
 

 
 

 
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 
อ าเภอโพธิ์ทอง   จังหวัดอ่างทอง 

 
 
 
 
 



 

 

ค าน า 
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า จัดท าขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของอค์กรปกครองส่วท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.
2561-2565) ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขององค์กร เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ ากลุ่มจังหวั ด 
ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน แลพเอให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก าใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ขึ้นโดยใช้
ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.
2561-2565) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศารษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวน องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก าจัดการประชาคมระดับต าบลตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
ฉบับนี้จะสามารถน ามาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นประโยชน์กับประชาชนต าบลบางระก าต่อไป 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 
         มิถุนายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.ด้านกายภาพ 
 
          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 

ต าบลบางระก ามีพ้ืนที่ทั้งหมด 8.2 ตารางกโิลเมตร หรือ 5,125 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นท่ีต าบล
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อต าบล    อ าเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลไชโยและต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อต าบลบางเจ้าฉ่า    อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 
 ทิศใต้  ติดต่อต าบลอินทประมูล      อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 
หมู่ที่ 3 ต.บางระก า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-3586-1840  อีเมล์ : admin@bangrakam-at.go.th 
www.bangrakam-at.go.th 
 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  โดยมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่  แม่น้ าน้อยไหลผ่านทางทิศตะวันตก
ของต าบล และมีคลองชลประทานไหลผ่านกลางต าบล ในพ้ืนที่จึงมีน้ าอุดมสมบูรณ์  ท าให้สภาพพ้ืนที่เหมาะแก่
การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม   
 
          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

มี 3 ฤด ูได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
 
          1.4 ลักษณะของดิน 

ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว 
 
          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าน้อย 



 

 

 
          
         1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

พ้ืนที่ไม่ได้จัดอยู่ในเขตปุาไม้ 
 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 
 
          2.1 เขตการปกครอง 

ต าบลบางระก าประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  7  หมู่บ้าน  
          2.2 การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 7 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้ง
ในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน และสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดย
ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น (ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 
3.ประชากร 
 
          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  2,349 คน แยกเป็นชาย  1,109 คน หญิง  1,240 คน มีความหนาแน่น
เฉลี่ย  283.01  คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562) 

 
หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง 
รวม 
(คน) 

ขนาดพ้ืนที่ (ไร่) ผู้ใหญ่บ้าน 

1 บ้านคลองข่อย 144 165 201 366 409 นายบริบูรณ ์รุ่งแสง 
2 บ้านสร้าง 151 205 211 416 531.25 นายศิริพงษ์ วันทอง 
3 บ้านสามเรือน 113 152 164 316 636 นายสุพจน์ อินถาวร (ก านัน) 
4 บ้านวังถ้ า 192 225 260 485 1,325 นายอนันต ์รุ่งสาง 
5 บ้านบางระก า 100 133 141 274 250 นายสุรยิันต ์โมราทอง 
6 บ้านบางระก า 114 147 181 328 561 นายธณกร พันนารา 
7 บ้านลาดล าเภา 56 82 82 164 270 นายนที เรือนงาม 

รวม 870 1109 1240 2349 
   

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 35 – 55 ปี 

 
 
 
 



 

 

4.สภาพทางสังคม 
 
          4.1 การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา      2    แห่ง ได้แก่ 
1. โรงเรียนวัดสามประชุม  จ านวนนักเรียนประมาณ    99   คน 
    (รับระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3)  จ านวน 11 ห้องเรียน   
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
2. โรงเรียนวัดโบสถ์ประชานุกูล   จ านวนนักเรียนประมาณ     35   คน 

     (รับระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6)  จ านวน    8 ห้องเรียน  
      ตั้งอยู่หมู่ที่ 5   
       
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  1  แห่ง ได้แก่ 
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 
 
          ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ (กศน.บางระก า)  1  แห่ง 
4.2 สาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางระก า  1 แห่ง 
 - จ านวนผู้รับบริการเฉลี่ยเดือนละ 1,049 ราย หรือประมาณ 12,587 รายต่อปี  
 - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  100 % 
 - กลุ่มผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง (ผู้ปุวยติดบ้าน) ประมาณ 12 ราย 
 - กลุ่มผู้ปุวยติดเตียง ประมาณ 5 ราย  
 
 4.3 อาชญากรรม 
 - ไม่มี 
 4.3 ยาเสพติด 
 - ไม่มี 
 
 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
       1. องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า มีผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
จ านวน 492 ราย (ณ มิถุนายน 2562) 
       2. องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า มีผู้พิการโดยรับการสงเคราะห์ได้ รับเงินช่วยเหลือ                
เบี้ยความพิการ จ านวน 80 ราย   (ณ มิถุนายน 2562)  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
 
          5.1 การคมนาคมขนส่ง 

มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง 

หมู่ที่ 

จ านวน 
ส า ย ท า ง ร ว ม 
(สาย) 

ถนน ลาด ย า ง
แอสฟัลส์(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก(สาย) ถนนลูกรัง(สาย) 

ทางล าลอง 
(สาย) 

1 11 3 6 2 - 
2 5 3 1 1 - 
3 4 2 2 - - 
4 10 3 4 3 - 
5 9 2 4 3 - 
6 7 3 1 3 - 
7 6 2 3 1 - 
รวม 52 18 21 13 - 

ถนนเชื่อมระหว่างต าบล     

ถนนในการรับผิ ดชอบของ
หน่วยงานอื่น 

    

 
          5.2 การไฟฟ้า 

มีระบบไฟฟูาครบทุกหมู่บ้าน  จ านวน  870   ครัวเรือน    
 

          5.3 การประปา 
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 – 7 

          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
 

          5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อ าเภอโพธิ์ทอง  
 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
 
          6.1 การเกษตร 

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก าประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น  ท านา 
ท าสวนผลไม้ ปลูกพืชผัก เป็นอาชีพหลัก รองลงมาอาชีพรับจ้างทั่วไป, รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม, ค้าขาย 

มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มจักสานไม้ไผ่ , กลุ่มจักสาน , หวาย , กลุ่มนวดแผนไทยแก้ความ
ยากจน , กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ,  กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลบางระก า, กลุ่มแม่บ้านเกษตรบางระก า, กลุ่มตัดเย็บเสื้อ
หมู่ 2, กลุ่มแปรรูปขนม หมู่ 2, กลุ่มน้ าพริกหมู่ 5, กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ 6 

 
           
 
 



 

 

          6.2 การประมง 
ไม่มีการท าประมง 
 

          6.3 การปศุสัตว์ 
ต าบลบางระก า มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงเป็ด 
  

         6.4 การท่องเที่ยว 
 1.  โบราณสถานวัดสามประชุม     หมู่ที่  3 
 2.  โบราณสถานวัดโบสถ์ฯ  หมู่ที่  5 
 3.  โบราณสถานวัดช่องลม (วัดร้าง)  หมู่ที่  5 

 
          6.5 อุตสาหกรรม 

ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

          6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 1.  กลุ่มปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 7 
 2.  เครื่องจักสานไม้ไผ่  หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 4 
 3.  กลุ่มจักสานพลาสติก  หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 
 4.  กลุ่มแปรรูปขนม  หมู่ที่ 2 
 5.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต าบลบางระก า (ท าขนม) หมู่ที่ 3 
 6.  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์  หมู่ที่ 6 

 
          6.7 แรงงาน 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ  
ข้าวโพด  ปลูกหอมแดงและกระเทียมรวมทั้งปลูกขิงที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา ประชาชน หมู่ที่ 1 - 7 นับถือศาสนาพุทธ 

วัด   มีจ านวน  2  วัด ได้แก่ วัดสามประชุมฯ  วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา 
          7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  เนื่องจากประชากร  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  จึงได้มีการสืบทอด  ธ ารงรักษาและ
ประพฤติตนเป็นพุทธมากะ มีการท าบุญตักบาตร  เข้าวัดท าบุญ  ถือศีลฟังธรรม  การเวียนเทียน  การถวาย
เทียนพรรษา  การทอดกฐิน  การทอดผ้าปุา  ในวันส าคัญทางศาสนา 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 1.  กลุ่มปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 7 
 2.  เครื่องจักสานไม้ไผ่  หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 4 
 3.  กลุ่มจักสานพลาสติก  หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 
 4.  กลุ่มแปรรูปขนม  หมู่ที่ 2 
 5.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต าบลบางระก า (ท าขนม) หมู่ที่ 3 
 6.  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์  หมู่ที่ 6 



 

 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 - ไม่มี 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า 
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 ล าห้วย , ล าน้ า  3  สาย 
 บึง ,  หนองน้ า  1  แห่ง 
 ล าเหมือง  2  สาย 
 อ่างเก็บน้ า  1  แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
 ฝาย   3  แห่ง 
 บ่อน้ าตื้น  -  แห่ง 
 บ่อโยก   -  แห่ง 
 ระบบประปาหมูบ้าน 9  แห่ง 
 ระบบประปาภูเขา 1  แห่ง 

ถังเก็บน้ าฝน  2  แห่ง  
          8.2 ป่าไม้ 

พ้ืนที่ไม่ได้อยู่ในเขตปุาไม้ 
8.3 ภูเขา 
ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" หรือตามคติพจน์ "มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน" 

 ความม่ันคง   
- การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกใน

ทุกระดับท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

- ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

- สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมี
ความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 

- ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่งคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 
  - ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหารพลังงานและน้ า 

 ความม่ังคั่ง 
 - ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ

รายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมาก
ขึ้น 

- เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นสุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

- ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนานาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ความย่ังยืน 
- การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ 

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

-  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ 
ประชาคมโลกซ่ึงเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น 
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนร่วม 

  - มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
  - ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ ไป 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  



 

 

 (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. 2560 -2564) 
ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  แนวทางการพัฒนา 
   (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
   (๒) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่าง
มีคุณค่า  
   (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
   (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงิน
การคลังด้านสุขภาพ 
   (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
   (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  แนวทางการพัฒนา 
   (๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ  
   (๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา  สาธารณสุข และสวัสดิการที่
มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและท่ัวถึง  
   (๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้มีสิทธิในการ
จัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 
  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
  แนวทางการพัฒนา 
   (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
   (๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต
และบริการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
   (๑) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุร ักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  



 

 

   (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล 
และยั่งยืน  
   (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
   (๔) ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
   (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
   (๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง  
และยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
   (๑) การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ  
   (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  
   (๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
   (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ ่งอ านาจ
อธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล 
   (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน
ระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
  
 
 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐการปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ  
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  แนวทางการพัฒนา 
   (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
   (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบ
การเงินการคลังภาครัฐ  
   (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากล  
   (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   (๕) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย 
โปร่งใส และยุติธรรม 
   (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 



 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  แนวทางการพัฒนา 
   (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 
   (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  
   (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส ์ 
   (๔) พัฒนา ด้านพลังงาน  
   (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
   (๖) พัฒนาระบบน้ าประปา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  แนวทางการพัฒนา 
   (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม  
   (๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
   (๓) พัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
   (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  
   (๒) การพัฒนาเมือง  
   (๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
  แนวทางการพัฒนา 
   (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาด
ใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย  
   (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมใน
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาค
อาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  
   (๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการ
ลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค  
   (๔) ส่งเสริมการลงทนุไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 
    (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะ
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
   (๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ   (๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์  
   (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ 
   (๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
   (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
 
1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาค 



 

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
  (1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาเสถียรภาพ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร การบริหาร การลงทุนให้มีความมั่นคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเท เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อม พัฒนาการเกษตร ฟ้ืนฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาประสิทธิภาพโลจิตสติกส์ 
  (2) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพมีธรรมภิบาล เพ่ือพร้อมการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมเทคโนโลยี 
ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
  (3) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบ
นิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของระเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ปูองกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (4) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือน
บ้านทั้งแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก เพ่ือเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านและ
นานาชาติ 
  (5) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกันเพ่ือให้มีการจัด
ระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความต้องการของ
ชุมชน 
 
  
 
 
 
 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วย ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง   
ต าแหน่งยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 

1. เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยเพ่ือการบริโภค และจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 
2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม เกษตร วิถีชีวิต และเพ่ือการ

เรียนรู้ 
   วิสัยทัศน์  
   “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทรัพยากรน้ าสมดุล และยั่งยืน” 
  พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ 

2. สร้างมูลค่าเพ่ิมและเชื่อโยงการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน 
3. พัฒนาระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า 
4. สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการตลาด ระบบ Logistics และการผลิตอาหารปลอดภัย 



 

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
 
 3) แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ “อ่างทองเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย” 
  พันธกิจ  
   1. พัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
   2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
   3. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  ต าแหน่งยุทธศาสตร์จังหวัด 
   1. เมืองน่าอยู ่
   2. แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
   3. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  เป้าประสงค์รวม 
   1. คุณภาพท่ีดีขึ้นของประชาชน 
   2. แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาการปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 
   3. รายได้ด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่  3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 
 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  1. ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกจิตส านึกให้มีค่านิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มผู้ว่างงาน ให้เกิดอาชีพ 
สามารถด ารงชีพได ้
  3. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ และเบี้ยความพิการให้คนพิการอย่างครอบคลุม  และ
ทั่วถึงในทุก ๆ ปี 

4. ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก และเยาวชนในท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้รับอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน ครบทุกมื้ออย่างทั่วถึง  

5. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา และภาษาให้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมี
ประสิทธิภาพ 

6. ส่งเสริม สนับสนุน ปูองกัน รักษาโรค ให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

7. ส่งเสริม สนับสนุน ปูองกัน บ าบัด รักษา และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  



 

 

8. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมโดยตรงในกรณีฉุกเฉิน หรือจากสา
ธารณภัยต่าง ๆ   

9. ส่งเสริม สนับสนุน สงเคราะห์ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ปุวย HIV และ
ผู้ปุวยโรคไข้หวัดนก  

10. การปรับปรุงสาขาภิบาลชุมชน และสถานที่ 
11. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการกีฬา และนันทนาการของจังหวัดในทุกระดับ  
12. เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน  
13. ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว 

และท้องถิ่น 
14. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทุกกลุ่มวัยให้มีศักยภาพ พร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีจิตส านึก 

มุ่งสู่สถาบันครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  
 ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู สืบทอด ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม ท านุบ ารุงศาสนสถาน และกิจกรรมทางศาสนา 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรม น าสู่การท่องเที่ยว และ
เผยแพร่สู่ประชาคมอาเซียน  

3. ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี สืบค้น ประวัติศาสตร์ 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกท้องถิ่นมีข้อมูลประวัติศาสตร์ ข้อมูลของพ้ืนที่ และการวิจัยชุมชน 
5. ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่พิพิธภัณฑ์ต านานเมืองอ่างทอง 

 ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  1. พัฒนา และส่งเสริมอาชีพ ฝึกทักษะ และส่งเสริมการบริหารจัดการตลาด 

2. ส่งเสริม สนับสนุน สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน ทั้งการพัฒนา
รูปแบบ ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย 

3. ส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ส่งเสริมปศุสัตว์ ประมง และอาหารให้
ปลอดภัยได้มาตรฐาน 

4. จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเรียนรู้การเกษตร  
5. ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อม (SMEs) ขนาดกลาง พร้อมจัดหาเงินลงทุน 
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตอันดีงาม

ของประชาชนในท้องถิ่น 
7. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ 
8. ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพของผู้ยากจน  
9. ส่งเสริมการลงทุน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการพ่ึงพาตนเอง ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10. การเตรียมความพร้อมผู้ผลิต/ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนเพ่ือรองรับการเป็นสมาชิก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี ๒๕๕๘  
11. ส่งเสริมการผลิตสินค้าอาหารปลอดภัยไปสู่การท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. พัฒนาให้มีการจัดท าฐานข้อมูลเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ าให้เป็นปัจจุบัน 
2. ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลด้านผังเมือง/ผังชุมชนมาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน  
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม สะพาน ท่อระบายน้ าให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 



 

 

4. ขุดลอกคลอง พัฒนาแหล่งน้ า คลองระบายน้ าให้ครอบคลุมในพื้นท่ี  
5. ก่อสร้างพนังกั้นน้ า ปูองกันตลิ่งพัง 
6. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ปูองกันตลิ่งพัง 
7. ส่งเสริม สนับสนุน โครงการแก้มลิง และการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเพ่ือปูองกัน

น้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก                                                                                                                                                                        
8. ส่งเสริม สนับสนุน ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการของท้องถิ่น เช่น ไฟฟูา ประปา 

โทรศัพท์ ฯลฯ 
9. ส่งเสริม สนับสนุน การบูรณาการด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ภายใต้การมีส่วนร่วมของเอกชน และชุมชน  
2. การปลูกจิตส านึกให้เอกชน และชุมชน รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
3. เฝูาระวังทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วม 
4. ส่งเสริม และสนับสนุน ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
5. ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน 
6. ศึกษา วิจัย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสริม และพัฒนาให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม เป็นไปตามผังเมือง การขุด

ดิน ถมดิน และการควบคุมอาคาร 
8. บูรณาการแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในเขตจังหวัด  
9. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และบ าบัดน้ าเสีย อย่างยั่งยืน 
10. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการเตาเผาขยะแบบครบวงจรในจังหวัดอ่างทอง  
11. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้พลังงานทดแทน และพนักงานจากธรรมชาติ 
12. ปลูกจิตส านึกให้ชุมชนรักษาความสมดุลของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เพ่ือ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
13. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมืองชุมชนให้ครบทั้งจังหวัด  

 ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการที่ดี 
1. การบริหารในระบบบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ

พัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3. ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมตาม

หลักการบริหารจัดการบ้านเมือง โดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดอ่างทอง และพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  
5. พัฒนาสถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6. การส่งเสริมพัฒนางานวิจัยชุมชน และการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนา

ท้องถิ่น 
7. ส่งเสริม และควบคุมสุสาน และฌาปนสถานเพ่ือการบริหารจัดการที่ดี 
8. ส่งเสริม สนับสนุน การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่การปูองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 



 

 

9. การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ การบูรณาการการร่วมกันในการท า
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน 

10. การปรับปรุง และพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
11. ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ และการบริหารงานศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อ

จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ เพ่ือเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  

12. ปรับปรุงโครงสร้าง เพ่ือรองรับงานถ่ายโอนภารกิจจากทุกส่วนราชการ 
13. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต  
14. ส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย  

 ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
1. ส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลั ง

แผ่นดินในการต่อสู่กับยาเสพติด 
2. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินการตามแนวทางนโยบายรัฐบาล จังหวัด และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
3. ด าเนินการ หรือประสานงานทุกภาคส่วนราชการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน แนวนโยบายของ

รัฐบาล 
 2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 
     2.1 วิสัยทัศน์ 
   “ต าบลน่าอยู่  อู่ข้าวอู่น้ า  ชุมชนเข้มแข็ง  เป็นแหล่งวัฒนธรรม  สร้างสรรค์การศึกษา 
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
            2.2 ยุทธศาสตร์ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

          2.3 เป้าประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 3. เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 4. เพื่อพัฒนาด้านผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

           2.4 ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ 
 1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับ

งานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
 2.กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 



 

 

       กลยุทธ์ที่  1 การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม สะพาน ท่อระบายน้ า 
ให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
       กลยุทธ์ที่  2 การพัฒนาด้านการขุดลอกคูคลอง พัฒนาแหล่งน้ า คลองระบายน้ าให้คลอบ
คลุมในทุกพ้ืนที่ 
       กลยุทธ์ที่  3 การพัฒนาด้านการก่อสร้างเขื่อน  ก่อสร้างฝาย  ก่อสร้างพนังกั้นน้ าปูองกัน
ตลิ่งพัง 
               กลยุทธ์ที่  4 การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมสนับสนุน ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการของ
ท้องถิ่น เช่น  ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
               กลยุทธ์ที่  1  การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้อย่ างทั่วถึง เท่า
เทียมและมีประสิทธิภาพ 
       กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุน ปูองกัน รักษาโรค ให้ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
      กลย ุทธ ์ที ่ 3 การพัฒนาด ้านการส ่ง เสร ิมสน ับสน ุนการอน ุร ักษ ์และฟื ้นฟ ู ส ืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนาธรรม ท านุบ ารุงศาสนา และกิจกรรมทางศาสนา 
      กลยุทธ์ที่  4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุน ปูองกัน บ าบัด รักษา และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
               กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนร่วมโดยตรง
ในกรณี 
ฉุกเฉินหรือจากสาธารณภัยต่างๆ 
      กลยุทธ ์ที ่ 6 การพัฒนาด้านการส ่งเสร ิมสนับสนุน สงเคราะห์ครอบครัว ผู ้ส ูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ปุวย HIV และผู้ปุวยโรคไข้หวัดนก 
               กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาด้านการปรับปรุงสุขาภิบาลชุมชน และสถานที่ 
               กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนากีฬา และนันทนาการของต าบลในทุก
ระดับ 
               กลยุทธ์ที่ 9 การพัฒนาด้านการเพ่ิมช่องทางการรับรู้ข่าวสารของประชาชน  

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        
       กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ฝึกทักษะ และส่งเสริมการบริหาร
จัดการตลาด 
       กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนสินค้า  OTOP หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น ทั้งการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย 
               กลยุทธ์ที ่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ส่งเสริม    
ปศุสัตว์และประมงให้ปลอดภัยจากสารพิษ 
       กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการเรียนรู้การเกษตร  
       กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริม ผลักดัน การท่องเที่ยวของต าบล 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านการปลูกจิตส านึกให้เอกชนและชุมชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
       กลยุทธ์ที่  2 การพัฒนาด้านการพัฒนาการจัดสรรเขตการใช้ประโยชน์การวางผังเมือง และ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร 



 

 

       กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุน การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ
ก่อสร้างเตาเผาขยะแบบครบวงจรในต าบล 

 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการที่ดี 
        กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารในระบบบูรณการร่วมกับส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       กลยุทธ์ที่  2 การพัฒนาด้านพัฒนาสถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
      กลยุทธ์ที่  3 การพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
      กลยุทธ์ที่  4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการปูองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย 
      กลยุทธ์ที่  5 การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลภายในและการบริหารรายได้ตามกรอบรายได้  
3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ (Man) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออ่น (Weaknesses) 
1. อัตราก าลังคนท างานในองค์กรมีจ านวนเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับองค์กรท่ีมีรายได้เทียบเท่ากัน  
2. ประชากรมีประมาณสองพันกว่าคนถือเป็นจ านวนท่ีเหมาะสมไม่
มากไม่น้อยเกินไปท าให้สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง 
 

1. ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การอู้งาน ยังไม่เข้าใจบทบาท
หน้าท่ีของตน 
2. เจ้าหน้าท่ีใน อบต. ยังไมเ่สียสละเวลาให้กับกิจกรรมของ
องค์กรเท่าท่ีควร 
3. เจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ ความสามารถในประสบการณ์ การ
แก้ไขปัญหา การท างานเชิงรุก 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
รายจ่ายด้านบุคลากรยังไม่เกิดร้อยละสี่สิบ จึงท าให้สามารถก าหนด
อัตราก าลังเพิ่มในต าแหน่งท่ีเห็นว่ามีปริมาณงานมากควรแก่การ
ก าหนดอัตราก าลังเพิ่มได้ 

การจัดหาอัตราก าลังเพิ่มไม่สามารถจัดหาได้รวดเร็วทันท่วงเวลาท่ี
ต้องการ เน่ืองจากปัจจัยหลายด้าน เช่น เป็นต าแหน่งท่ีมีคนบรรจุ
น้อย ต าแหน่งที่ต้องการเป็นต าแหน่งท่ีโอนไปต าแหน่งอื่น 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
จ านวนบุคลากรเหมาะสมท าให้ได้เปรียบองค์กรอื่นในการจัดท า
โครงการ กิจกรรมต่างๆ 

น าบุคลากรที่มีอยู่เพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้
มากขึ้นได้อย่างไร 
 

 

2. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดออ่น (Weaknesses) 

ปัจจุบันมีเจ้าหน้าท่ีท่ีการเงินการคลังเหมาะสม   เมื่อเทียบกับ
องค์กรท่ีมีรายได้ใกล้เคียงกัน  

1. ขาดบุคลากรมีองค์ความรู้ และเชี่ยวชาญระบบบัญชี e-laas  
 2. ปัญหาด้านระบบบัญชี การเงิน คดีความต่างๆ ในอดีต จนท า
ให้หน่วยตรวจสอบมองว่าเป็นองค์กรท่ีมีความเสี่ยงด้านการเงิน 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมอย่างเหมาะสมในการ
น ามาพัฒนาพื้นท่ีเมื่อเทียบกับองค์กรที่ได้รับจัดสรรงบ ขณะท่ี
จ านวนประชากรและขนาดพื้นท่ีใกล้เคียงกัน 

รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจ 
และส่วนใหญ่เป็นเงินผ่าน เช่น งบอาหารกลางวัน เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้
พิการ เอดส์ งบสาธารณสุขมูลฐาน 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
การด าเนินงานด้านสังคม สวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากหลายหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท าให้ประหยัดงบประมาณในด้าน
น้ี สามารถน างบประมาณไปเสริมในด้านอื่นๆ ท่ียังเป็นจุดอ่อน 

จะมีวิธีการใดท่ีจะสามารถให้กรมฯ /รัฐ จัดสรรงบประมาณให้
ท้องถิ่นได้มากขึ้นได้อย่างไร 
 



 

 

3. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

มีวัสดุ อุปกรณ์ ส านักงานใช้ได้อย่างเหมาะสม 1. ที่ท างานคับแคบ ไม่มีทีเ่ก็บเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้  
2. การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ยังไม่มีการควบคุมที่
รัดกุมและเป็นระบบ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
สามารถประสานยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ที่เกิน
ศักยภาพที่ อปท. จัดหามาใช้งานเองไม่ได้ โดยการขอ
ความร่วมมือจาก อปท. ข้างเคียงได้ หรือ อบจ. 
หน่วยงานอื่น ๆ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เริ่มช ารุดและล้าสมัย 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
 จะมีวิธีการปรับปรุงที่ท าการให้ทัดเทียมกับ อปท.

อ่ืนๆ ได้อย่างไรภายใต้งบประมาณที่จ ากัด 
 

4. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ (Management) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

การขยายตัว การเจริญเติบโตของพื้นที่ต าบลบางระก ายัง
เป็นไปแบบเล็นน้อยเนื่องจากเป็นพื้นที่การเกษตรเป็นส่วน
ใหญ่ จึงส่งผลให้การบรหิารจดัการในพ้ืนท่ีเป็นไปได้อย่างท่ัวถึง 

1. ชุมชนยังไม่ตื่นตัว 
2. ขาดประสบการณ์ในการบรหิารจัดการ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซตร์วมหนังสือสั่งการ
ต่างๆ รวมระเบยีบกฎหมาย รวมระบบสารสนเทศต่างๆ  

1. ปัญหาในระเบยีบข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมความ
ต้องการของประชาชน เช่น ไฟไหม้บ้านหลังเดียว รัฐให้การ
ช่วยเหลือไม่ได้ เป็นต้น 
2. ปัญหาข้อระเบียบกฎหมายที่ไม่ชัดเจนของส่วนกลางใน
ด้านการบริหารการศึกษา  
3.ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ อปท.อย่างเข้มข้น 
บางครั้งปัญหาไม่ได้เกิดที่ อปท.แต่เป็นปัญหาระเบียบ
กฎหมายทีส่่วนกลางก าหนดมามีปญัหาในทางปฏิบัติ เช่น 
ปัญหาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าไดห้รือไม่ ฯลฯ 
 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร ์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
มีองค์ความรู้ด้านการจดัและบริหารการศึกษามากกว่า อปท.
อื่นๆ 

จะท าให้บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายให้ถ่องแท้
เพื่อการปรับใช้ในพื้นที่ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพ้ืนที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 8.2 ตารางกิโลเมตร ไม่ใหญเ่กินไป 
ท าให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่างทั่วถึง 
 

 มีพื้นท่ีได้รับผลกระทบจากภัยน้ าท่วม เป็นพื้นที่รับน้ า 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
 1.มีถนนหลายสายในพ้ืนท่ีที่เป็นทรัพย์สินของหน่วยงานอ่ืน 

เช่น กรมทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเมื่อมี
ปัญหาเกิดขึ้นกับถนนไดร้ับการแกไ้ขท่ีล่าช้า 
2. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้ท้องถิ่นแต่ไม่
ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพือ่เป็นค่าบริหารจัดการ เช่น 
การถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณเพื่อ
บ ารุงรักษาซ่อมแซม 

 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
พ้ืนท่ีต ำบลเป็นแหล่งอำชีพเกษตรกรรม ยงัเป็นชุมชนชนบท 
สำมำรถอนุรักษรั์กษำทรัพยำกรไวไ้ดค้งเดิมเม่ือเปรียบเทียบกบั
ชุมชนใกลเ้มือง 

กำรท ำอยำ่งไรเพ่ือบริหำรจดักำรกบักำรอนุรักษพ้ื์นท่ีส่ิงแวดลอ้ม
ใหค้งเดิม โดยท่ีไม่ท ำลำยธรรมชำติ ควำมด ำรงชีพควำมเป็นอยู่
แบบดัง่เดิม แต่สำมำรถเสริมสร้ำงควำมเจริญทำงอำชีพเกษตร
ต่อไปไดย้ ัง่ยนื 

 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย

มี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรอง
ต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละ
ประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ 
AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 



 

 

3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก าได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 5 

ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือ
การอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่
จ าเป็น เป็นต้น 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น 

ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัม
เกิดข้ึน และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรม
จะเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก าต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น  
อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิด
ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 
หากพ้ืนที่มีปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ จะส่งผลให้เศรษฐกิจตกต่ า ไม่มีองค์กรมาลงทุน องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ระก า ต้องเร่งบูรณาการกับหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน ในการพัฒนาพ้ืนที่ท ากิน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพ่ือ
พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ 

สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการ
ขายที่ดินให้นายทุนต่างๆ ชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องบุครุกที่ว่างเปล่าสาธารณะ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ 
อาจมีนายทุนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
การเข้าสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะมากขึ้น มีการ
ท าลายสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมมากขึ้น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่
ต้องการท านิติกรรมต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 

 
 



 

 

2.5 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
พัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาผังเมือง 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การบริหารจัดการที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  
การพัฒนาตาม
นโยบายรัฐบาล 
และยุทธศาสตร์
การพัฒนา

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
อบต.บางระก า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 4  
การพัฒนาผังเมือง 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารจัดการที่ดี 

 

แผนงาน 
1. แผนงานเคหะและชุมชน 
2. แผนงานการเกษตร 

แผนงาน 
1. แผนงานการเกษตร 
2. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงาน 
1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานสาธารณสุข 
3. แผนงานสงคม
สงเคราะห ์
4.แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม นนัทนาการ 
5. แผนงานสร้าความ
เข้มแข็งของชุมชน 
6. แผนงานรกัษาความ
สงบภายใน 
7. แผนงานงบกลาง 

แผนงาน 
1. แผนงานการเกษตร 

แผนงาน 
1. แผนงานบริหารทั่วไป 
2. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
3. แผนงานการศึกษา 
4. แผนงานงบกลาง 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน 
สนับสุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

1. บริการชุมชน
และสังคม 
 

1.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
2.แผนงานการเกษตร 

กองช่าง 
 

อบต.บางระก า 
อบจ. 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

1. บริการชุมชน
และสังคม 
 

1.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
2.แผนงานการเกษตร 

ส านักปลดั 
กองคลัง  
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
หน่วยงานท่ีรับ
เงินอุดหนุน 

อบต.บางระก า 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและส่งเสรมิคุณภาพ
ชีวิต 

1. บริการชุมชน
และสังคม 
2. ด้านการ
ด าเนินงานอ่ืน 

1.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
2.แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3.แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
กองคลัง  
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
หน่วยงานท่ีรับ
เงินอุดหนุน 

อบต.บางระก า 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ผังเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ด้านการ
เศรษฐกิจ 

1.แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลดั 
กองคลัง  
กองช่าง 

อบต.บางระก า 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การบริหารจัดการที่ด ี

1. ด้านบริหารทั่วไป 
2. ด้านการ
ด าเนินงานอ่ืน 
 

1.แผนงานบริหารทั่วไป 
2.แผนงานการศึกษา 
3.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
4.แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
กองคลัง  
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
หน่วยงานท่ีรับ
เงินอุดหนุน 

อบต.บางระก า  

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 7 แผนงาน   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2559) เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกอบด้วย 
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกอบด้วย 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 



 

 

(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
 
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก าใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ 
การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 
4.3 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 
Method  



 

 

(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) – (10) หรือเป็น
แบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 
 
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ปูองกัน อย่างไร เป็นต้น) 
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะ
พัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 
ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 
1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology) 
 

 
จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความ

จ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่
กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 
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1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ 

ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออก
ได้เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่ บ้านที่
จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ 
ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัย
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลาง
มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง 
เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวม
อ านาจการปกครอง(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที
จะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหาร
จัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝุายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝุายควร
ต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.
และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท. 
ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของ
รัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้อ ง
เป็นหน้าที่ของข้าราชการ 
ท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้
ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อย่างแท้จริง 
 2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment)ที่เปลี่ยนแปลง 
 เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา
อ่ืนๆ ที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องใน
สิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี 
เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่าง
เข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  
อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างานหาเงิน
เพ่ือปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวม
ตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่ง
อาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่
ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 



 

 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” 
และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริม
และพัฒนาในประเด็นนี้ 
 3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ก็ต้อง
เผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนที่อาจ
เป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ 
(ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาด
ความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  
สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบายไป
ตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่
จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคม
ท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศ
ไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน 
และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้ง
ที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  
 4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่เป็น
ประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ 
อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลก
ทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทาง
อินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการ
คาดการณ์การพัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้  
 1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
 - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
 - แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
 - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 
 2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
 AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 
ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรอง
ต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละ
ประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 



 

 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC 
เป็นไปคือ 
 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
 2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
 3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
 4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
 จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก าได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
การหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการ
อ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่
จ าเป็น เป็นต้น 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ย่อมส่งผลกับความเป็นอยู่ได้เช่นกัน เช่น เรื่องของ
อาชีพส าหรับการด ารงชีวิต ย่อมมีการปฏิสัมพันธ์กันทางด้านการค้า การลงทุนที่ต้องปรับตัว จึงยังส่งผลกับ
ประชากรในพ้ืนที่ต าบลบางระก า เนื่องจากประชากรบางระก าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ความ
ต้องการด้านผลิตผลทางการเกษตรย่อมต้องมีการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนไปตามกระแสประชาคมอาเซียน  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้นปัญหาการ
แบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และ
อาจมี พม่าทาวน์ลาวทาวน์กัมพูชาทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้น
อย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย  
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพ้ืนที่ปุา การรุกล้ าพ้ืนที่สาธารณะอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและ
ชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดปุาใหม่ การรุกล้ าที่สาธารณะ ส่วน
สาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม การเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษจากการเจริญเติบโตที่ก่อให้เกิดขยะที่เพ่ิมขึ้นซึ่งเป็น
ปัญหากับสิ่งแวดล้อม 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการใน
ด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท า
นิติกรรมต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกท้ังเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
จ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ  
 


