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แผนพัฒนาต าบลมีลักษณะเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน  เศรษฐกิจและสังคม  ที่ครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขตต าบลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การจัดท าแผนยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนต าบล  จงึได้ให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการ

จัดท าแผนให้สอดคล้องกับนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายตามยุทธศาสตร์ของ

จังหวัด  และนโยบายตามยุทธศาสตร์ของอ าเภอ  เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยใช้

การประชาคมหมูบ่้านและต าบลเป็นทิศทางในการด าเนินการ 

  การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการ

บริหารงานซึ่งแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะมีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย 

ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งการก าหนดโครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

การพัฒนาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง   

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  

และแนวทางในการพัฒนาในระดับต่าง ๆ และที่ส าคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินงานเพื่อ

ตอบสนองตอ่ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่  ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของแผนแม่บทชุมชน   ใน

นามขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ขอขอบคุณประชาชนทุกคนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี

ส่วนร่วมในการจัดท ารวมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจนสามารถ

ด าเนนิการได้ส าเร็จลุล่วง 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์    
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******************************** 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548  ก าหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาสามปี  และแผนการด าเนินงาน  นั้น  บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์  ได้

ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. 2556 – 2560)  ตามขั้นตอนและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ข้อ  16  และสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา  (พ.ศ. 2556– 2560)  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2555   เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2555   

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  16 (4)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  จึงขอประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา      (พ.ศ. 2556 – 2560)  เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ

บรหิารส่วนต าบล   บึงน้ ารักษ์  ต่อไป     

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั      

 ประกาศ   ณ   วันที่   16  เดือน   พฤษภาคม     พ.ศ.  2555 

 

 

 

(นายมนชัย    โซ๊ะเฮง) 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบงึน้ ารักษ์ 
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บทที่  1 
บทน้า 

 

1. ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  หมายความว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดง

ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน 

  แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามีความส าคัญต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์เป็นอย่างยิ่ง  

เนื่องจากเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  เป็นกรอบในการก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ให้มุ่งไปสู่สถานการณ์อันพงึประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับ

การเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มอียู่อย่างจ ากัดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ได้จัดท าขึ้นนี้  ได้จัดท าจาก

ข้อมูลพื้นฐานที่ได้รวบรวมและวเิคราะหข์้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบเพื่อสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  

และสนองตอบความตอ้งการของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ได้อย่างแท้จริง 

 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2.1  เพื่อก าหนดทิศทางในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

  2.2  แสดงถึงวิสัยทัศน ์ พันธกิจและจุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 

  2.3  เป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับท้องถิ่นอื่นให้เป็นไปในทิศทาง 

เดียวกัน 

 

3. ขั นตอนในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  การจัดท าแผนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยด าเนินการดังนี้ 

  3.1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อ
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น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้น าข้อมูลในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ

และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

  3.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา

วิเคราะหเ์พื่อจัดท ารา่งแผนยุทธศาสตรแ์ล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  3.3  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา เพื่อเสนอ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น 

3.4  ผูบ้ริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา และประกาศใชแ้ผน 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารฯจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาต่อไป 

 

4. ประโยชน์ในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี  

  4.1  บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทาง

เพื่อให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมาย  การก าหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน  ถ้าจุดมุ่งหมายที่

ก าหนดมคีวามชัดเจนก็จะช่วยใหก้ารบริหารแผนมทีิศทางมุง่ตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวก

และเกิดผลดี 

  4.2  ประหยัด  (Economical Operation)   การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใชส้ติปัญญาเพื่อ 

คิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพเป็นการให้งานฝ่ายต่าง ๆ ที่ท า  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรต่าง ๆ  อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดีก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์การ 

  4.3  ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty)  การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนใน

อนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตการวางแผนที่มี

ประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว  ท าการคาดคะเนเหตุการณ์

ในอนาคตและได้หาแนวทางพจิารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แลว้ 

  4.4  เป็นเกณฑใ์นการควบคุม (Basis of control) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้ก าหนดหน้าที่

การควบคุมขึน้  ทั้งนีเ้พราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการคู่กัน

อาศัยซึ่งกันและกันกล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม   กล่าวได้ว่าแผนก าหนด

จุดมุง่หมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม   

  4.5  ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Crativity) 

การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจและเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ  (นวัตกรรม) และ

ความคิดสร้างสรรค์ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญหาของคณะผู้
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ท างานด้านการวางแผนท าให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์น ามาใช้ประโยชน์แก่องค์กรและยัง

เป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผูบ้ริหาร 

  4.6  พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation)  ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึง

ความร่วมแรงร่วมใจในการท างานของผู้บริหาร  และยังเป็นการสร้างแจงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วย

เพราะรู้อย่างชัดเจนว่า  องค์กรคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง  นอกจากนั้นการวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและ

พัฒนาแรงจูงใจที่ดีส าหรับผู้บริหารในอนาคต     พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) การวางแผนที่มี

ประสิทธิภาพ  ท าใหอ้งค์การมกีารแขง่ขันกันมากกว่าองค์การที่ไม่มีการวางแผน 

  4.7  พัฒนาการแข่งขัน   การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ   ท าให้องค์กรมีการแข่งขันกันมาก    

กว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับ

การขยายขอบข่ายการท างาน  เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน  ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่     

จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 4.8 ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี  (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความมั่นใจ    

ในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกัน     

มีการจัดประสานงานในฝา่ยต่าง ๆ ขององคก์รเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในงานแตล่ะฝ่ายขององค์การ 
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บทที่  2 
สภาพทั่วไปและข้อมลูพื นฐาน 

 

1. สภาพท่ัวไป 

 1.1  ลักษณะที่ตั งอาณาเขต 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนอืของอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ห่างจากที่ว่า

การอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  ระยะทาง  30  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร  องค์การบริหารส่วน

ต าบลบึงน้ ารักษ์มีเนื้อที่ประมาณ  49.5  ตารางกิโลเมตร  หรือ  30,937.50  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับ

ต าบลใกล้เคียง ดังนี้ 

-  ทิศเหนอื   ติดตอ่  ต าบลชุมพล อ าเภอองค์รักษ์  จังหวัดนครนายก 

 -  ทิศใต้ ติดตอ่  ต าบลศาลาแดง อ าเภอบางน้ าเปรีย้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 -  ทิศตะวันออก ติดตอ่  ต าบลดอนฉิมพล ี อ าเภอบางน้ าเปรีย้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 -  ทิศตะวันตก   ติดต่อ แขวงคลองสิบสอง ก.ท.ม./ ต.พืชอุดม อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

1.2 เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน แยกเป็น 

หมูท่ี่  1  บ้านคลองหกวา มีพื้นที่ประมาณ  1,784 ไร่ 

หมูท่ี่  2  บ้านคลองสิบสี่ มีพื้นที่ประมาณ  2,173 ไร่ 

หมูท่ี่  3  บ้านคลองสิบสี่ มีพื้นที่ประมาณ  2,475 ไร่ 

หมูท่ี่  4  บ้านคลองสิบสี่ มีพื้นที่ประมาณ  1,720 ไร่ 

หมูท่ี่  5  บ้านคลองสิบสี่ มีพื้นที่ประมาณ  1,381  ไร่ 

หมูท่ี่  6  บ้านคลองสิบห้า มีพื้นที่ประมาณ  1,955  ไร่ 

หมูท่ี่  7  บ้านคลองสิบห้า มีพื้นที่ประมาณ  3,203  ไร่ 

หมูท่ี่  8  บ้านคลองสิบห้า มีพื้นที่ประมาณ  2,004  ไร่ 

หมูท่ี่  9  บ้านคลองสบิหา้ มีพื้นที่ประมาณ  2,017 ไร่ 

หมูท่ี่  10  บ้านคลองสิบห้า มีพื้นที่ประมาณ  2,120  ไร่ 

หมูท่ี่  11  บ้านคลองสิบห้า มีพื้นที่ประมาณ  2,691  ไร่ 

หมูท่ี่  12  บ้านคลองสิบห้า มีพื้นที่ประมาณ  2,636  ไร่ 

หมูท่ี่  13  บ้านคลองสิบห้า มีพื้นที่ประมาณ  1,917 ไร่ 

หมู่ที่  14  บ้านคลองหกวา มีพื้นที่ประมาณ  1,748 ไร่ 

หมูท่ี่  15 บ้านคลองหกวา มีพื้นที่ประมาณ  1,113  ไร่  
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1.3  ประชากร 

จ านวนประชากรทั้งหมด ณ เดือน  เมษายน  2555  จากส านักทะเบียนอ าเภอบางน้ าเปรีย้ว 

แยกเป็นรายพืน้ที่   

ต้าบล/หมู่บ้าน  ชาย  หญิง  รวม        จ้านวนครัวเรือน 

หมู ่ 1   268  288  556  137 

หมู ่ 2   444  443  887  169 

หมู ่ 3   206  174  380  108 

หมู ่ 4   66  88  154  50 

หมู ่ 5   81  87  168  48 

หมู ่ 6   286  331  617  139 

หมู ่ 7   214  220  434  104 

หมู ่ 8   234  251  485  100 

หมู ่ 9   330  332  662  154 

หมู ่ 10  395  426  821  152 

หมู ่ 11  432  479  911  180 

หมู ่ 12  372  360  732  157 

หมู ่ 13  327  283  610  118 

 1.4  สภาพภูมิประเทศ 

สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก มีคลองผ่านหลายสายเหมาะส าหรับ 

ท าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 

   1.5  สภาพภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศของต าบลบึงน้ ารักษ์ค่อนข้างรอ้น  มีฝนตกตามฤดูกาล 

 1.6  สภาพเศรษฐกิจ 

อาชีพ 

อาชีพหลักของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ คือ การท านา  อาชีพ 

รองลงมาได้แก่  การเลี้ยงสัตว์ไว้ขาย  ท าสวน  อาชีพค้าขาย  และรับจ้าง  ตามล าดับ              

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน ้ารักษ์ 

-  บริษัท จ ากัด  1  แห่ง  หมูท่ี่  6    

-  สถานีบริการน้ ามัน(ขนาดเล็ก)  5  แห่ง  หมู่ที่  1,6,10,11 และหมูท่ี่  12 

 



10 

 
 1.7  สภาพสังคม 

การศึกษา  

 มีศูนย์อบรมเด็กประจ ามัสยิด   จ านวน   2   แห่ง  (รับถ่ายโอน) 

1. ศูนย์อบรมเด็กประจ ามัสยิดดารุ้ลอบิาดะห์ หมูท่ี่  2 

2. ศูนย์อบรมเด็กประจ ามัสยิดดารุลนาอีม  หมูท่ี่  11 

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  2   แห่ง  (รับถ่ายโอน) 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหกวา  หมูท่ี่  1 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง  15  หมูท่ี่  13 

มีอนุบาล  3  ขวบ  (สปช.)  รับถ่ายโอน 

1. อนุบาล  3  ขวบ  โรงเรียนวัดบึงน้ ารักษ์ หมูท่ี่  8 

2. อนุบาล  3  ขวบ  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ หมูท่ี่  9 

3. อนุบาล  3  ขวบ  โรงเรียนสุเหร่าคลอง  15 หมูท่ี่  12 

  มีโรงเรยีนประถมศึกษา  จ านวน   6    แหง่ 

1. โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา   หมูท่ี่  1 

2. โรงเรียนสุเหร่าคลอง  14   หมูท่ี่  2 

3. โรงเรียนวัดบึงน้ ารักษ์    หมู่ที่  8 

4. โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์   หมูท่ี่  9 

5. โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม   หมูท่ี่  11 

6. โรงเรียนสุเหร่าคลอง  15   หมูท่ี่  12 

มีโรงเรยีนมัธยมศึกษา   จ านวน   2   แห่ง 

1. โรงเรียนวัดบึงน้ ารักษ์    หมูท่ี่  8 

2. โรงเรียนอิสลามบึงน้ ารักษ์วทิยา   หมูท่ี่  13   

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บ้าน   

 มีที่อา่นหนังสอืพิมพ์ประจ าหมูบ่้าน จ านวน 5 แหง่  (หมูท่ี่  2,4,7,11  และ  12) 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

  วัด จ้านวน  2 แห่ง 

   -   วัดบึงน้ ารักษ์  หมูท่ี่  8 

            -   วัดวิเวกวนาราม  หมูท่ี่  14 

  มัสยิด จ้านวน  8 แห่ง 

             -  มัสยิดมัจมูอุ้ลอิสลาม  หมูท่ี่   1 

             -  มัสยิดดารุล้อิบาดะห์  หมูท่ี่  2 

             -  มัสยิดเราฎอ่ตุ้ลยีณาน หมูท่ี่  8 

             -  มัสยิดนูรุดดีน  หมูท่ี่  9 
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             -  มัสยิดนูรุ้ลมูฮ ามะดียะห์ หมูท่ี่  10 

                   -  มัสยิดดารุลนาอีม  หมูท่ี่  11 

             -  มัสยิดดีนุล้กอยยีมะห์  หมูท่ี่  12 

   -  มัสยิดดารุล้มะอ์วา  หมูท่ี่  13 

1.8 การสาธารณสุข 

      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  1  แห่ง  หมูท่ี่   11  มีเจา้หน้าที่จ านวน  6  คน 

1.9  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  สถานีต ารวจ  - แห่ง  (ใช้บริการสถานีต ารวจภูธรฉิมพลี) 

  สถานีดับเพลิง  - แห่ง 

1.10  การคมนาคม  

 1.  ถนนสายบ้านคลองหกวาเชื่อมต่อบ้านคลองสบิสี่  หมู่ที่  14,15, 1-5               

ระยะทาง  15.140  กิโลเมตร 

 2.  ถนนสายบ้านคลอง  15 (ฝัง่ตะวันตก)  ระยะทาง  15.070  กิโลเมตร 

 3.  ถนนสายบ้านคลอง  15 (ฝัง่ตะวันออก)  ระยะทาง  14.940  กิโลเมตร 

 4.  ถนนทางลัด  จ านวน  3  สาย   

  (4.1) สายหมู่ที่  12  เชื่อมต่อหมู่ที่  2  ระยะทาง  1.890  กิโลเมตร 

  (4.2) สายทางลัดหมูท่ี่ 7 เชื่อมต่อต าบลดอนฉิมพลี หมู่ที่  13 (บริเวณถนน  

รพช.) ระยะทางยาว  1.450  กิโลเมตร 

   (4.3) สายทางลัดหมู่ที่ 13 เชื่อมตอ่ต าบลดอนฉิมพลี หมูท่ี่ 16 (บริเวณถนน รพช.) 

ระยะทางยาว  1.131  กิโลเมตร 

  5.  ถนนซอยเข้าสถานที่ส าคัญ  จ านวน  13  สาย  ระยะทาง  3.046  กิโลเมตร- 

สายเลียบคลองหกวา  1 สาย  ระยะทาง  4.04 กิโลเมตร    

       1.11 การโทรคมนาคม 

การติดต่อสื่อสารภายในหมู่บ้านมีหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน   จ านวน   15  แห่ง  การ

ติดต่อสื่อสาร ระหว่างหมู่บ้าน ,อ าเภอ,จังหวัดใช้บริการไปรษณีย์ดอนฉิมพลี  และทางโทรศัพท์ของ           

บริษัท ทีโอทีกัด (มหาชน) 

         1.12  การไฟฟ้า 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ ใช้ไฟฟ้าจากที่ท าการไฟฟ้าดอนฉิมพลีปัจจุบัน    

มีไฟฟ้า ครบทั้ง 15  หมูบ่้าน 
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      1.13  แหล่งน า้ตามธรรมชาติ 
  -   คลอง  จ านวน    3 สาย  ได้แก่  คลอง  14   คลอง  15  และคลองหกวา 

  -   บึง,หนอง   จ านวน  5 แหง่  ได้แก่  บึงสมอเอก,  บึงตาลอย,  บึงตาไว,  บึงล าชะล่าและ

บึงทองหลางเฒ่า   

      1.14  แหล่งน า้ทีส่ร้างขึน้    แยกเป็น 

-   ประปาบาดาล  จ านวน  2  แห่ง  ได้แก่  หมู่ที่  13 (บริเวณมัสยิดดารุ้ลมะอ์วา),        

หมูท่ี ่ 15  (บ้านนายสมพงษ์  เลงัง) 

-  ประปาผิวดิน  จ านวน  7  แห่ง  ได้แก่ หมู่ที่ 3 (บริเวณที่ดินอุทิศมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์),       

หมู่ที่  10 (บริเวณที่ดินอุทิศมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์), หมู่ที่  12  (บริเวณที่ดินอุทิศมัสยิดดีนุ้ลกอยยีมะห์),      

หมู่ที่  1 (บริเวณมัสยิดมัจมูอุ้ลอิสลาม),  หมู่ที่  14  (บริเวณวัดวิเวกวนาราม), หมู่ที่  4  (บริเวณศาลา

ประชาคม)  และหมูท่ี่  6  (บริเวณศาลาประชาคมหมูบ่้าน) 

-  ถังเก็บน้ าแบบ  ฝ.33  จ านวน  7  แห่ง  ได้แก่  หมู่ที่  1,2,9,10,11,13,15 

-  ถังเก็บน้ าแบบ  ฝ.99  จ านวน  1  แหง่  ได้แก่  หมู่ที่  14 

  -  ถังเก็บน้ าฝนโยธาธิการ  จ านวน  6  แหง่  ได้แก่  หมู่ที่  3,4,5,7,8,15 

 

2. โครงสร้างและกระบวนการบริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ได้ตัง้ขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้ง  

องค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 โดยในระยะแรกองค์การบริหารส่วนต าบล               

บึงน้ ารักษ์ ได้มีส่วนราชการภายในเพียง 3 ส่วน คือ ส านักปลัด ส่วนการคลัง และส่วนโยธา ต่อมาปี 2546 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ ได้รับการอนุมัตจิากคณะกรรมการพนักงานสว่นต าบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(ก.อบต.) ได้เปิดกรอบส่วนราชการเพิ่มเติมอีก  3   ส่วน คือ ส่วนการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ

นันทนาการ,  ส่วนส่งเสริมการเกษตรและส่วนสวัสดิการสังคม จนกระทั่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลบึง

น้ ารักษ์มีส่วนราชการทั้งหมด  5  ส่วน  คือ ส านักปลัด ส่วนการคลัง และส่วนโยธา  ส่วนการศึกษา  ศาสนา  

วัฒนธรรมและนันทนาการและส่วนสวัสดิการสังคม  เพื่อรองรับภารกิจที่จะได้รับการถ่ายโอนจากส่วน

ราชการตาม พรบ . ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

พ.ศ.  2542 
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 2.1  โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงน า้รักษ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  นายสุรินทร์   แดงชาต ิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ 

2.  นายบุญตา  อินทสมบัติร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ 

3.  นายขวัญชัย  ศริิโวหาร เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภา อบต. 

รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต. 
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 รายชื่อผู้บริหารองค์การบรหิารส่วนต้าบลบึงน ้ารักษ์ 

1.  นายมนชัย  โซ๊ะเฮง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ 

2.  นายสมรรถ  มูฮ าหมัด รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์(1) 

3.  นายบุญยามีน สุลง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์(2) 

4.  นายวันชัย  ศรชี านิ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ 
 

2.2  โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบึงน า้รักษ์ 
                                                                                                                          

             

        

 

          

      

             

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ศักยภาพ 

    ก.ด้านการบรหิาร 

 (1)  จ านวนบุคลากร  34  คน  ดังนี้  

ต าแหน่งในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 9 คน 

  ต าแหน่งในส่วนการคลัง    8 คน 

  ต าแหน่งในส่วนโยธา    3 คน 

  ต าแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม   2 คน 

  ต าแหน่งในส่วนการศกึษา   12 คน    

 

 (2)  ระดับการศกึษา 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตา้บล 

ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนสวัสดิการสังคม ส่วนการศึกษา ฯ 

นายกองค์การบริหารส่วนตา้บล 

ส้านักปลัด 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล 

เลขานุการนายก อบต. 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล 
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 -  มัธยมศกึษา/อาชีวศกึษา   12 คน 

 -  ปริญญาตรี     17 คน  

 -  สูงกว่าปริญญาตรี    5 คน 

 

 ข. ด้านงบประมาณ  

ตารางแสดงรายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบล 

 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายได้ที่ อบต.จัดเก็บเอง 402,466.88 644,950.39 749,491.64 

รายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ 11,953,428.90 15,342,926.34 15,292,626.56 

เงินอุดหนุนทั่วไป 12,830,324.80 9,446,323.00 10,652,420.00 

เงินถ่ายโอนฯ 2,976,983.00 5,984,439.00 6,440,506.00 

รวม 28,163,203.58 31,418,638.73 33,135,044.20 

 

รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน ้ารักษ์ 

 

ปีงบประมาณ ประมาณการ รายจ่ายจรงิ หมายเหตุ 

2552 24,310,700.00 20,916,526.13  

2553 24,300,000.00 24,310,700.00  

2554 24,828,240.00 24,300,000.00  

 

ค.  ศักยภาพของชุมชนและพื นที่ 

 การรวมกลุ่มของประชาชน 

 จ านวนกลุ่มทุกประเภท  1          กลุ่ม 

  แยกประเภท 

   -  กลุ่มอาชีพ  -          กลุ่ม 

   - กลุ่มออมทรัพย์ -          กลุ่ม 

   - กลุ่มอื่นๆ(อปพร.) 1                  กลุ่ม 

 

 

 

3. ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
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ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน ้ารักษ์ในปี 2554 ที่ผ่านมา 

 เชงิปริมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2554 – 2556) 

เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2553 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี               

(พ.ศ.2554 – 2556)  รวม  276  โครงการ  งบประมาณ  172,782,000.- บาท สามารถจ าแนกตาม

ยุทธศาสตร ์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

ด้านโครงสรา้งพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 21 41,501,000 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 12 1,955,000 

ด้านบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2 70,000 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

29 9,648,000 

ด้านการสง่เสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง 6 10,230,000 

ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 21 6,540,000 

รวม 91 69,944,000 

 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อ เมื่อ

วันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน 56 โครงการ 

งบประมาณ 34,168,152.43 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร ์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

ด้านโครงสรา้งพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 11 17,819,660 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 5 1,150,500 

ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 0 0 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

23 12,183,589 

ด้านการสง่เสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง 1 23,975 

ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 16 2,930,428.43 

รวม 56 34,168,152.43 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณ  และตามแผนพัฒนาสามปี  ได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/  ลง

นามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 11 17,819,660 11 17,819,660 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ

การรักษาความสงบเรียบร้อย 

5 1,150,500 5 1,150,500 

ด้านบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 

0 0 0 0 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

การศกึษา ศาสนา ศลิปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

23 12,183,589 23 12,183,589 

ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณชิย 

กรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง 

1 23,975 1 23,975 

ด้านการบริหารกิจการบ้านเมอืง

และสังคมที่ดี 

16 2,930,428.43 16 2,930,428.43 

รวม 56 34,168,152.43 56 34,168,152.43 

 

รายละเอียดด้านการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณ  ดังนี  

รายรับจรงิ ยอดรวม 33,135,044.20 บาท ประกอบด้วย 

1. ภาษีอากร (จัดเก็บเอง)    เป็นเงิน  192,417.51 บาท 

2. ภาษีจัดสรร (รัฐบาลโอนให้)    เป็นเงิน  15,292,626.56บาท 

3. ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต   เป็นเงิน  311,732.61 บาท 

4. รายได้จากทรัพย์สิน     เป็นเงิน  96,087.49 บาท 

5. รายได้เบ็ดเตล็ด     เป็นเงิน  149,254.03 บาท 

6. เงินอุดหนุน      เป็นเงิน  10,158,967 บาท 

7. เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินนอกงบประมาณ)  เป็นเงิน  493,453 บาท 

8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบีย้ยังชีพคนชรา)  เป็นเงิน  4,805,500 บาท 

9. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบีย้ยังชีพคนพิการ)  เป็นเงิน  407,500 บาท 

10. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กรมศาสนา)   เป็นเงิน  1,217,506 บาท 

11. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ศูนย์พัฒนาครอบครัว) เป็นเงิน  10,000 บาท 

รายจ่ายจริง ยอดรวม 28,155,838.17 บาท ประกอบด้วย 
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1. งบกลาง      เป็นเงิน  2,263,484 บาท 

2. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)    เป็นเงิน  2,542,306.79 บาท 

3. เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)    เป็นเงิน  2,728,031.58 บาท 

4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    เป็นเงิน  7,917,059.88 บาท 

5. ค่าสาธารณูปโภค     เป็นเงิน  159,162.24 บาท 

6. ค่าครุภัณฑแ์ละสิ่งก่อสร้าง    เป็นเงิน  2,416,800 บาท 

7. เงินอุดหนุน      เป็นเงิน  3,198,480 บาท 

8. เงินอุดหนุนทั่วไป (ไทยเข้มแข็ง)   เป็นเงิน  493,453 บาท 

9. เงินอุดหนุนทั่วไป (เบีย้ยังชีพคนชรา)   เป็นเงิน  4,800,000 บาท 

10. เงินอุดหนุนทั่วไป (เบีย้ยังชีพคนพิการ)  เป็นเงิน  407,500 บาท 

11. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กรมศาสนา)   เป็นเงิน  1,220,560.68 บาท 

12. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ศูนย์พัฒนาครอบครัว) เป็นเงิน  9,000 บาท 

สรุปค่าใช่จ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2554 

1. จา่ยจากเงนิรายได้     เป็นเงิน  21,225,325.49 บาท 

2. จา่ยจากเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ   เป็นเงิน  6,437,060.68 บาท 

3. จา่ยจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (ไทยเข้มแข็ง)  เป็นเงิน  493,453 บาท 

4. จา่ยจากเงนิสะสม     เป็นเงิน  2,729,809.02 บาท 

รายได้ไม่รวมเงนิอุดหนุน     เป็นเงิน  16,042,118.20 บาท 

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2554   เป็นเงิน  7,188,041.24 บาท 

เงินทุนส ารองเงนิสะสม     เป็นเงิน  8,714,314.22 บาท 

 เชงิคุณภาพ 

  ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ ในการด าเนินงานตามแผนงาน

โครงการต่างๆได้มุ่งเน้นการสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก

ส าคัญ  ในล าดับต้นๆ จะเป็นการแก้ไขปัญหาดา้นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและล าดับรองลงมาเป็นการ

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้านสังคมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ปัญหาที่มีในเขต

ต าบลบึงน้ ารักษ์มเีป็นจ านวนมากแต่งบประมาณมีจ ากัด 

  ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาในช่วงปีที่ผ่านมา การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบึงน้ ารักษ์สามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาเป็นบางส่วนและจะต้องมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ 

อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นความต้องการของประชาชนมากที่สุดแต่องค์การ

บริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ก็จะพยายามพัฒนาในด้านอื่นๆควบคู่กันไปด้วย 
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บทที่  3 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต้าบล 
 

1. หลักและแนวคิดในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกระบวนการก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กร  โดยก าหนดสถานะภาพความต้องการและแนวทางในการด าเนินการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  บนพื้นฐานของการรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  สอดคล้องกับ

ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของชุมชน  เพื่อให้การด าเนินการตามข้อก าหนดต่าง ๆ บรรลุตาม

เป้าหมายโดยสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน  ครอบคลุมทุกด้าน  

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์  จึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานีข้ึน้ 

 

2. วสิัยทัศน์ระดับชาติ 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย  

 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลง” 

 นโยบายของรัฐบาล  (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) 

1. นโยบายความมั่นคงแหง่รัฐ 

2. นโยบายเศรษฐกิจ 

3. นโยบายสังคมและคุณภาพชวีิต 

4. นโยบายที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม 

6. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ 

7. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  

 1. ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

 2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนสู่สังคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชวีิตอย่างยั่งยืน 

 3. ยุทธศาสตรค์วามเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

 4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคีุณภาพและยั่งยืน 

 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง ทางเศรษฐกิจและสังคม 

 6. ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 



20 

 
 

      ส่วนท้องถ่ินในฐานะบทบาทของภาคีพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 

1) น าแผนชุมชนมาประกอบการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาท้องถิ่น และผลักดันการด าเนินงาน

ภายใต้แผนชุมชนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยการระดมทรัพยากรภายในพื้นที่รับผิดชอบทั้งจากภาครัฐ  

เอกชน  พัฒนาเอกชน  และชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของที่น าไปสู่การพัฒนาชุมชน  

โดยชุมชน  เพื่อชุมชน 

2) จัดบริการทางเศรษฐกิจและสังคมขัน้พืน้ฐานใหชุ้มชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  คนในชุมชน

สามารถเข้าถึงแหล่งทุน  การศกึษา  สาธารณสุข  และการคุ้มครองทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน 

3) ประสานความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  ในทุกระดับตั้งแต่ชุมชน   จังหวัด  กลุ่ม

จังหวัด  ภูมิภาค  และประเทศ  ในการด าเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

อย่างกว้างขวางในหลายมิติพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีมาตรการทางสังคมเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบบริการต่าง 

ๆ  ให้มีความโปร่งใส  เป็นธรรม  โดยมีมาตรการคุม้ครองผู้ที่ท าประโยชน์เพื่อชุมชน/สังคม 

4) พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น  ให้เป็นระบบและปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ  ทั้งข้อมูลครัวเรือน  ข้อมูล

ศักยภาพท้องถิ่นในประเด็นต่าง ๆ  อาทิ  การรวมกลุ่มการจัดกิจกรรมของชุมชน  ทุนทางเศรษฐกิจ  ทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติทุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์หรือผู้น าตามธรรมชาติในชุมชน  สนับสนุนการจัดการ

องค์ความรูใ้นชุมชน  ประสานสถาบันการศึกษาในพื้นที่  และเปิดเวทีให้ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการร่วม

พัฒนาและเป็นแกนในการจัดการองคค์วามรู้ 

5) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลของชุมชน  และจัดท าตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชนในมิติ

ต่าง ๆ  เช่น  ตัวชี้วัดความสุขของชุมชน  ทั้งความสุขภายในจิตใจ  เช่น  การเข้าถึงหลักศาสนา  ความ

ภาคภูมิใจในท้องถิ่น  เป็นต้น  และความสุขภายนอก  เช่น  การมีครอบครัวอบอุ่น  การมีปัจจัยสี่พอเพี ยง  

การมหีลักประกันในชีวติ  เป็นต้น 

 

3. นโยบายพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

วิสัยทัศน์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 เมืองสายน้ าแหง่ชีวิต “ครัวอาหารปลอดภัย ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่เป็นมติร

ต่อชุมชน แหลง่ท่องเที่ยวเชงินเิวศและวัฒนธรรมชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีสมดุลยั่งยืน 

สังคมมั่นคงเป็นสุข” 

 ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issues) จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1. ปรับปรุงกระบวนการผลติสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากล รองรับการเป็น 

ครัวอาหารปลอดภัย 

2. ปรับปรุงและขยายระบบโครงสรา้งพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของ 

ภาคอุตสาหกรรม 
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3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริการ และกิจกรรมการท่องเที่ยวใหไ้ด้มาตรฐานและเกิดความประทับใจ 

แก่นักท่องเที่ยว 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมสี่วนรว่มของชุมชน เพื่อลด 

มลภาวะ และควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

5. ส่งเสริมการศกึษาและจัดการความรู ้ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามสู่ชุมชน  

เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและน าไปสู่สังคมแหง่ความสุข 

6. เทิดทูนและพทิักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตรยิ์ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจและความสามัคคี 

ภายในชาติอย่างมั่นคงรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของระบบมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรักษา

ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 

 

4. นโยบายพัฒนาอ้าเภอ 

วิสัยทัศน์ของอ้าเภอบางน ้าเปรี ยว 

 “การเกษตรปลอดสารพิษ  แหลง่คุณภาพชีวติดี  มวีัฒนธรรมหลากหลาย  เป้าหมายเศรษฐกิจ

พอเพียง” 

พันธกิจของอ้าเภอ  

1. พัฒนาและบริหารการปกครองท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่  

2. รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคม 

3. แก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติ 

5. อนุรักษ์ประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงาม 

6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 

7. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี และการ 

 

5. นโยบายนายกองคก์ารบริหารส่วนต้าบล 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื นฐาน 

จะด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการคมนาคม  การขนส่ง  การจราจร  โดยการสร้างและ

ซ่อมบ ารุงให้มีสภาพใช้การได้และเพียงพอ  เพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัย  แก่ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 

 จะด าเนินการสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนทุกชุมชนทั้ง  15  หมู่บ้าน  โดยองค์การบริหารส่วน

ต าบลบึงน้ ารักษ์เป็นองค์รวมของส่วนสังคมในลักษณะแบบบูรณาการอย่างสมดุลและต่อเนื่อง  ให้การ

สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  การกีฬา  นันทนาการ  

สุขภาพอนามัยถ้วนหน้าตลอดจนกิจกรรมมุ่งส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน  ป้องกันและบรรเทา   
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สาธารณภัย  การแก้ไขปัญหายาเสพติด  การสนับสนุนกิจการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  ในรูปของเงิน

ช่วยเหลือคนพิการ  คนชรา  คนยากจนให้ด ารงชีพอยู่ได้ในวังคม  โดยไม่เกิดการเหลื่อมล้ า 

3. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

จะยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น  มีรายได้เพิ่มขึ้น  จะให้การส่งเสริมกลุ่มสตรี  กลุ่ม

อาชีพให้เกิดความเข้มแข็ง  ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีการรวมกลุ่มมากขึ้น  มกีารพัฒนาด้านการเกษตร  และ

การประมง  ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์  ส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านให้มีการพัฒนาตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน

เอกชนบริการในรูปแบบตลาดนัดสนิค้าราคาถูก 

4. นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งน ้า 

จะด าเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และน้ าเพื่อการเกษตรให้กับประชาชน  และ

เกษตรกร  โดยการซ่อมบ ารุงระบบประปาหมู่บ้าน  การขยายท่อเมนประปา  การขุดลอกคูคลองเพื่อไม่ให้ตื้น

เขินประชาชนได้มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี 

5. นโยบายด้านการพัฒนาเมือง  การบรหิาร  

จะด าเนนิการสง่เสริมสนับสนุน  นโยบายการมีส่วนร่วมในรูปแบบของประชาคมหมู่บ้าน  ต าบล  การ

จัดเวทีประชาคม  มีการพัฒนาบุคลากรให้มีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพและพร้อมให้บริการแก่ประชาชน  ส่งเสริมการให้บริการ

สาธารณะทุกด้าน  แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน  เสมอภาค  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และคุ้มค่า  การบริหาร

จะต้องประทับใจ  สะดวก  รวดเร็ว  เจา้หนา้ที่มมีนุษย์สัมพันธ์  ยิ้มแย้มแจ่มใส  เต็มใจให้บริการจะบริหารงาน

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และจะน าหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  คือการพัฒนาคนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง

พึ่งตนเองได้ 

6. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จะด าเนนิการสรา้งจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม  

น่าอยู่  เช่นการปลูกต้นไม้  การตัดแต่งกิ่งไม้  และวัชพืชข้างทางให้ดูสวยงามและสะอาด  การขุดลอกคูคลอง

ให้สะอาดและสวยงาม  พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยส่งเสริมการรักษาความสะอาดและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม  สง่เสริมการสรา้งจิตส านึกแก่เกษตรกรในการปรับสภาพดินด้วยปุ๋ยชีวภาพและการอนุรักษ์แหล่ง

น้ า  และการฟื้นฟูโครงการคลองสวยน้ าใส  ที่อยู่ในต าบลบึงน้ ารักษ์ 
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6. ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

 การวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนตามประเด็นการพัฒนาท้องถ่ิน 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

ปัญหาดา้นโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

ถนนในเขตต าบลยังไม่มีความสะดวกเท่าที่ควร  ถนนหลาย

สายยังคงเป็นถนนหินคลุกและลูกรัง  บางสายที่ลาดยางแล้วก็มีสภาพ

เสียหายเนื่องจากการใช้งาน 

สะพานไม้ข้ามคลองหลายแหง่มสีภาพทรุดโทรมเนื่องจากการ

ใช้งานมาหลายปี 

ระบบประปายังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  บางหมูบ่้านที่มี

ระบบประปาแล้วก็ยังไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากปัญหาการบริหารงาน

ของหมู่บ้านและตัวระบบประปา 

ไฟฟ้าในต าบลยังขยายไม่ครอบคลุมทุกพืน้ที่ต้องต่อพว่งจาก

บ้านอื่นท าให้เสียค่าไฟฟ้าแพง 

เกิดปัญหาน้ าท่วมขังในพืน้ที่ในชว่งฤดูฝนท าใหพ้ืชผลทางการ

เกษตรเสียหาย 

การตดิต่อสื่อสารยังไม่ครอบคลุมทุกพืน้ที่ยังไม่มีโทรศัพท์

พืน้ฐานและอินเตอร์เน็ตใชง้าน 

ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ ชุมชนขาดการรวมกลุ่มและไม่มกีารด าเนินการอย่างตอ่เนื่อง       

กลุ่มอาชีพขาดการพัฒนาและการด าเนินงานอย่างตอ่เนื่อง 

ประชาชนไม่สามารถก าหนดราคาผลผลิตได้เอง 

วัตถุดิบราคาแพงท าให้ต้นทุนการผลิตมรีาคาสูง 

ขาดที่ดนิท ากินเป็นของตนเอง 

ปัญหาดา้นสังคม 1.  ปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในชุมชน 

2.  ประชาชนขาดการรวมกลุ่มกันในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  

3.  การขยายตัวทางวัฒนธรรมตะวันตกท าให้ประชาชนมี

พฤติกรรมเลียนแบบโดยไม่มีการแยกแยะ 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

ปัญหาดา้นการศกึษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

การศกึษาในระดับก่อนวัยเรียนยังขาดสื่อและอุปกรณ์ทางการ

ศกึษาที่ทันสมัย 

บุคลากรทางการศกึษายังขาดการพัฒนาด้านการเรียนการ

สอน 

เยาวชนไม่ใหค้วามส าคัญในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของ

ท้องถิ่น 

ปัญหาดา้นสาธารณสุข ประชาชนยังขาดความรูค้วามเข้าใจในการป้องกันโรคระบาด  

ต่าง ๆ ท าให้ยากแก่การป้องกัน 

ประชาชนยังขาดความรูใ้นเรื่องสุขภาพและปัญหาด้าน

สุขอนามัย 

การรณรงค์ใหค้วามรู้ยังขาดความร่วมมอืจากประชาชน 

ปัญหาดา้นการเมอืง         

การบริหาร 

งบประมาณและรายได้นอ้ยไม่เพียงพอกับภารกิจและอ านาจ

หนา้ที่ 

ประชาชนยังขาดกระบวนการเรียนรู้ด้านการเมอืงการ

ปกครอง ท าให้กระบวนการตรวจสอบทางการเมอืงยังอ่อนแอ 

ประชาชนไม่เข้าใจระบบการบริหารงานของ อบต. ท าใหเ้กิด

ความเข้าใจผดิในการตดิต่อประสานงานอยู่บ่อยครั้ง 

การบริการประชาชนไม่มีความคล่องตัวเนื่องจากกฎระเบียบ

มาก 

เครื่องมือที่ใชใ้นการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอและทันสมัย

เท่าที่ควร 
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 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตด้วย

เทคนิค SWOT Analysis 

 จุดแข็ง  (Strength) 

 1.  ผูน้ าท้องถิ่นเป็นผูน้ าทีม่ีความรูค้วามสามารถและมีการบริหารงานอย่างเป็นเอกภาพมีศักยภาพใน

การพัฒนาท้องถิ่น 

 2. มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เอาใจใส่ในการ

ให้บริการตา่ง ๆ แก่ประชาชน 

 3.  เป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีรายได้เป็นของตนเอง 

 4.  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ 

 5.  ความเข้มแข็งทางการเมอืงในระดับท้องถิ่นท าให้การบริหารจัดการมีความตอ่เนื่อง 

 จุดอ่อน  (Weakness) 

 1.  การด้าเนินงานตามโครงการหรอืกิจกรรมเป็นไปอย่างล่าช้า เน่ืองจากต้องรองบประมาณ

สนับสนุนจากส่วนกลาง 

 2.  บุคลากรมีมากเกินความจ้าเป็นท้าให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่ท้องถ่ิน 

 3.  ระบบเทคโนโลยีท่ีไม่ทันสมัยท้าให้เกิดความล่าช้าในการท้างาน 

 4.  งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารงาน 

 โอกาส (Opportunity) 

 1.  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีการเกื อกูลและมีการรักษาวัฒนธรรมประเพณีทาง

ศาสนา  ที่ตนเองนับถอื 

 2.  พื นที่การปกครองมีขนาดเหมาะสมง่ายต่อการบรหิารจัดการ 

 3.  มีพื นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร 

 4.  มีเขตติดต่อหลายจังหวัดท้าให้เกษตรกรมีทางเลือกในการน้าผลผลิตออกจ้าหน่าย 

 5.  ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมที่จัดขึ นในต้าบลโดยประชาชนจะแสดงความ

คดิเห็นรวมทั งสะท้อนปัญหาต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาท้องถ่ิน 

 ภัยอุปสรรค  (Threat) 

 1.  ความไม่มัน่คงทางการเมอืงระดับชาติมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์การบริหารส่วน

ต าบล 

 2.  ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ขาดความยืดหยุ่นไม่เหมาะสมกับภารกิจ   

 3.  ความล่าช้าของงบประมาณท าให้การด าเนินงานล่าช้าไม่ตอบสนองความต้องของชุมชนได้

ทันท่วงที 

 4.  มีการถ่ายโอนภารกิจมายังท้องถิ่นแตไ่ม่มีงบประมาณในการสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
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บทท่ี  4 
วิสัยทัศน์ พนัธกจิ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 

1. วสิัยทัศน์การพัฒนา 

 “เกษตรรุง่เรอืง  หมดเรื่องสารพิษ  ชีวติสุขอุดม  คมนาคมสบาย  รายได้เพิ่มพูน” 

 

2. พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์เป็น อบต.ขนาดกลาง มีประชากรราว  8,159 คน มีพื้นที่ขนาด 

49.5 ตารางกิโลเมตร มีขนาดกว้างของพื้นที่ประมาณ  4.04 กิโลเมตร  ยาวเฉลี่ยประมาณ  15.80 

กิโลเมตร ห่างจากอ าเภอบางน้ าเปรี้ยวประมาณ  30 กิโลเมตร  มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้ 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554)  เป็นเงิน  16,042,118.20  บาท  จากภูมิศาสตร์และศักยภาพของ อบต.    

จงึได้ก าหนดพันธกิจหรอืภารกิจหลักในการพัฒนาดังนี้ 

 1.  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา    

การตรวจสอบเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน  ส่งเสริม

การรวมกลุ่มสรา้งเครือขา่ยภาคประชาชนให้เข้มแข็งและสรา้งความเข้มแข็งให้กลไกตรวจสอบภาคประชาชน 

 2.  สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลังโดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้

สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับถ่ายโอนจากการกระจายอ านาจจากหน่วยงาน

ต่างๆ 

 3.  ส่งเสริมสังคมเข้มแข็งมีดุลยภาพเป็นสังคมที่มีคุณภาพ  มีภูมิปัญญาและการเรียนรู้มีความ

สมานฉันท์และเอื้ออาทร  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา  สาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา

ศลิปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 4.  ด ารงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริโภค

เพื่อลดผลกระทบต่อฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  สร้างนวัตกรรมจากทรัพยากร  ส่งเสริมการใช้ความ

หลากหลายทางชีวภาพสร้างความมั่นคงของชุมชน 

 5.  พัฒนาระบบข้อมูลขา่วสาร  สวัสดิการ  การอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและการประสาน

ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  แบบรวดเร็วและชัดเจน  เพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานและทรัพยากร 

 

3.  เป้าประสงค ์

 1.  โครงการพืน้ฐานของ อบต. ในด้านการคมนาคมและการขนสง่  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน  การพัฒนาทางด้านการค้าการลงทุน  การท่องเที่ยวและ

การเกษตร  ที่สนับสนุนทิศทางการพัฒนาจังหวัดฉะเชงิเทรา 
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 2.  ประชาชนร่วมคุ้มครองดูแล  บ ารุงรักษา  ใช้ประโยชน์จากที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  และการดูแลรักษาที่สาธารณะ  รวมถึงการใช้

พลังงานอย่างคุ้มค่า 

 3.  ชุมชนมคีวามภาคภูมใิจและสามารถสอบทอดวัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

เป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของท้องถิ่น  และมีคุณธรรม  จรยิธรรม 

 4.  ประชาชนมกีารด าเนินชีวติตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  ได้รับการพัฒนาศักยภาพการ

อาชีพ  การศกึษา  และการบริการดา้นสังคมขัน้พืน้ฐานที่เหมาะสม 

 5.  การบริหารจัดการองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีความโปร่งใสและเป็นธรรมสามารถตอบสนองต่อ

แนวทางในการพัฒนาประเทศ  จังหวัดและความตอ้งการของชุมชนในเชิงบูรณาการ 

 6.  ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบปลอดภัยทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน  ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ  

สามารถรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเสมอภาค  มีสิทธิเสรีภาพและมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 

 7.  ตอบสนองความตอ้งการในการให้บริการของภาครัฐใหแ้ก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพประชาชนทุกภาคส่วนมีบทบาทมีสว่นรว่มในการพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐ  เพิ่มคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ  และส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
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 จุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

(Goals) 

ตัวช้ีวัด (Kpls) ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline  Data) 

เป้าหมาย(Targets) 

ปี 56-60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพยีงพอและมี

มาตรฐาน  ประชาชนทุกคนได้รับบริการ

อย่างท่ัวถึง ทุกหมู่บ้าน  

ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับความสะดวก

และรวดเร็วในการคมนาคม  

ร้อยละ 70 100% 10% 10% 5% 5% - 

 ร้อยละของประชาชนท่ีมีน้ าใช้อุปโภค

บริโภคและใชใ้นการเกษตร 

ร้อยละ  80 100% 10% 10% - - - 

 ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีไฟฟา้ใช้ ร้อยละ  80 100% 20% 20% - - - 

2. ประชาชนมอีาชีพเสริมและมีรายได้

เพยีงพอต่อการด ารงชีพ 

ร้อยละของประชาชนท่ีมีอาชพีเสริม ร้อยละ  50 100% 20% 20% 10% - - 

3. พัฒนาการศกึษาแก่ประชาชนทุกระดับ   

ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานกา้วทัน

วทิยาการสมัยใหม่    

ร้อยละของเด็กท่ีได้รับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

ร้อยละ 70 100% 20% 10% - - - 

 ร้อยละของประชาชนท่ีสามารถอ่านออก

เขียนได้ 

ร้อยละ  80 100% 10% 10% - - - 

 ร้อยละของครูเด็กเล็กที่ได้รับการพัฒนา

ความรู้ 

ร้อยละ  70 100% 20% 10% - - - 

 ร้อยละของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการ

พัฒนาให้ทัดเทียมสถานศึกษาอื่น 

ร้อยละ  10 60% 20% 20% 10% - - 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

(Goals) 

ตัวช้ีวัด (Kpls) ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline  Data) 

เป้าหมาย(Targets) 

ปี 56-60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

4. ประชาชนได้รับการดูแลด้านสวัสดกิาร

สังคมตัง้แตเ่ด็ก/เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ    

ผู้พิการและผู้ดอ้ยโอกาส  อยา่งท่ัวถึง 

ร้อยละของประชาชนท่ีมีคุณภาพชวีติท่ีดี ร้อยละ 60 100% 20% 10% 10% - - 

5. ประชาชนตระหนักในการอนุรักษ์

วัฒนธรรม  ประเพณี ของท้องถิ่น 

ร้อยละของประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

ประเพณีต่าง ๆ ของ อบต. 

ร้อยละ 60 100% 20% 10% 10% - - 

6. ประชาชนมสีุขภาพอนามัยท่ีด ี ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับการตรวจและ

ดูแลสุขภาพ 

ร้อยละ 50 100% 20% 10% 10% 10% - 

7. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้สมดุล 

ร้อยละของประชาชนท่ีมีสว่นร่วมในการ

ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ร้อยละ 40 80% 10% 10% 10% 10% - 

8. พัฒนาการเมอืง การบริหารงานให้มี

ประสิทธิภาพประชาชนมสี่วนร่วมทางการ

เมอืงทุกระดับ 

ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนาทอ้งถิ่นในการประชาคม 

ร้อยละ 60 100% 20% 10% 10% - - 

 ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับรู้และเข้าถึง

ข้อมูลขา่วสารของ อบต. 

ร้อยละ 60 100% 30% 10% - - - 

 ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับบริการและ

การแก้ไขปัญหาของ อบต. อย่างท่ัวถึง  

ร้อยละ 80 100% 20% - - - - 
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บทที่  5 
ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้ง

พืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัด

ระเบียบชุมชน/สังคมและการักษา

ความสงบเรียบร้อย 

 

 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1.1 ก่อสร้าง  บ ารุงรักษาถนน  ถนน สะพาน 

และระบบสาธารณูปโภค 

1.2 ก่อสร้าง ดูแลบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 

1.3 การจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้อง รองรับ

กับการขยายตัวของเมืองหลวงและ

สนามบินสุวรรณภูมิ 

2.1 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 

2.2 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

2.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3.1   ส่งเสริมการสร้างจติส านกึและความ 

        ตระหนักในการจัดการ      

        ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

3.2   ส่งเสริมการบ าบัดฟื้นฟู  

         ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.3   ส่งเสริมการป้องกันและดูแล   

        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.4   ส่งเสริมการศกึษาวิจัยปฏิบัติการ  

         ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.5    การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย ขยะมูล 

   ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

ส่วนโยธา 

 

ส่วนโยธา 

ส่วนโยธา 

 

 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

 

ส านักปลัด 

 

ส านักปลัด 

 

 

ส านักปลัด 

 

ส านักปลัด 

 

ส านักปลัด 

 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ 

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา 

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน

พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตรยิ์ 

 

 

 

 

 

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการ 

ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 

การท่องเที่ยวและการขนส่ง 

 

 

 

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการ 

บริหารกิจการ บ้านเมอืงและสังคม      

ที่ด ี

 

 

4.1  การส่งเสริมการด าเนินงานโดยยึดหลัก  

       เศรษฐกิจแบพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความ  

       ยากจนเชิงบูรณาการ 

4.2  งานสวัสดิการสังคม 

4.3  การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

4.4  การส่งเสริมการศกึษา 

4.5  การส่งเสริมและบ ารุงศาสนา 

       ศลิปะ วัฒนธรรมประเพณีภูมปิัญญา 

       ท้องถิ่นและเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ 

       ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4.6   การสาธารณสุข 

5.1  การส่งเสริมการวางแผน 

5.2 การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การ 

   ท่องเที่ยว และการขนส่ง 

5.3  การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

5.4 การส่งเสริมและพัฒนาดานการเกษตร 

5.5 การส่งเสริมและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 

6.1 การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนใน 

       การพัฒนาท้องถิ่น 

6.2  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค   

      สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

6.3  การปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสาร 

6.4  การปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

6.5  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

6.6  การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ 

       ประชาชน 

6.7  การก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน  

       และการบ ารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

      เครื่องมอื เครื่องใช้ 

6.8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

      องค์กร 

ส่วนการศึกษา ฯ 

 

 

ส่วนสวัสดิการฯ 

ส่วนการศึกษา ฯ 

ส่วนการศึกษา ฯ 

ส่วนการศึกษา ฯ 

 

 

 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

 

ส่วนการศึกษา ฯ 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

 

ส านักปลัด 

 

ส่วนการคลัง 

ส่วนการคลัง 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

 

ส่วนโยธา 

 

 

ส านักปลัด 



32 

 

บทที่  6 
การนา้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

องค์กรติดตามประเมินผล 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548  

ก าหนดใหผู้บ้ริหารท้องถิ่นแตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองจ านวนสามคน 

 2. ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

 3. หัวหนา้ส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 

 4.  ผูท้รงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

 

อ้านาจหน้าที ่

 1.  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 2.  ด าเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคม

ของทุกปี ทั้งนีใ้ห้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 4.  แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 

แนวทางการตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา (2556-2560) 

 การติดตาม(Supervising) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ มีกระบวนการในการติดตามก ากับงาน เพื่อผลักดันให้การ

ด าเนนิงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา และสามารถติดตามผลความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ก าหนด

ว่าตรงกับระยะเวลาที่มีในแผนหรือไม่ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ได้ก าหนดการติดตามแผน

ยุทธศาสตร์การเป็นรายไตรมาส คือไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)       

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) ในแต่ละปีโยการติดตามดังกล่าวเป็น

การตดิตามผลขัน้กลาง (IR หรอื Intermediate  Result) ของแผนยุทธศาสตรว์่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ที่ได้ก าหนดหรือไม่ 
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 การประเมินผล(Evaluation) 
 การประเมนิผลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละแนวทางการ

พัฒนาในแผนพัฒนาสามปีก่อน เพื่อน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะแสดงให้เห็น

ว่าเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ โดยมี

เกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด(Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินความชัดเจน เป็น

ระบบ มมีาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


