน
ผูสูงอายุ/แขงเรือ/ลอย
กระทง
๒.โครงการทําบุญตักบาตร
/แหเทียนเขาพรรษา
๑.โครงการจัดทําเอกสาร
องคความรูทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญ ญาทองถิ่น
๒.โครงการฝกอบรม/
ถายทอดองคความรูทาง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิ ญญา

แบบ ยท.๐๑ (ตอ)
๑) สงเสริมและสนับสนุน
ใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิน่
๒) เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการและการ
ใหบริการประชาชน

๑.โครงการประชาคม
หมูบาน/ตําบลเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนา
๒.โครงการเวทีรับฟงความ
คิดเห็น/ขอเสนอแนะ
๓.โครงการการมีสวนรวม
ของประชาชนในการเปด
ซองสอบราคา/ตรวจรับ
๑.โครงการพัฒนา
ศักยภาพ/ศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการและการ
ใหบริการประชาชน
๒.โครงการกอสราง/ตอ
เติมอาคารสํานักงาน
๓.โครงการจัดซื้อวัสดุ/
อุปกรณสํานักงาน/รถยนต

๑๘

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางมวง พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ตอ)
แนว
ทางการ
พัฒนา

๓) พัฒนาการ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
๔) สงเสริมการพัฒนาและ
การลงทุนทางการเกษตร

ผลผลิต/
โครงการ

๑.ซอมแซม/กอสราง
ระบบประปา
๒.วางทอเมนตประปา
๓.จัดซื้อสารสม/คลอรีน
สําหรับประปา
๔.ขยายเขตไฟฟา
๕.ติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟา
สาธารณรายทาง
๖.วาง/ซอมแซมทอระบาย
น้ํา และรางระบายน้ํา
๗.ติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจร/กระจกมองรถทาง
แยก
๘.โครงการจัดซื้อถังขยะ
๙.จัดทําปายบอกทาง/
๑.โครงการสงเสริมการ
ลงทุนทางการเกษตร
๒.โครงการฝกอบรม
พัฒนาความรูทาง
การเกษตร/ผลผลิตทาง
การเกษตร

๓) สงเคราะหและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทาง
สังคม

๔) สงเสริมการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด

๓) พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และวิถีชาวบาน

๑.โครงการสงเสริม
การศึกษาใหแกประชาชน
๒.โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน/อาหาร
เสริม(นม)
๓.โครงการซอมแซม/
กอสรางอาคาร ศพด.
๔.โครงการจัดซื้อของเลน
สนาม/วัสดุ/อุปกรณของ
ศพด.
๕.อุดหนุนงบประมาณ

๓) เสริมสรางระบบ
คุณธรรม จริยธรรม ใหกับ
ผูบริหารและบุคลากร
๔) สงเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปน
ประมุข

๔) สงเสริมการศึกษา
ใหแกประชาชน

๓.โครงการสงเสริมการ
สาธารณสุข/การศึกษา
๔.โครงการวันเด็ก/วัน
ผูสูงอายุ

แบบ ยท.๐๑ (ตอ)

๑.โครงการบําบัดฟน ฟูผู
ติดยาเสพติด
๒.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม/การบําเพ็ญ
ประโยชนของเด็ก เยาวชน
และกลุมเสี่ยง
๓.โครงการติดตั้งกลอง
CCTV
๔.โครงการแขงขันกีฬา

๑.โครงการฝกอบรมและ
พัฒนาเรื่องการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และวิถี
ชาวบาน
๒.โครงการสนับสนุน
งบประมาณพัฒนาเรื่อง
การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และวิถี

๑.โครงการฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
ผูบริหารและบุคลากร
ทองถิ่น
๒.โครงการฝกอบรมการ
ปฏิบัติหนาที่ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๑.โครงการฝกอบรม/
สงเสริมความรูการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปน
ประมุขใหแกประชาชน
๒.โครงการวันพอ/วันแม/
วันเฉลิมพระเกียรติฯ
๓.โครงการจัดทําซุมเฉลิม
พระเกียรติ
๔.โครงการฝกอบรม/

๑๙

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางมวง พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ตอ)
แนว
ทางการ
พัฒนา

๕) สงเสริมการ
สาธารณสุขใหประชาชนมี
สุขภาวะที่ดี
๖) สงเสริมและสนับสนุน
ใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดเลนกีฬาและ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

ผลผลิต/
โครงการ

๑.โครงการอุดหนุน
สาธารณสุขมูลฐาน
๒.โครงการอุดหนุน
กองทุน สปสช.
๓.โครงการพนหมอกควัน
กําจัดยุง
๔.โครงการฉีดวัคซีน
๑.โครงการกอสราง/
ซอมแซมลานกีฬาประจํา
หมูบาน
๒.โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย
๓.โครงการจัดซื้ออุปกรณ
กีฬา
๔.โครงการแขงขันกีฬา
ภายในตําบล
๔.โครงการแขงขันกีฬา
สายสัมพันธ อบต.

แบบ ยท.๐๑ (ตอ)

๒๐
แบบ ยท.๐๒

๒.๓ แผนที่ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางมวง พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
Strategy Map
วิสัยทัศน

การคมนาคมและการขนสงดี มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไดมาตรฐาน การเกษตรพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี พื้นที่ภูมิทัศนสวยงาม

พันธกิจ

พัฒนาแหลงน้ํา การ
คมนาคมและการขนสง
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการใหได
มาตรฐานและเพียงพอ
ตอความตองการ และ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนใหดีขึ้น และ
สงเสริมใหประชาชนมี
อาชีพและรายไดที่
เพียงพอตอการ
ดํารงชีวิต

จัดระเบียบชุมชน สังคม
ใหเกิดความสงบ
เรียบรอย และสงเสริม
การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดความ
สมดุลอยางยั่งยืน

อนุรักษและสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิ ญญา
ทองถิ่น

นําหลักธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีมาใชในการ
บริหารราชการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ใหบริการประชาชน

เปาประสงค/
จุดมุงหมายเพื่อ
การพัฒนา

การสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการได
มาตรฐานและเพียงพอ
ตอความตองการ
ผลผลิตทางการเกษตรมี
คุณภาพ

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ประชาชนที่ดีขึ้น และ
สามารถพึ่งตนเองได

ชุมชน และสังคมมีความ
เปนระเบียบและเกิด
ความสงบเรียบรอย
ปญหายาเสพติดลดลง

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดรับการ
บริหารจัดการใหเกิด
ความสมดุลอยางยั่งยืน

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิ ญญา
ทองถิ่นไดรับการอนุรักษ
และสืบสานใหคงอยู

การบริหารราชการและ
การใหบริการประชาชน
มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร

การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและการพัฒนา
แหลงน้ํา

การพัฒนาและสงเสริม
คุณภาพชีวิต

การจัดระเบียบชุมชน
สังคม การรักษาความ
สงบเรียบรอย และการ
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

การบริหารจัดการ และ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

การอนุรักษและสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิ ญญา
ทองถิ่น

การสรางธรรมาภิบาล
และการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

๒๑
แบบ ยท.๐๒(ตอ)
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางมวง พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ตอ)
Strategy Map
ยุทธศาสตร

การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและการพัฒนา
แหลงน้ํา

การพัฒนาและสงเสริม
คุณภาพชีวิต

การจัดระเบียบชุมชน
สังคม การรักษาความ
สงบเรียบรอย และการ
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

การบริหารจัดการ และ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

การอนุรักษและสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิ ญญา
ทองถิ่น

การสรางธรรมาภิบาล
และการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

๑) พัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตรและอุปโภค
บริโภค
๒) พัฒนาการคมนาคม
และการขนสงสินคา
๓) พัฒนาการ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
๔) สงเสริมการพัฒนา
และการลงทุนทาง
การเกษตร

๑) สงเสริมอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายไดใหแก
ประชาชน
๒) สรางความเขมแข็ง
ชองชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓) สงเคราะหและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี ผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาสทางสังคม
๔) สงเสริมการศึกษา
ใหแกประชาชน
๕) สงเสริมการ
สาธารณสุขใหประชาชน
มีสุขภาวะที่ดี
๖) สงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน
และประชาชนไดเลน

๑) สงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําผัง
เมืองและผังชุมชน
๒) สงเสริมการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
๓) สงเสริมการรักษา
ความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสนิ
๔) สงเสริมการปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติด

๑) อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒) ควบคุมดูแลคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหอยูใน
สภาพที่ดี
๓) พัฒนาและสงเสริม
การทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ

๑) อนุรักษ ฟน ฟู บูรณะ
และสืบสานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิ ญญา
ทองถิ่น
๒) สงเสริมและ
สนับสนุนองคความรู
เกี่ยวกับศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิ ญญา
ทองถิ่น
๓) พัฒนาและสงเสริม
การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และวิถี
ชาวบาน

๑) สงเสริมและ
สนับสนุนใหทุกภาคสวน
มีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่น
๒) เพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการและ
การใหบริการประชาชน
๓) เสริมสรางระบบ
คุณธรรม จริยธรรม
ใหกับผูบริหารและ
บุคลากรทองถิน่
๔) สงเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข

แนวทางการ

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบางมวง
ที่ นว ๗๙๙๐๑/
. วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง การประกาศใชขอมูลพื้นฐานองคการบริหารสวนตําบลบางมวง

.
.
.

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลบางมวง
ดวยขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความสําคัญและจําเปนสําหรับใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนําไปประกอบในการจัดทําขอมูลรายงานทางวิชาการตางๆ เพื่อประโยชนในการบริหารราชการใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเพื่อใหหนวยงานทางราชการและเอกชนสามารถที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชเพื่อให
เกิดประโยชนแกประชาชนและสังคมสวนรวมได
ดัง นั้ น เพื่ อ ให ก ารบริห ารราชการขององคก ารบริห ารส วนตํ าบลบางม วงเป น ไปด วยความเรี ยบร อ ย
สอดคลองกับ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ องคก ารบริหารสวนตําบลบางมวงจึงจัดทําและประกาศใชขอมูล
พื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลบางมวง หากเห็นชอบใหลงนามในเอกสารประกาศใชขอมูลพื้นฐานองคการ
บริหารสวนตําบลบางมวงที่สงมาดวยนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดําเนินการตอไป
(นายปยะพงษ ปลื้มสุข)
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ความเห็นหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(นางฐานิต จันทมาส)
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(นายบรรลือศักดิ์ ทองนอย)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางมวง

๒
ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(นายวิโรจน สมมีส)ี
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางมวง

