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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(พ.ศ. 2556-2560)

องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน้ารักษ์
อ้าเภอบางน้าเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ค้าน้า
แผนพั ฒนาตาบลมีลั กษณะเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคม ที่ครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขตตาบลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล จึงได้ให้ความสาคัญกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดทาแผนให้สอดคล้องกับนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายตามยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด และนโยบายตามยุทธศาสตร์ของอาเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยใช้
การประชาคมหมูบ่ ้านและตาบลเป็นทิศทางในการดาเนินการ
การบริห ารงานขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น จะใช้แผนพัฒนาเป็ นเครื่องมือในการ
บริหารงานซึ่งแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการกาหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
การพัฒนาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
และแนวทางในการพั ฒนาในระดับ ต่าง ๆ และที่สาคัญองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดาเนินงานเพื่อ
ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของแผนแม่บทชุมชน ใน
นามขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์ขอขอบคุณประชาชนทุกคนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลที่มี
ส่วนร่วมในการจัดทารวมทั้งได้ให้ข้อคิด เห็นข้อเสนอแนะต่อการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจนสามารถ
ดาเนินการได้สาเร็จลุล่วง
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์
เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556 – 2560)
********************************
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่ นจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนการดาเนินงาน นั้น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์ ได้
ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556 – 2560) ตามขั้นตอนและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา (พ.ศ. 2556– 2560) ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555
อาศัยอานาจตามความในข้อ 16 (4) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงขอประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556 – 2560) เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตาบล บึงน้ารักษ์ ต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม

(นายมนชัย โซ๊ะเฮง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์

พ.ศ. 2555
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บทที่ 1
บทน้า
1. ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา หมายความว่ า แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดง
ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาเภอ และแผนชุมชน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสาคัญต่อองค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์เป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้ องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์ให้มุ่งไปสู่สถานการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มอี ยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์ได้จัดทาขึ้นนี้ ได้จัดทาจาก
ข้อมูลพื้นฐานที่ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบเพื่อสามารถนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
และสนองตอบความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์ได้อย่างแท้จริง

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.1 เพื่อกาหนดทิศทางในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองท้องถิ่น
2.2 แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
2.3 เป็นการกาหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับท้องถิ่นอื่นให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

3. ขันตอนในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การจัดทาแผนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยดาเนินการดังนี้
3.1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่เ กี่ ย วข้อง เพื่อแจ้ งแนวทางการพั ฒนาท้องถิ่ น รับ ทราบปัญ หา ความต้องการ ประเด็นการพัฒ นาและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อ
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นามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้ นาข้อมูลในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนามา
วิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสนอ
ผูบ้ ริหารท้องถิ่น
3.4 ผูบ้ ริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุท ธศาสตร์การพัฒนา
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารฯจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป

4. ประโยชน์ในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี
4.1 บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทาง
เพื่อให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมาย การกาหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่
กาหนดมีความชัดเจนก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุง่ ตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างสะดวก
และเกิดผลดี
4.2 ประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพื่อ
คิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพเป็นการให้งานฝ่ายต่าง ๆ ที่ทา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดีก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์การ
4.3 ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนใน
อนาคตลงเพราะการวางแผนเป็ นงานที่เ กี่ย วข้องกั บ การคาดการณ์เ หตุก ารณ์ ใ นอนาคตการวางแผนที่ มี
ประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ทาการคาดคะเนเหตุการณ์
ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว
4.4 เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of control) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กาหนดหน้าที่
การควบคุมขึน้ ทั้งนีเ้ พราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดาเนินการคู่ กัน
อาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น กล่ า วคื อ ถ้ า ไม่ มี ก ารวางแผนก็ ไ ม่ ส ามารถมี ก ารควบคุ ม กล่ า วได้ ว่ า แผนก าหนด
จุดมุง่ หมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม
4.5 ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Crativity)
การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจและเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ (นวัตกรรม) และ
ความคิดสร้างสรรค์ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญหาของคณะผู้
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ทางานด้านการวางแผนทาให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์นามาใช้ประโยชน์แก่องค์กรและยัง
เป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผูบ้ ริหาร
4.6 พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึง
ความร่วมแรงร่วมใจในการทางานของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแจงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วย
เพราะรู้อย่างชัดเจนว่า องค์กรคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้นการวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและ
พัฒนาแรงจูงใจที่ดีสาหรับผู้บริหารในอนาคต
พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) การวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพ ทาให้องค์การมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์การที่ไม่มีการวางแผน
4.7 พัฒนาการแข่งขัน การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ทาให้องค์กรมีการแข่งขันกันมาก
กว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับ
การขยายขอบข่ายการทางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต
4.8 ทาให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความมั่นใจ
ในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรทาให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกัน
มีการจัดประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การ
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืนฐาน
1. สภาพทั่วไป
1.1 ลักษณะที่ตังอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอาเภอบางน้าเปรี้ยว ห่างจากที่ว่า
การอาเภอบางน้าเปรี้ยว ระยะทาง 30 กิโลเมตร มีเนื้อที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงน้ารักษ์มีเนื้อที่ประมาณ 49.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,937.50 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ
ตาบลใกล้เคียง ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อ ตาบลชุมพล อาเภอองค์รักษ์
จังหวัดนครนายก
- ทิศใต้
ติดต่อ ตาบลศาลาแดง อาเภอบางน้าเปรีย้ ว จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศตะวันออก ติดต่อ ตาบลดอนฉิมพลี อาเภอบางน้าเปรีย้ ว จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศตะวันตก ติดต่อ แขวงคลองสิบสอง ก.ท.ม./ ต.พืชอุดม อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
1.2 เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน แยกเป็น
หมูท่ ี่ 1 บ้านคลองหกวา
มีพ้ืนที่ประมาณ
1,784
ไร่
หมูท่ ี่ 2 บ้านคลองสิบสี่
มีพ้ืนที่ประมาณ
2,173
ไร่
หมูท่ ี่ 3 บ้านคลองสิบสี่
มีพ้ืนที่ประมาณ
2,475
ไร่
หมูท่ ี่ 4 บ้านคลองสิบสี่
มีพ้ืนที่ประมาณ
1,720
ไร่
หมูท่ ี่ 5 บ้านคลองสิบสี่
มีพ้ืนที่ประมาณ
1,381
ไร่
หมูท่ ี่ 6 บ้านคลองสิบห้า
มีพ้ืนที่ประมาณ
1,955
ไร่
หมูท่ ี่ 7 บ้านคลองสิบห้า
มีพ้ืนที่ประมาณ
3,203
ไร่
หมูท่ ี่ 8 บ้านคลองสิบห้า
มีพ้ืนที่ประมาณ
2,004
ไร่
หมูท่ ี่ 9 บ้านคลองสิบห้า
มีพ้ืนที่ประมาณ
2,017
ไร่
หมูท่ ี่ 10 บ้านคลองสิบห้า มีพ้ืนที่ประมาณ
2,120
ไร่
หมูท่ ี่ 11 บ้านคลองสิบห้า มีพ้ืนที่ประมาณ
2,691
ไร่
หมูท่ ี่ 12 บ้านคลองสิบห้า มีพ้ืนที่ประมาณ
2,636
ไร่
หมูท่ ี่ 13 บ้านคลองสิบห้า มีพ้ืนที่ประมาณ
1,917
ไร่
หมู่ที่ 14 บ้านคลองหกวา มีพ้ืนที่ประมาณ
1,748
ไร่
หมูท่ ี่ 15 บ้านคลองหกวา
มีพ้ืนที่ประมาณ
1,113
ไร่
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1.3 ประชากร
จานวนประชากรทั้งหมด ณ เดือน เมษายน 2555 จากสานักทะเบียนอาเภอบางน้าเปรีย้ ว
แยกเป็นรายพืน้ ที่
ต้าบล/หมู่บ้าน
ชาย
หญิง
รวม
จ้านวนครัวเรือน
หมู่ 1
268
288
556
137
หมู่ 2
444
443
887
169
หมู่ 3
206
174
380
108
หมู่ 4
66
88
154
50
หมู่ 5
81
87
168
48
หมู่ 6
286
331
617
139
หมู่ 7
214
220
434
104
หมู่ 8
234
251
485
100
หมู่ 9
330
332
662
154
หมู่ 10
395
426
821
152
หมู่ 11
432
479
911
180
หมู่ 12
372
360
732
157
หมู่ 13
327
283
610
118
1.4 สภาพภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก มีคลองผ่านหลายสายเหมาะสาหรับ
ทาการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
1.5 สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของตาบลบึงน้ารักษ์ค่อนข้างร้อน มีฝนตกตามฤดูกาล
1.6 สภาพเศรษฐกิจ
อาชีพ
อาชีพหลักของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์ คือ การทานา อาชีพ
รองลงมาได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ไว้ขาย ทาสวน อาชีพค้าขาย และรับจ้าง ตามลาดับ
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน้ารักษ์
- บริษัท จากัด
1
แห่ง หมูท่ ี่ 6
- สถานีบริการน้ามัน(ขนาดเล็ก) 5 แห่ง หมู่ที่ 1,6,10,11 และหมูท่ ี่ 12
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1.7 สภาพสังคม
การศึกษา
มีศูนย์อบรมเด็กประจามัสยิด จานวน 2 แห่ง (รับถ่ายโอน)
1. ศูนย์อบรมเด็กประจามัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์
หมูท่ ี่ 2
2. ศูนย์อบรมเด็กประจามัสยิดดารุลนาอีม
หมูท่ ี่ 11
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 2 แห่ง (รับถ่ายโอน)
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหกวา
หมูท่ ี่ 1
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง 15
หมูท่ ี่ 13
มีอนุบาล 3 ขวบ (สปช.) รับถ่ายโอน
1. อนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนวัดบึงน้ารักษ์ หมูท่ ี่ 8
2. อนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ หมูท่ ี่ 9
3. อนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 หมูท่ ี่ 12
มีโรงเรียนประถมศึกษา จานวน 6 แห่ง
1. โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา
หมูท่ ี่ 1
2. โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14
หมูท่ ี่ 2
3. โรงเรียนวัดบึงน้ารักษ์
หมู่ที่ 8
4. โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์
หมูท่ ี่ 9
5. โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม
หมูท่ ี่ 11
6. โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15
หมูท่ ี่ 12
มีโรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน 2 แห่ง
1. โรงเรียนวัดบึงน้ารักษ์
หมูท่ ี่ 8
2. โรงเรียนอิสลามบึงน้ารักษ์วท
ิ ยา
หมูท่ ี่ 13
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บ้าน
มีที่อา่ นหนังสือพิมพ์ประจาหมูบ่ ้าน จานวน 5 แห่ง (หมูท่ ี่ 2,4,7,11 และ 12)
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด จ้านวน
2
แห่ง
- วัดบึงน้ารักษ์
หมูท่ ี่ 8
- วัดวิเวกวนาราม
หมูท่ ี่ 14
มัสยิด จ้านวน
8
แห่ง
- มัสยิดมัจมูอุ้ลอิสลาม
หมูท่ ี่ 1
- มัสยิดดารุล้ อิบาดะห์
หมูท่ ี่ 2
- มัสยิดเราฎ่อตุ้ลยีณาน
หมูท่ ี่ 8
- มัสยิดนูรุดดีน
หมูท่ ี่ 9

11
-

มัสยิดนูรุ้ลมูฮามะดียะห์
มัสยิดดารุลนาอีม
มัสยิดดีนลุ้ กอยยีมะห์
มัสยิดดารุล้ มะอ์วา

หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
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11
12
13

1.8 การสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 1 แห่ง หมูท่ ี่ 11 มีเจ้าหน้าที่จานวน 6 คน
1.9 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตารวจ
สถานีดับเพลิง

-

แห่ง (ใช้บริการสถานีตารวจภูธรฉิมพลี)
แห่ง

1.10 การคมนาคม
1. ถนนสายบ้านคลองหกวาเชื่อมต่อบ้านคลองสิบสี่ หมู่ที่ 14,15, 1-5
ระยะทาง 15.140 กิโลเมตร
2. ถนนสายบ้านคลอง 15 (ฝัง่ ตะวันตก) ระยะทาง 15.070 กิโลเมตร
3. ถนนสายบ้านคลอง 15 (ฝัง่ ตะวันออก) ระยะทาง 14.940 กิโลเมตร
4. ถนนทางลัด จานวน 3 สาย
(4.1) สายหมู่ที่ 12 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ระยะทาง 1.890 กิโลเมตร
(4.2) สายทางลัดหมูท่ ี่ 7 เชื่อมต่อตาบลดอนฉิมพลี หมู่ที่ 13 (บริเวณถนน
รพช.) ระยะทางยาว 1.450 กิโลเมตร
(4.3) สายทางลัดหมู่ที่ 13 เชื่อมต่อตาบลดอนฉิมพลี หมูท่ ี่ 16 (บริเวณถนน รพช.)
ระยะทางยาว 1.131 กิโลเมตร
5. ถนนซอยเข้าสถานที่สาคัญ จานวน 13 สาย ระยะทาง 3.046 กิโลเมตรสายเลียบคลองหกวา 1 สาย ระยะทาง 4.04 กิโลเมตร
1.11 การโทรคมนาคม
การติด ต่อสื่อสารภายในหมู่บ้านมีหอกระจายข่าวทุก หมู่บ้าน จานวน 15 แห่ง การ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ระหว่ า งหมู่ บ้ า น,อ าเภอ,จั ง หวั ด ใช้ บ ริ ก ารไปรษณี ย์ ด อนฉิ ม พลี และทางโทรศั พ ท์ ข อง
บริษัท ทีโอทีกัด (มหาชน)
1.12 การไฟฟ้า
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์ ใช้ไฟฟ้าจากที่ทาการไฟฟ้าดอนฉิมพลีปัจจุบัน
มีไฟฟ้า ครบทั้ง 15 หมูบ่ ้าน
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1.13 แหล่งนา้ ตามธรรมชาติ
- คลอง จานวน 3 สาย ได้แก่ คลอง 14 คลอง 15 และคลองหกวา
- บึง,หนอง จานวน 5 แห่ง ได้แก่ บึงสมอเอก, บึงตาลอย, บึงตาไว, บึงลาชะล่าและ
บึงทองหลางเฒ่า
1.14 แหล่งนา้ ทีส่ ร้ างขึน้ แยกเป็น
- ประปาบาดาล จ านวน 2 แห่ ง ได้ แ ก่ หมู่ ที่ 13 (บริ เ วณมั ส ยิ ด ดารุ้ ล มะอ์ ว า),
หมูท่ ี่ 15 (บ้านนายสมพงษ์ เลงัง)
- ประปาผิวดิน จานวน 7 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 3 (บริเวณที่ดินอุทิศมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ ),
หมู่ที่ 10 (บริเ วณที่ดินอุทิศมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ ), หมู่ที่ 12 (บริเวณที่ดินอุทิศมัสยิดดีนุ้ลกอยยีมะห์ ) ,
หมู่ที่ 1 (บริเวณมัสยิด มัจมูอุ้ลอิสลาม), หมู่ที่ 14 (บริเวณวัดวิเ วกวนาราม), หมู่ที่ 4 (บริเวณศาลา
ประชาคม) และหมูท่ ี่ 6 (บริเวณศาลาประชาคมหมูบ่ ้าน)
- ถังเก็บน้าแบบ ฝ.33 จานวน 7 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,9,10,11,13,15
- ถังเก็บน้าแบบ ฝ.99 จานวน 1 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 14
- ถังเก็บน้าฝนโยธาธิการ จานวน 6 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 3,4,5,7,8,15

2. โครงสร้างและกระบวนการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์ได้ตงั้ ขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 โดยในระยะแรกองค์การบริหารส่วนตาบล
บึงน้ารักษ์ ได้มีส่วนราชการภายในเพียง 3 ส่วน คือ สานักปลัด ส่วนการคลัง และส่วนโยธา ต่อมาปี 2546
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์ ได้รับการอนุมัตจิ ากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดฉะเชิงเทรา
(ก.อบต.) ได้เปิดกรอบส่วนราชการเพิ่มเติมอีก 3
ส่วน คือ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ, ส่วนส่งเสริมการเกษตรและส่วนสวัสดิการสังคม จนกระทั่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลบึง
น้ารักษ์มีส่วนราชการทั้งหมด 5 ส่วน คือ สานักปลัด ส่วนการคลัง และส่วนโยธา ส่วนการศึกษา ศาสนา
วั ฒนธรรมและนันทนาการและส่ว นสวั สดิก ารสั งคม เพื่อ รองรับ ภารกิจที่จะได้รั บ การถ่ายโอนจากส่ว น
ราชการตาม พรบ. ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2542
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2.1 โครงสร้ างสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลบึงนา้ รักษ์
ประธานสภา อบต.

เลขานุการสภา อบต.

รองประธานสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.
1. นายสุรินทร์
2. นายบุญตา
3. นายขวัญชัย

แดงชาติ
อินทสมบัติร์
ศิริโวหาร

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์

14
รายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน้ารักษ์
1.
2.
3.
4.

นายมนชัย
นายสมรรถ
นายบุญยามีน
นายวันชัย

โซ๊ะเฮง
มูฮาหมัด
สุลง
ศรีชานิ

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์(1)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์(2)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์

2.2 โครงสร้ างการบริหารงานองค์ การบริหารส่ วนตาบลบึงนา้ รักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล

เลขานุการนายก อบต.

รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล

ส้านักปลัด

ส่วนการคลัง

ส่วนโยธา

ส่วนการศึกษา ฯ

ศักยภาพ
ก.ด้านการบริหาร
(1) จานวนบุคลากร 34 คน ดังนี้
ตาแหน่งในสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ตาแหน่งในส่วนการคลัง
ตาแหน่งในส่วนโยธา
ตาแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม
ตาแหน่งในส่วนการศึกษา
(2) ระดับการศึกษา

9
8
3
2
12

คน
คน
คน
คน
คน

ส่วนสวัสดิการสังคม

15
- มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี

12
17
5

คน
คน
คน

ข. ด้านงบประมาณ
ตารางแสดงรายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบล

รายได้ที่ อบต.จัดเก็บเอง
รายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินถ่ายโอนฯ
รวม

ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
402,466.88
644,950.39
749,491.64
11,953,428.90 15,342,926.34 15,292,626.56
12,830,324.80
9,446,323.00 10,652,420.00
2,976,983.00
5,984,439.00
6,440,506.00
28,163,203.58 31,418,638.73 33,135,044.20

รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน้ารักษ์
ปีงบประมาณ
2552
2553
2554

ประมาณการ
24,310,700.00
24,300,000.00
24,828,240.00

รายจ่ายจริง
20,916,526.13
24,310,700.00
24,300,000.00

ค. ศักยภาพของชุมชนและพืนที่
การรวมกลุ่มของประชาชน
จานวนกลุ่มทุกประเภท
แยกประเภท
- กลุ่มอาชีพ
- กลุ่มออมทรัพย์
- กลุ่มอื่นๆ(อปพร.)

3. ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

1

กลุ่ม

1

กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม

หมายเหตุ
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ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน้ารักษ์ในปี 2554 ที่ผ่านมา
เชิงปริมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 – 2556)
เมื่ อ วั น ที่ 21
พฤษภาคม 2553 โดยได้ ก าหนดโครงการที่ จ ะด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ.2554 – 2556) รวม 276 โครงการ งบประมาณ 172,782,000.- บาท สามารถจาแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
โครงการ งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
21
41,501,000
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
12
1,955,000
ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2
70,000
ด้านการส่ง เสริมคุ ณภาพชีวิต การศึ ก ษา ศาสนา ศิล ปะ วัฒ นธรรม
29
9,648,000
ประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง
6
10,230,000
ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
21
6,540,000
รวม
91
69,944,000
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อ เมื่อ
วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2553 โดยมี โ ครงการที่ บ รรจุ อ ยู่ ใ นข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ จ านวน 56 โครงการ
งบประมาณ 34,168,152.43 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
17,819,660
1,150,500
0
12,183,589

ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
11
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
5
ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
0
ด้านการส่ง เสริมคุ ณภาพชีวิต การศึ ก ษา ศาสนา ศิล ปะ วัฒ นธรรม
23
ประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง
1
23,975
ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
16
2,930,428.43
รวม
56
34,168,152.43
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ และตามแผนพัฒนาสามปี ได้ดังนี้
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ยุทธศาสตร์

โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ ลง โครงการ
การเบิกจ่าย
นามในสัญญา
งบประมาณ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
11
17,819,660
11
17,819,660
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
5
1,150,500
5
1,150,500
การรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านบริหารจัดการ
0
0
0
0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
23
12,183,589
23
12,183,589
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย
1
23,975
1
23,975
กรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง
ด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง
16
2,930,428.43
16
2,930,428.43
และสังคมที่ดี
รวม
56
34,168,152.43
56
34,168,152.43
รายละเอียดด้านการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี
รายรับจริง ยอดรวม
33,135,044.20 บาท
1. ภาษีอากร (จัดเก็บเอง)
2. ภาษีจัดสรร (รัฐบาลโอนให้)
3. ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
4. รายได้จากทรัพย์สิน
5. รายได้เบ็ดเตล็ด
6. เงินอุดหนุน
7. เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินนอกงบประมาณ)
8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบีย้ ยังชีพคนชรา)
9. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบีย้ ยังชีพคนพิการ)
10. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กรมศาสนา)
11. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ศูนย์พัฒนาครอบครัว)
รายจ่ายจริง ยอดรวม
28,155,838.17 บาท

ประกอบด้วย
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
ประกอบด้วย

192,417.51 บาท
15,292,626.56บาท
311,732.61 บาท
96,087.49 บาท
149,254.03 บาท
10,158,967 บาท
493,453 บาท
4,805,500 บาท
407,500 บาท
1,217,506 บาท
10,000 บาท
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1. งบกลาง
เป็นเงิน
2,263,484 บาท
2. เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เป็นเงิน
2,542,306.79 บาท
3. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เป็นเงิน
2,728,031.58 บาท
4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
เป็นเงิน
7,917,059.88 บาท
5. ค่าสาธารณูปโภค
เป็นเงิน
159,162.24 บาท
6. ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
เป็นเงิน
2,416,800 บาท
7. เงินอุดหนุน
เป็นเงิน
3,198,480 บาท
8. เงินอุดหนุนทั่วไป (ไทยเข้มแข็ง)
เป็นเงิน
493,453 บาท
9. เงินอุดหนุนทั่วไป (เบีย้ ยังชีพคนชรา)
เป็นเงิน
4,800,000 บาท
10. เงินอุดหนุนทั่วไป (เบีย้ ยังชีพคนพิการ)
เป็นเงิน
407,500 บาท
11. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กรมศาสนา)
เป็นเงิน
1,220,560.68 บาท
12. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ศูนย์พัฒนาครอบครัว)
เป็นเงิน
9,000 บาท
สรุปค่าใช่จ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2554
1. จ่ายจากเงินรายได้
เป็นเงิน
21,225,325.49 บาท
2. จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เป็นเงิน
6,437,060.68 บาท
3. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ไทยเข้มแข็ง)
เป็นเงิน
493,453 บาท
4. จ่ายจากเงินสะสม
เป็นเงิน
2,729,809.02 บาท
รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน
เป็นเงิน
16,042,118.20 บาท
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2554
เป็นเงิน
7,188,041.24 บาท
เงินทุนสารองเงินสะสม
เป็นเงิน
8,714,314.22 บาท
เชิงคุณภาพ
ผลการพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบึ ง น้ ารั ก ษ์ ในการด าเนิ น งานตามแผนงาน
โครงการต่างๆได้มุ่งเน้นการสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก
สาคัญ ในลาดับต้นๆ จะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและลาดับรองลงมาเป็นการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้า นสังคมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ปัญหาที่มีในเขต
ตาบลบึงน้ารักษ์มเี ป็นจานวนมากแต่งบประมาณมีจากัด
ในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาในช่วงปีที่ผ่านมา การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงน้ารักษ์สามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาเป็นบางส่วนและจะต้องมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ
อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นความต้องการของประชาชนมากที่สุดแต่องค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์ก็จะพยายามพัฒนาในด้านอื่นๆควบคู่กันไปด้วย
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล
1. หลักและแนวคิดในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กร โดยกาหนดสถานะภาพความต้องการและแนวทางในการดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บนพื้นฐานของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ
ศัก ยภาพ ปัญ หาและความต้ องการของชุม ชน เพื่ อให้ก ารดาเนิ นการตามข้ อก าหนดต่า ง ๆ บรรลุ ตาม
เป้า หมายโดยสามารถแก้ ไ ขปัญ หาและสามารถตอบสนองความต้อ งการของชุ มชน ครอบคลุม ทุก ด้า น
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์ จึงจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานีข้ นึ้

2. วิสัยทัศน์ระดับชาติ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”
นโยบายของรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
1. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
2. นโยบายเศรษฐกิจ
3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4. นโยบายที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม
6. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ
7. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง ทางเศรษฐกิจและสังคม
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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ส่วนท้องถิ่นในฐานะบทบาทของภาคีพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
1) นาแผนชุมชนมาประกอบการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาท้องถิ่น และผลักดันการดาเนินงาน
ภายใต้แผนชุมชนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยการระดมทรัพยากรภายในพื้นที่รับผิดชอบทั้งจากภาครัฐ
เอกชน พัฒนาเอกชน และชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของที่นาไปสู่การพัฒนาชุมชน
โดยชุมชน เพื่อชุมชน
2) จัดบริการทางเศรษฐกิจและสังคมขัน้ พืน้ ฐานให้ชุมชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ คนในชุมชน
สามารถเข้าถึงแหล่งทุน การศึกษา สาธารณสุข และการคุ้มครองทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน
3) ประสานความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ชุมชน จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ในการดาเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
อย่างกว้างขวางในหลายมิติพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีมาตรการทางสังคมเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบบริการต่าง
ๆ ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยมีมาตรการคุม้ ครองผู้ที่ทาประโยชน์เพื่อชุมชน/สังคม
4) พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น ให้เป็นระบบและปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งข้อมูลครัวเรือน ข้อมูล
ศักยภาพท้องถิ่นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การรวมกลุ่มการจัดกิจกรรมของชุมชน ทุ นทางเศรษฐกิจ ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติทุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์หรือผู้นาตามธรรมชาติในชุมชน สนับสนุนการจัดการ
องค์ความรูใ้ นชุมชน ประสานสถาบันการศึกษาในพื้นที่ และเปิดเวทีให้ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการร่วม
พัฒนาและเป็นแกนในการจัดการองค์ความรู้
5) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลของชุมชน และจัดทาตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชนในมิติ
ต่าง ๆ เช่น ตัว ชี้วั ด ความสุ ข ของชุม ชน ทั้ง ความสุ ขภายในจิ ตใจ เช่ น การเข้า ถึง หลั ก ศาสนา ความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น เป็นต้น และความสุขภายนอก เช่น การมีครอบครัวอบอุ่น การมีปัจจัยสี่พอเพี ยง
การมีหลักประกันในชีวติ เป็นต้น

3. นโยบายพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
วิสัยทัศน์จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมืองสายน้าแห่งชีวิต “ครัวอาหารปลอดภัย ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่เป็นมิตร
ต่อชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีสมดุลยั่งยืน
สังคมมั่นคงเป็นสุข”
ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issues) จังหวัดฉะเชิงเทรา
1. ปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากล รองรับการเป็น
ครัวอาหารปลอดภัย
2. ปรับปรุงและขยายระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรม
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3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริการ และกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเกิดความประทับใจ
แก่นักท่องเที่ยว
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อลด
มลภาวะ และควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมการศึกษาและจัดการความรู้ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามสู่ชุมชน
เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและนาไปสู่สังคมแห่งความสุข
6. เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจและความสามัคคี
ภายในชาติอย่างมั่นคงรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของระบบมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

4. นโยบายพัฒนาอ้าเภอ
วิสัยทัศน์ของอ้าเภอบางน้าเปรียว
“การเกษตรปลอดสารพิษ แหล่งคุณภาพชีวติ ดี มีวัฒนธรรมหลากหลาย เป้าหมายเศรษฐกิจ
พอเพียง”
พันธกิจของอ้าเภอ
1. พัฒนาและบริหารการปกครองท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่
2. รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคม
3. แก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติ
5. อนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
7. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการ

5. นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล
1. นโยบายด้านโครงสร้างพืนฐาน
จะดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการคมนาคม การขนส่ง การจราจร โดยการสร้างและ
ซ่อมบ ารุงให้มีสภาพใช้ก ารได้แ ละเพีย งพอ เพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัย แก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
จะดาเนินการสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนทุกชุมชนทั้ง 15 หมู่บ้าน โดยองค์การบริหารส่วน
ตาบลบึ งน้ ารั ก ษ์ เ ป็น องค์ร วมของส่ว นสั งคมในลั ก ษณะแบบบูร ณาการอย่ างสมดุล และต่ อ เนื่ อง ให้ ก าร
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การกีฬา นันทนาการ
สุขภาพอนามัยถ้วนหน้าตลอดจนกิจกรรมมุ่งส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ป้องกันและบรรเทา
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สาธารณภัย การแก้ไขปัญหายาเสพติด การสนับสนุนกิจการสวัส ดิการและสังคมสงเคราะห์ ในรูปของเงิน
ช่วยเหลือคนพิการ คนชรา คนยากจนให้ดารงชีพอยู่ได้ในวังคม โดยไม่เกิดการเหลื่อมล้า
3. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
จะยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น จะให้การส่งเสริมกลุ่มสตรี กลุ่ม
อาชีพให้เกิดความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีการรวมกลุ่มมากขึ้น มีการพัฒนาด้านการเกษตร และ
การประมง ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ ส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านให้มีการพัฒนาตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน
เอกชนบริการในรูปแบบตลาดนัดสินค้าราคาถูก
4. นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งน้า
จะด าเนินการแก้ ไ ขปัญหาเพื่อการอุป โภค บริโ ภค และน้าเพื่อการเกษตรให้กั บ ประชาชน และ
เกษตรกร โดยการซ่อมบารุงระบบประปาหมู่บ้าน การขยายท่อเมนประปา การขุดลอกคูคลองเพื่อไม่ให้ตื้น
เขินประชาชนได้มีนาใช้
้ ตลอดทั้งปี
5. นโยบายด้านการพัฒนาเมือง การบริหาร
จะดาเนินการส่งเสริมสนับสนุน นโยบายการมีส่วนร่วมในรูปแบบของประชาคมหมู่บ้าน ตาบล การ
จัดเวทีประชาคม มีการพั ฒนาบุคลากรให้มีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและพร้ อ มให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชน ส่ ง เสริ ม การให้ บ ริ ก าร
สาธารณะทุกด้าน แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคุ้มค่า การบริหาร
จะต้องประทับใจ สะดวก รวดเร็ว เจ้าหน้าที่มมี นุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการจะบริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และจะนาหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน คือการพัฒนาคนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้
6. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จะดาเนินการสร้างจิตสานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม
น่าอยู่ เช่นการปลูกต้นไม้ การตัดแต่งกิ่งไม้ และวัชพืชข้างทางให้ดูสวยงามและสะอาด การขุดลอกคูคลอง
ให้ส ะอาดและสวยงาม พั ฒนาระบบการจัด เก็ บ ขยะมูลฝอยส่งเสริมการรัก ษาความสะอาดและอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกแก่เกษตรกรในการปรับสภาพดินด้วยปุ๋ยชีวภาพและการอนุรักษ์แหล่ง
น้า และการฟื้นฟูโครงการคลองสวยน้าใส ที่อยู่ในตาบลบึงน้ารักษ์
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6. ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อปัญหา
สภาพปัญหา
ปัญหาด้านโครงสร้าง
ถนนในเขตตาบลยังไม่มีความสะดวกเท่าที่ควร ถนนหลาย
พืน้ ฐาน
สายยังคงเป็นถนนหินคลุกและลูกรัง บางสายที่ลาดยางแล้วก็มีสภาพ
เสียหายเนื่องจากการใช้งาน
สะพานไม้ข้ามคลองหลายแห่งมีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากการ
ใช้งานมาหลายปี
ระบบประปายังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน บางหมูบ่ ้านที่มี
ระบบประปาแล้วก็ยังไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากปัญหาการบริหารงาน
ของหมู่บ้านและตัวระบบประปา
ไฟฟ้าในตาบลยังขยายไม่ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ต้องต่อพ่วงจาก
บ้านอื่นทาให้เสียค่าไฟฟ้าแพง
เกิดปัญหาน้าท่วมขังในพืน้ ที่ในช่วงฤดูฝนทาให้พืชผลทางการ
เกษตรเสียหาย
การติดต่อสื่อสารยังไม่ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ยังไม่มีโทรศัพท์
พืน้ ฐานและอินเตอร์เน็ตใช้งาน
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

ปัญหาด้านสังคม

ชุมชนขาดการรวมกลุ่มและไม่มกี ารดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มอาชีพขาดการพัฒนาและการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ประชาชนไม่สามารถกาหนดราคาผลผลิตได้เอง
วัตถุดิบราคาแพงทาให้ต้นทุนการผลิตมีราคาสูง
ขาดที่ดนิ ทากินเป็นของตนเอง
1. ปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในชุมชน
2. ประชาชนขาดการรวมกลุ่มกันในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
3. การขยายตัวทางวัฒนธรรมตะวันตกทาให้ประชาชนมี
พฤติกรรมเลียนแบบโดยไม่มีการแยกแยะ
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ชื่อปัญหา
ปัญหาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

สภาพปัญหา
การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนยังขาดสื่อและอุปกรณ์ทางการ
ศึกษาที่ทันสมัย
บุคลากรทางการศึกษายังขาดการพัฒนาด้านการเรียนการ
สอน
เยาวชนไม่ให้ความสาคัญในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น
ปัญหาด้านสาธารณสุข
ประชาชนยังขาดความรูค้ วามเข้าใจในการป้องกันโรคระบาด
ต่าง ๆ ทาให้ยากแก่การป้องกัน
ประชาชนยังขาดความรูใ้ นเรื่องสุขภาพและปัญหาด้าน
สุขอนามัย
การรณรงค์ให้ความรู้ยังขาดความร่วมมือจากประชาชน
ปัญหาด้านการเมือง
งบประมาณและรายได้นอ้ ยไม่เพียงพอกับภารกิจและอานาจ
การบริหาร
หน้าที่
ประชาชนยังขาดกระบวนการเรียนรู้ด้านการเมืองการ
ปกครอง ทาให้กระบวนการตรวจสอบทางการเมืองยังอ่อนแอ
ประชาชนไม่เข้าใจระบบการบริหารงานของ อบต. ทาให้เกิด
ความเข้าใจผิดในการติดต่อประสานงานอยู่บ่อยครั้ง
การบริการประชาชนไม่มีความคล่องตัวเนื่องจากกฎระเบียบ
มาก
เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอและทันสมัย
เท่าที่ควร
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานการณ์พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตด้วย
เทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strength)
1. ผูน้ าท้องถิ่นเป็นผูน้ าทีม่ ีความรูค้ วามสามารถและมีการบริหารงานอย่างเป็นเอกภาพมีศักยภาพใน
การพัฒนาท้องถิ่น
2. มี บุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เอาใจใส่ ใ นการ
ให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชน
3. เป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีรายได้เป็นของตนเอง
4. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ
5. ความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นทาให้การบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง
จุดอ่อน (Weakness)
1. การด้าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากต้องรองบประมาณ
สนับสนุนจากส่วนกลาง
2. บุคลากรมีมากเกินความจ้าเป็นท้าให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่ท้องถิ่น
3. ระบบเทคโนโลยีที่ไม่ทันสมัยท้าให้เกิดความล่าช้าในการท้างาน
4. งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารงาน
โอกาส (Opportunity)
1. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีการเกือกูลและมีการรักษาวัฒนธรรมประเพณีทาง
ศาสนา ที่ตนเองนับถือ
2. พืนที่การปกครองมีขนาดเหมาะสมง่ายต่อการบริหารจัดการ
3. มีพนที
ื ่ทางภูมิศาสตร์ท่เี หมาะสมแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร
4. มีเขตติดต่อหลายจังหวัดท้าให้เกษตรกรมีทางเลือกในการน้าผลผลิตออกจ้าหน่าย
5. ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมที่จัดขึนในต้าบลโดยประชาชนจะแสดงความ
คิดเห็นรวมทังสะท้อนปัญหาต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่น
ภัยอุปสรรค (Threat)
1. ความไม่มนั่ คงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตาบล
2. ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ขาดความยืดหยุ่นไม่เหมาะสมกับภารกิจ
3. ความล่าช้าของงบประมาณทาให้การดาเนินงานล่าช้าไม่ตอบสนองความต้องของชุมชนได้
ทันท่วงที
4. มีการถ่ายโอนภารกิจมายังท้องถิ่นแต่ไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนอย่างเพียงพอ
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บทที่ 4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. วิสัยทัศน์การพัฒนา
“เกษตรรุง่ เรือง หมดเรื่องสารพิษ ชีวติ สุขอุดม คมนาคมสบาย รายได้เพิ่มพูน”

2. พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์เป็น อบต.ขนาดกลาง มีประชากรราว 8,159 คน มีพื้นที่ขนาด
49.5 ตารางกิโลเมตร มีขนาดกว้างของพื้นที่ประมาณ 4.04 กิโลเมตร ยาวเฉลี่ยประมาณ 15.80
กิโ ลเมตร ห่างจากอาเภอบางน้าเปรี้ยวประมาณ 30 กิโลเมตร มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) เป็นเงิน 16,042,118.20 บาท จากภูมิศาสตร์และศักยภาพของ อบต.
จึงได้กาหนดพันธกิจหรือภารกิจหลักในการพัฒนาดังนี้
1. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา
การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ส่งเสริม
การรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็งและสร้างความเข้มแข็งให้กลไกตรวจสอบภาคประชาชน
2. สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลังโดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้
สอดคล้องกับอานาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับถ่ายโอนจากการกระจายอานาจจากหน่วยงาน
ต่างๆ
3. ส่งเสริมสังคมเข้มแข็งมีดุลยภาพเป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีภูมิปัญญาและการเรียนรู้มีความ
สมานฉันท์และเอื้ออาทร ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพั ฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
4. ดารงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริโภค
เพื่อลดผลกระทบต่อฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สร้างนวัตกรรมจากทรัพยากร ส่งเสริมการใช้ความ
หลากหลายทางชีวภาพสร้างความมั่นคงของชุมชน
5. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร สวัสดิการ การอานวยความสะดวกให้กับประชาชนและการประสาน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ แบบรวดเร็วและชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากร

3. เป้าประสงค์
1. โครงการพืน้ ฐานของ อบต. ในด้านการคมนาคมและการขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
สามารถตอบสนองความต้ องการของชุ ม ชน การพั ฒ นาทางด้า นการค้ า การลงทุ น การท่ อ งเที่ย วและ
การเกษตร ที่สนับสนุนทิศทางการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
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2. ประชาชนร่ ว มคุ้ ม ครองดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษา ใช้ ป ระโยชน์ จ ากที่ ดิ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมดาเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ และการดูแลรักษาที่สาธารณะ รวมถึงการใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่า
3. ชุมชนมีความภาคภูมใิ จและสามารถสอบทอดวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของท้องถิ่น และมีคุณธรรม จริยธรรม
4. ประชาชนมีการดาเนินชีวติ ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการพัฒนาศักยภาพการ
อาชีพ การศึกษา และการบริการด้านสังคมขัน้ พืน้ ฐานที่เหมาะสม
5. การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสและเป็นธรรมสามารถตอบสนองต่อ
แนวทางในการพัฒนาประเทศ จังหวัดและความต้องการของชุมชนในเชิงบูรณาการ
6. ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบปลอดภัยทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ
สามารถรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเสมอภาค มีสิทธิเสรีภาพและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นของตน
7. ตอบสนองความต้องการในการให้บริการของภาครัฐให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพประชาชนทุกภาคส่วนมีบทบาทมีสว่ นร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐ เพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ และส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
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จุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(Goals)
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอและมี
มาตรฐาน ประชาชนทุกคนได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง ทุกหมู่บ้าน

ตัวชีว้ ัด (Kpls)

ข้อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline Data)

เป้าหมาย(Targets)
ปี 56-60

ปี 56

ปี 57

ปี 58

ปี 59

ปี 60

ร้อยละของประชาชนทีไ่ ด้รับความสะดวก
และรวดเร็วในการคมนาคม

ร้อยละ 70

100%

10%

10%

5%

5%

-

ร้อยละของประชาชนที่มีน้าใช้อุปโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตร

ร้อยละ 80

100%

10%

10%

-

-

-

ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้

ร้อยละ 80

100%

20%

20%

-

-

-

2. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้
เพียงพอต่อการดารงชีพ

ร้อยละของประชาชนที่มีอาชีพเสริม

ร้อยละ 50

100%

20%

20% 10%

-

-

3. พัฒนาการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับ
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานก้าวทัน
วิทยาการสมัยใหม่

ร้อยละของเด็กทีไ่ ด้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ร้อยละ 70

100%

20%

10%

-

-

-

ร้อยละของประชาชนที่สามารถอ่านออก
เขียนได้

ร้อยละ 80

100%

10%

10%

-

-

-

ร้อยละของครูเด็กเล็กที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้

ร้อยละ 70

100%

20%

10%

-

-

-

ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการ
พัฒนาให้ทัดเทียมสถานศึกษาอื่น

ร้อยละ 10

60%

20%

20% 10%

-

-
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(Goals)
4. ประชาชนได้รับการดูแลด้านสวัสดิการ
สังคมตัง้ แต่เด็ก/เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุ
ผู้พิการและผู้ดอ้ ยโอกาส อย่างทั่วถึง
5. ประชาชนตระหนักในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น
6. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

ตัวชีว้ ัด (Kpls)

ข้อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline Data)

เป้าหมาย(Targets)
ปี 56-60

ปี 56

ปี 57

ปี 58

ปี 59

ปี 60

ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวติ ที่ดี

ร้อยละ 60

100%

20%

10% 10%

-

-

ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีต่าง ๆ ของ อบต.

ร้อยละ 60

100%

20%

10% 10%

-

-

ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการตรวจและ ร้อยละ 50
ดูแลสุขภาพ

100%

20%

10% 10% 10%

-

7. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละของประชาชนที่มีสว่ นร่วมในการ
ให้สมดุล
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 40

80%

10%

10% 10% 10%

-

8. พัฒนาการเมือง การบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมืองทุกระดับ

ร้อยละของครัวเรือนที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นในการประชาคม

ร้อยละ 60

100%

20%

10% 10%

-

-

ร้อยละของประชาชนที่ได้รับรู้และเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ อบต.

ร้อยละ 60

100%

30%

10%

-

-

-

ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการและ
การแก้ไขปัญหาของ อบต. อย่างทั่วถึง

ร้อยละ 80

100%

20%

-

-

-

-
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บทที่ 5
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการักษา
ความสงบเรียบร้อย

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้าง บารุงรักษาถนน ถนน สะพาน
และระบบสาธารณูปโภค
1.2 ก่อสร้าง ดูแลบารุงรักษาแหล่งน้า
1.3 การจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้อง รองรับ
กับการขยายตัวของเมืองหลวงและ
สนามบินสุวรรณภูมิ
2.1 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม
2.2 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของ
ประชาชน
2.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3.2 ส่งเสริมการบาบัดฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 ส่งเสริมการป้องกันและดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.4 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยปฏิบัติการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการระบบบาบัดน้าเสีย ขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

แนวทางการพัฒนา

4.1 การส่งเสริมการดาเนินงานโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจแบพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนเชิงบูรณาการ
4.2 งานสวัสดิการสังคม
4.3 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
4.4 การส่งเสริมการศึกษา
4.5 การส่งเสริมและบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นและเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.6 การสาธารณสุข
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
5.1 การส่งเสริมการวางแผน
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 5.2 การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การ
การท่องเที่ยวและการขนส่ง
ท่องเที่ยว และการขนส่ง
5.3 การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
5.4 การส่งเสริมและพัฒนาดานการเกษตร
5.5 การส่งเสริมและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
6.1การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
บริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคม
การพัฒนาท้องถิ่น
ที่ดี
6.2 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค
สิทธิเสรีภาพของประชาชน
6.3 การปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสาร
6.4 การปรับปรุงและพัฒนารายได้
6.5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
6.6 การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน
6.7 การก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน
และการบารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้
6.8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา ฯ

ส่วนสวัสดิการฯ
ส่วนการศึกษา ฯ
ส่วนการศึกษา ฯ
ส่วนการศึกษา ฯ

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
ส่วนการศึกษา ฯ
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง
สานักปลัด
สานักปลัด
ส่วนโยธา

สานักปลัด
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บทที่ 6
การน้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
องค์กรติดตามประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
กาหนดให้ผบู้ ริหารท้องถิ่นแต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองจานวนสามคน
2. ผูแ้ ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
3. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
4. ผูท้ รงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน

อ้านาจหน้าที่
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนีใ้ ห้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2556-2560)
การติดตาม(Supervising)
องค์ก ารบริหารส่ว นตาบลบึงน้ารัก ษ์ มีก ระบวนการในการติดตามก ากั บ งาน เพื่อผลัก ดันให้ก าร
ดาเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และสามารถติดตามผลความก้าวหน้าของกิจกรรมที่กาหนด
ว่าตรงกับระยะเวลาที่มีในแผนหรือไม่ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์ได้กาหนดการติดตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์ก ารเป็นรายไตรมาส คือไตรมาสที่ 1 (ตุล าคม-ธั นวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) ในแต่ละปีโยการติดตามดังกล่าวเป็น
การติดตามผลขัน้ กลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์ที่ได้กาหนดหรือไม่
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การประเมินผล(Evaluation)
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จาเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละแนวทางการ
พัฒนาในแผนพัฒนาสามปีก่อน เพื่อนาไปสู่การวัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะแสดงให้เห็น
ว่าเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ โดยมี
เกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด(Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินความชัดเจน เป็น
ระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

