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ส่วนที่ 1
บทนํา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนที่กําหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาที่จะดําเนินการใน
ปีงบประมาณของแต่ละปี โดยมีความต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสามปี และมีการดําเนินการทบทวนเพื่อปรับปรุง
แผนอย่างต่อเนื่องทุกปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนแบบหมุนเวียนโดยต้องดําเนินการทบทวนและดําเนินการจัดทําทุกปี เป็น
แผนพัฒนาที่นําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งมีหลาย
แนวทาง และต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อนําไปสู่วิสัยทัศน์ และเป็นข้อมูลที่
เชื่ อมโยงระหว่ า งแผนยุท ธศาสตร์ การพั ฒ นา เพื่ อจั ด ทํ า ข้อบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ าปี ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการบริหารเพื่อให้เกิดรูปธรรม
ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (ในช่วงระยะเวลาปีแรกของแผนฯ) โครงการ
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.โครงการ/กิจกรรม ค่อนข้างแน่นอนในการที่จะสามารถดําเนินการได้ การสัมฤทธิ์ผลของโครงการ
ตลอดจนผลประโยชน์ที่สังคมได้รับ
2. โครงการ/กิจกรรม จะต้องมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อที่จะนําไปจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย
ลักษณะสําคัญของแผนพัฒนาสามปีโดยสรุป
1. เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ชัดเจน
3. เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาสามปี
4. เป็นแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1.

เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี
2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระยะเวลาสามปีมีความสอดคล้อง และสามารถพัฒนาได้ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. เป็นขั้นตอนการนําโครงการต่าง ๆ ที่มีความพร้อมที่จะดําเนินการบรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
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1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการพัฒนาอบต. ร่วมกับประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตําบล กําหนดประเด็นการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยนําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.
2.1 รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนํามา
จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2.2 แยกข้อมูลที่สอดคล้องกับขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต.
จัดทําเป็นบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต. เสนอต่อคณะกรรมการ
ประสานแผนระดับอําเภอ
3. คณะกรรมการพัฒนา อบต. พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอนายก อบต.
4. นายก อบต. เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภา อบต. เพื่อให้ความเห็นชอบ
5. นายก อบต. พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป

1.4 ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1. ทําให้ผู้บริหารมีจุดมุ่งหมาย และแนวทางในการพัฒนา
2. เป็นเครื่องมือในการบริหารที่เป็นไปอย่างมีระบบ
3. สามารถกํากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ
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ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
1.1 อาณาเขต
องค์การบริ หารส่ว นตํา บลบางปะกง เป็ นองค์การบริ หารส่ว นตํ า บลที่ ได้ รั บการจั ด ตั้ง ขึ้ นตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ที่ได้มีการประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 2 มีนาคม 2538 มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล โดยอยู่ห่างจากอําเภอ 6 กิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ที่ 16 ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยมีอานาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.บางเกลือ , อบต.บางสมัคร , อบต.บางวัว , อบต.ท่าสะอ้าน
ทิศใต้ ติดต่อกับปากแม่น้ําบางปะกง และอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ําบางปะกง และเทศบาลตําบลท่าข้าม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลสองคลอง
1.2 เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตําบลบางปะกง มีเนื้อที่ ประมาณ 21,750 ไร่ คิดเป็น 34.8 ตร.กม.
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางปะกง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ําสูงกว่า
ระดับน้ําทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 1–2 เมตร พื้นที่เหมาะสมแก่การเกษตรกรรม ซึ่งในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนจากสังคม
เกษตรกรรมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา และการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมอาชีพประมงเลี้ยงกุ้ง และปลา
1.4 ประชากร
1) มี 10 หมู่บ้าน จํานวนหลังคาเรือน 3,922 หลังคาเรือน
2) จํานวนประชากรทั้งหมด 7,684 คน
3) เฉลี่ยความหนาแน่นของประชากร 220 คน / ตร.กม.
17 บ้านสกัดสี่สิบ
นายชนิล
สินเจริญ
244
250
494
110
จํานวน
จํานวนประชากร
18่ที่ บ้านปากคลองยายเม้
นายวิษณุ ชื่อผู้นสารทพั
นธ์
หมู
ชื่อบ้าน ย
ํา
603
564
1,167
661
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
19
งใหม่บางปะกง
นายภราดร
สุภผลกษา
363
406
769
655
1 บ้เมืาอนบน
นางสาวมะลิ
เทพรั
38
27
65
488
รวม
3,762
3,922
7,684
3,922
11 บ้านสามแยกนอก
นายพิภพ
ช่อลําเจียก
221
215
436
231
12
13
14
15
16

บ้านคลองใหม่
บ้านคลองหัวจาก
บ้านคลองผีขุด
บ้านคลองใหม่ผีขุด
บ้านนิยมคลองยายใหม่

370
216
534
475
598

405
350
576
529
610

775
656
1,110
1,004
1,208

215
527
276
263
496

นายประสิทธิ์
นายทวี
นางชเอม
นายพงศธร
นายวินัย

เพิ่มสมบัติ
ปกครอง
ซิ้มเจริญ
อ่ําหล่อ
บุญธรรม

-4-

2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
ประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางปะกง เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก แต่
ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจนเหลือพื้นที่เกษตรกรรมน้อยมาก และพื้นที่เกษตรกรรมเดิมที่ทํานาข้าว เปลี่ยนเป็น
บ่ อ กุ้ ง บ่ อปลา และพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรม และส่ ว นใหญ่ ป ระชากรมี อ าชี พ รั บ จ้ า ง เลี้ ย งกุ้ ง เลี้ ย งปลา และค้ า ขาย
ตามลําดับจนถึงการว่างงาน
( ที่มา : ข้อมูลเพื่อการพัฒนา อบต. สํานักงานสถิติแห่งชาติ http://sevice.nso.go.th/searchdata )
อาชีพ
รับราชการ/
รับจ้าง ค้าขาย ประมงเพาะเลีย้ งสัตว์น้ํา ทํานาเกลือ
รัฐวิสาหกิจ
หมู่บ้าน
(1) บ้านบน
97.3%
2.7%
—
—
—
(11)บ้านสามแยกนอก
53.72% 14.05%
—
—
12.4%
(12)บ้านคลองใหม่
80% 16.67%
2.67%
—
—
(13)บ้านคลองหัวจาก
60.53% 15.13%
—
—
15.79%
(14)บ้านคลองผีขุด
81.68% 6.44%
—
11.88%
—
(15)บ้านคลองใหม่ผีขุด
38.83% 7.98%
53.19%
—
—
(16)บ้านนิยมคลองยายใหม่ 45.76%
52.24%
—
—
(17)บ้านสกัดสี่สิบ
16.46% 7.59%
75.95%
—
—
(18)บ้านปากคลองยายเม้ย
70.74% 5.79%
—
—
20.5%
(19)เมืองใหม่บางปะกง
68.75% 25%
—
—
6.25%

2.2 หน่วยธุรกิจ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
1. ธนาคารพาณิชย์ จํานวน 1 แห่ง
2. โรงแรม จํานวน 1 แห่ง
3. ร้านค้า จํานวน 70 แห่ง
4. สถานีจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 6 แห่ง
5.โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 43 แห่ง
5.1 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (เงินลงทุน 100 ล้านบาทขึ้นไป)
จํานวน 18 แห่ง
5.2 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง (เงินลงทุน 10- 100 ล้านบาท)
จํานวน 9 แห่ง
5.3 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (เงินลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท)
จํานวน 16 แห่ง

3. สภาพทางสังคม
3.1 ข้อมูลการศึกษา
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางปะกงมีสถานศึกษาในระดับต่างดังนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลบางปะกง
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง
3. โรงเรียนอนุบาลขวัญตา (เอกชน)
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ระดับประถมศึกษา
1. โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
2. โรงเรียนพรหมานุเคราะห์
3. โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง
ระดับมัธยมศึกษา
1. โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”
3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
1. วัด จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ (วัดผีขุด)
3.3 ข้อมูลสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนตําบลบางปะกงมีสถานบริการทางสาธารสุข ดังนี้
1. “โรงพยาบาลบางปะกง” โรงพยาบาลของรัฐขนาด 90 เตียง
2. ศูนย์สุขภาพ 1 แห่ง
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางปะกงมีสถานีตํารวจภูธร และสถานีตํารวจทางหลวง
2 แห่ง เพื่อบริหารจัดการในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และความปลอดภัยของประชาชน
ในพื้นที่
1. สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางปะกง
2. สถานีตํารวจตํารวจทางหลวงบางปะกง
3. อาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน อบต.บางปะกง

4.ข้อมูลระบบโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
องค์การบริหารส่วนตําบลบางปะกงเป็น พื้นที่ที่เป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งและการเดินทาง
ระหว่างกรุงเทพ ฯ กับประตูเมืองภาคตะวันออกชลบุรี ซึ่งมีเส้นทางที่สําคัญๆอยู่สองสาย ดังนี้
1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 34 (ถนนบางนา – ตราด)
2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 314 (ถนนฉะเชิงเทรา – สมุทรปราการ)
ถนนสายย่อยภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนในหมู่บ้าน ในปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางประกงได้ดําเนินการปรับปรุงระบบคมนาคมภายในพื้นที่ จากที่เป็นถนนดิน หรือถนนลูกรัง
ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ โดยประมาณ 95 %
4.2 ระบบประปา
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางปะกง ส่วนใหญ่มีน้ําประปาใช้เกือบทุกครัวเรือน
คิดเป็น 98 % ที่เหลือนั้นทางการประปาส่วนภูมิภาคกําลังดําเนินขยายเขตประปาโดยการสนับสนุนงบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนตําบลบางปะกง โดยจะเริ่มขยายเขตในสวนที่เหลือตั้งแต่บริเวณหมู่ที่ 14, 15, 16, 17 จบ
ครบทั่วทั้งพื้นที่
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4.3 ระบบการไฟฟ้า
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางปะกง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน เต็มพื้นที่

5. ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลบางปะกง มีพื้นที่ติดกับบริเวณปากแม่น้ําบางปะกง และอ่าวไทยอยู่ถึง
3 ด้าน คือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ทําให้ในพื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติทางด้านสัตว์น้ําอยู่เป็นจํานวนมาก นอกจากนี้
ในอดีตยังมีป่าโกงกาง ป่าแสม ป่าชายเลนและป่าจากอยู่เป็นจํานวนมาก แม้ในปัจจุบันจะลดจํานวนลงอย่างมากก็
ตามแต่ก็ยังเป็นแหล่งสําหรับเพาะพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่งทางธรรมชาติตามระบบนิเวศวิทยาทางทะเล นอกจากนี้ก็ยังมีการ
ทํานาเกลือ โดยอาศัยภูมิปัญญาพื้นบ้านและน้ําทะเลตามธรรมชาติ
5.1 แหล่งน้ําธรรมชาติ คลอง 26 สาย
1) คลองคต
2) คลองอินทนิล
3) คลองธุรการ
4) คลองตัณฑิกุล
5) คลองอ้อม
6) คลองหัวจาก
7) คลองผีขุดด้านนอก
8) คลองมอญ
9) คลองตาเอียง
10) คลองหัวเณร
11) คลองหัวโพง
12) คลองนาเกลือ
13) คลองผีขุดด้านใน
14) คลองบุญประกอบ
15) คลองรางตาสอน
16) คลองสกัด 80
17) คลองสาม (ป.พิบูลสงคราม)
18) คลองสาม
19) คลองยายใหม่
20) คลองขวาง
21) คลองสกัด 40
22) คลองเจ๊กกระโดด
23) คลองยายสน
24) คลองยายเม้ย
25) คลองตาส้ม

หมู่ 1 และหมู่ 19
หมู่ 1
หมู่ 1/หมู่ 12 และหมู่ 16
หมู่ 12 และหมู่ 16
หมู่ 12 /หมู่ 11/หมู่ 16 และหมู่ 15
หมู่ 13
หมู่ 14
หมู่ 14
หมู่ 14
หมู่ 14
หมู่ 15
หมู่ 16
หมู่ 17
หมู่ 15
หมู่ 15
หมู่ 17 และหมู่ 15
หมู่ 16
หมู่ 16
หมู่ 16
หมู่ 16
หมู่ 16 และหมู่ 17
หมู่ 17
หมู่ 17
หมู่ 18
หมู่ 18
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26) คลองหลังพัฒนาที่ดิน
บึง,หนอง และอื่น ๆ

หมู่ 19
-

แห่ง

5.2 แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น
ประปาหมู่บ้าน 4 แห่ง

6. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลบางปะกง
6.1 อัตรากําลัง

การศึกษา
ประเภท

ประถมศึกษา มัธยม/อาชีวะ

ชาย
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา
2
พนักงานจ้าง
10
รวม
12

หญิง
1
1

ชาย
2
6
8

หญิง
2
5
7

ปริญญาตรี
ชาย
3
1
4

หญิง
5
1
10
16

สูงกว่า
ปริญญาตรี
ชาย หญิง
2
3
2
3

รวม
15
5
33
53

6.2 ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล
รายการ
รายได้จากภาษีอากร
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี
อากร
เงินอุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนเฉพาะกิจ/
ระบุวัตถุประสงค์

รวม

รายได้(บาท)
ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

7,062,924.42

7,620,046.66

8,276,102.99

8,476,390.02

2,359,003.13

1,948,577.63

1,931,016.87

1,268,693.05

5,441,063

8,546,409.73

8,145,385.97

6,185,102

-

362.960

1,500,700

6,003,140

14,862,990.55

18,477,994.02

19,853,275.83

21,933,325.07

7. ข้อมูลทางสังคม / การเมือง / การบริหาร
7.1 ผู้นําชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางปะกง
1. นางพรทิพย์ นทีไพศาลศิริ
กํานันตําบลบางปะกง
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2. นางสาวมะลิ
3. นายพิภพ
4. นายประสิทธิ์
5. นายทวี
6. นางชเอม
7. นายพงศธร
8. นายวินัย
9. นายชนิล
10 นายวิษณุ
11 นายภราดร

เทพรักษา
ช่อลําเจียก
เพิ่มสมบัติ
ปกครอง
ซิ้มเจริญ
อ่ําหล่อ
บุญธรรม
สินเจริญ
สารทพันธ์
สุภผล

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 19

7.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางปะกง
1. นายชัยมงคล กัณฐัศว์กําพล ประธานสภาฯ
2. นายวัฒนะ
ชมภู
รองประธานสภาฯ
3. จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ เลขานุการสภาฯ
4. นายนิพนธ์
มั่นคง
นางพยุง
5. นายทองสุก สว่างอารมณ์
นายสุภาค
6. นายเสริม
สว่างอารมณ์
นายวลิต
7. นายนพพร
ซุ่นฮวด
นายชัยมงคล
8. นายสุจิน
แสงสุข
จ.ส.อ.โฆษิต
9. นายวัฒนะ
ชมภู
นายเสนาะ
10. นายวิชา
นันทพานิช
นางนงนุช
11. นายสุรเสก พันธ์ผูก
นายอุทัย
12. นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์
นายกฤตพจน์
13. นางบุญสม ผุดผ่อง
นายวิลาศ

ศรีแนน
พวงมณี
สกุลศรี
กัณฐัศว์กําพล
พุ่มโพทอง
ชูดวง
สุวรรณะ
อยู่ไสว
เกิดสว่าง
ประเสริฐสุข

ส.อบต.หมู่ที่ 1
ส.อบต.หมู่ที่ 11
ส.อบต.หมู่ที่ 12
ส.อบต.หมู่ที่ 13
ส.อบต.หมู่ที่ 14
ส.อบต.หมู่ที่ 15
ส.อบต.หมู่ที่ 16
ส.อบต.หมู่ที่ 17
ส.อบต.หมู่ที่ 18
ส.อบต.หมู่ที่ 19

7.3 บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบางปะกง
1. นายจรัญ
งาสุวรรณ์ นายกฯ
2. นางสาวสุภาณี ศิลปกุล
รองนายกฯ
3. นายศุภมิตร รุ่งเรือง
รองนายกฯ
4. นายเจษฎา ดารา
เลขานุการนายกฯ
7.4 หน้าส่วนราชการ
1. จ.ส.อ.พิณทอง
2. นางโสภา
3. นายพัฒนาศักดิ์
4. นางสาวธัญวลัตม์
5. นางสาวเกศินี
6. จ.ส.อ.พิณทอง

พิณสุวรรณ
สมพงศ์
คงสาคร
จันทร์แจ่ม
พัฒนสัมพันธ์
พิณสุวรรณ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ผู้อํานวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ปลัด อบต.ฯ รก.ผอ.กองการศึกษา



-9-

ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นปีที่ผ่านมา
สรุ
สรุปปผลการพั
ผลการพัฒฒนาขององค์
นาขององค์กการบริ
ารบริหหารส่
ารส่ววนตํ
นตําาบลบางปะกง
บลบางปะกง ในปี
ในปีทที่ผี่ผ่า่านมา
นมา พพ..ศศ..2553
2553 องค์
องค์กการ
าร
บริ
บริหหารส่
ารส่ววนตํ
นตําาบลบางปะกง
บลบางปะกง สามารถนํ
สามารถนําาโครงการในแผนพั
โครงการในแผนพัฒนาประจํ
ฒนาประจําาปีปี 2553
2553 ไปปฏิ
ไปปฏิบบัตัติไิได้ด้ 21
21..14
14 %% ของ
ของ
แผนพั
แผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี 2553
2553 ทัทั้ง้งหมด
หมด เนื
เนื่อ่องจากแผนพั
งจากแผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี 2553
2553 คณะผู
คณะผู้บ้บริริหหารและหั
ารและหัววหน้
หน้าาส่ส่ววนราชการได้
นราชการได้
คัคัดดเลืเลืออกโครงการให้
กโครงการให้สสอดสอดคล้
อดสอดคล้อองกั
งกับบงบประมาณที
งบประมาณที่ค่คาดว่
าดว่าาจะได้
จะได้รรับับ ((โครงการพั
โครงการพัฒฒนาตามแผนสามปี
นาตามแผนสามปี พพ..ศศ..2553
2553
จํจําานวน
นวน 145
145 โครงการ
โครงการ งบประมา
งบประมาณณ 31
31,,208
208,,852
852..93
93 บาท
บาท))

3.1 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาประจําปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตารางที
ตารางที่ ่ 11 ตารางเปรี
ตารางเปรียยบเที
บเทียยบผลการดํ
บผลการดําาเนิ
เนินนงานตามแผนพั
งานตามแผนพัฒฒนา
นา ปีปี 2553
2553
ยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์

จํจําานวน
นวน
โครงการใน
โครงการใน
แผนพั
แผนพัฒฒนา
นา
ประจํ
ประจําาปีปี

จํจําานวนโครงการ
นวนโครงการ
ทีที่ด่ดําําเนิเนินนการจริ
การจริงง

ร้ร้ออยละ
ยละ

จํจําานวนงบประมาณ
นวนงบประมาณ
แผนพั
แผนพัฒฒนาประจํ
นาประจําาปีปี

จํจําานวนงบปร
นวนงบประมาณ
ะมาณ
ดํดําาเนิเนินนการจริ
การจริงง

ร้ร้ออยละ
ยละ

226
226

34
34

15
15..04
04

514
514,,000
000,,000
000

66,,435
435,,475
475..98
98

11..25
25

68
68

12
12

17
17..65
65

21
21,,590
590,,000
000

573
573,,772
772

22..66
66

71
71

10
10

14
14..08
08

173
173,,580
580,,000
000

11,,045
045,,891
891..20
20

00..60
60

4. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม

124
124

54
54

43
43..55
55

120
120,,500
500,,000
000

66,,804
804,,869
869..79
79

55..65
65

5. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิช
ยกรรม การท่องเที่ยว
และการขนส่ง

24
24

33

12
12..50
50

32
32,,570
570,,000
000

165
165,,489
489

00..51
51

6. การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมือง

173
173

31
31

17
17..92
92

225
225,,220
220,,000
000 16
16,,179
179,,354
354..96
96

11.โครงสร้
.โครงสร้าางพื
งพื้น้นฐานทาง
ฐานทาง
เศรษฐกิ
จ
เศรษฐกิจ
2. การพัฒนาด้านการจัด

ระเบียบชุมชน / สังคม
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย
3. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

77..18
18

- 10 -

และสังคมที่ดี

รวม
รวม

686
686

145
145

21
21..14
14

11,,087
087,,460
460,,000
000 31
31,,208
208,,852
852..93
93

22..87
87

3.2 การประเมินผลแผนพัฒนาประจําปีในเชิงคุณภาพ
11..ด้ด้าานการพั
นการพัฒฒนาโครงสร้
นาโครงสร้าางพื
งพื้นฐานทางเศรษฐกิ
้นฐานทางเศรษฐกิจจ ตามแนวทาง
ตามแนวทาง ก่ก่ออสร้
สร้าางง ปรั
ปรับบปรุ
ปรุงง บํบําารุรุงงรัรักกษา
ษา
ถนน
ถนน สะพานและท่
สะพานและท่ออระบายน้
ระบายน้ําํา ระบบสาธารณู
ระบบสาธารณูปปโภค
โภค ก่ก่ออสร้
สร้าางบํ
งบําารุรุงงรัรักกษาแหล่
ษาแหล่งงน้น้ําํา และการจั
และการจัดดระบบผั
ระบบผังงเมืเมือองง
สามารถตอบสนองความต้
สามารถตอบสนองความต้อองการของประชาชนในท้
งการของประชาชนในท้อองถิ
งถิ่น่น และแก้
และแก้ไไขปั
ขปัญญหาความเดื
หาความเดืออดร้
ดร้ออนของประชาชนได้
นของประชาชนได้ใในน
ระดั
ระดับบค่ค่ออนข้
นข้าางต่
งต่ําํา ((15
15..04
04 %% ของโครงการทั
ของโครงการทั้ง้งหมดในแผนพั
หมดในแผนพัฒฒนาที
นาที่ต่ตั้งั้งไว้ไว้))
22..ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย ตามแนวทาง การจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกัน
65 %% ของโครงการทั
ของโครงการทั้ง้งหมดใน
หมดใน
และบรรเทาสาธารณภัย สามารถจัดทําโครงการได้ในระดับค่อนข้างต่ํา (17..65
แผนพั
แผนพัฒฒนาที
นาที่ต่ตั้งั้งไว้ไว้))
33.. ก ก ก !"#$% & %$"$"'(ก !
)%!ก*ก ก ก'  !+,-+. "/$0"$012!%$ !32&$ก ก4(ก5%36ก
ก !"#$% &  !ก ก!' 7'0"8 9!. 1& !"#$36ก. สามารถ
จัดทําโครงการได้ในระดับค่อนข้างต่ํา (14..08
08%% ของโครงการทั
ของโครงการทั้ง้งหมดในแผนพั
หมดในแผนพัฒฒนาที
นาที่ต่ตั้งั้งไว้ไว้))
44..ด้ด้าานการส่
นการส่งงเสริ
เสริมมคุคุณณภาพชี
ภาพชีววิติต การศึ
การศึกกษา
ษา ศาสนา
ศาสนา ศิศิลลปะ
ปะ วัวัฒฒนธรรม
นธรรม ภูภูมมิปิปัญัญญาท้
ญาท้อองถิ
งถิ่น่น ตา
ตามม
แนวทางการส่
แนวทางการส่งงเสริ
เสริมมการดํ
การดําาเนิ
เนินนงาน
งาน โดยยึ
โดยยึดดหลั
หลักกปรั
ปรัชชญาเศรษฐกิ
ญาเศรษฐกิจจพอเพี
พอเพียยงเพื
งเพื่อ่อแก้
แก้ไไขปั
ขปัญญหาเชิ
หาเชิงงบูบูรรณาการ
ณาการ งาน
งาน
สวั
สวัสสดิดิกการสั
ารสังงคม
คม การส่
การส่งงเสริ
เสริมมการกี
การกีฬฬาและนั
าและนันนทนาการ
ทนาการ การส่
การส่งงเสริ
เสริมมการศึ
การศึกกษา
ษา การส่
การส่งงเสริ
เสริมมการบํ
การบําารุรุงงรัรักกษา
ษา
ศาสนา
ศาสนา ศิศิลลปะ
ปะ วัวัฒฒนธรรมประเพณี
นธรรมประเพณีภภูมูมิปิปัญัญญาท้
ญาท้อองถิ
งถิ่น่น การสาธารณสุ
การสาธารณสุขข สามารถจัดทําโครงการได้ในระดับ
55%% ของโครงการทั
ของโครงการทั้ง้งหมดในแผนพั
หมดในแผนพัฒฒนาที
นาที่ต่ตั้งั้งไว้ไว้))
ค่อนข้างต่ํา (43..55
55..ด้ด้าานการส่
นการส่งงเสริ
เสริมมการลงทุ
การลงทุนน พาณิ
พาณิชชยกรรม
ยกรรม การท่
การท่อองเที
งเที่ย่ยวว และการขนส่
และการขนส่งงตามแนวทางการส่
ตามแนวทางการส่งงเสริ
เสริมม
การวา
การวางแผน
งแผน การส่
การส่งงเสริ
เสริมมการลงทุ
การลงทุนน พาณิ
พาณิชชยกรรม
ยกรรม และการขนส่
และการขนส่งง การส่
การส่งงเสริ
เสริมมการพั
การพัฒฒนาด้
นาด้าานการท่
นการท่อองเที
งเที่ย่ยวว
การส่
การส่งงเสริ
เสริมมการพั
การพัฒฒนาด้
นาด้าานการเกษตร
นการเกษตร การส่
การส่งงเสริ
เสริมมการพั
การพัฒฒนาด้
นาด้าานอุ
นอุตตสาหกรรม
สาหกรรม สามารถจัดทําโครงการได้ใน
50%% ของโครงการทั
ของโครงการทั้ง้งหมดในแผนพั
หมดในแผนพัฒฒนาที
นาที่ต่ตั้งั้งไว้ไว้))
ระดับค่อนข้างต่ํา (12..50
66..ด้ด้าานการบ
นการบริริหหารจั
ารจัดดการบ้
การบ้าานเมื
นเมือองและสั
งและสังงคมที
คมที่ด่ดี ี ตามแนวทาง
ตามแนวทาง การส่
การส่งงเสริ
เสริมมการมี
การมีสส่ว่วนร่
นร่ววมของ
มของ
ประชาชนในการพั
ประชาชนในการพัฒฒนาท้
นาท้อองถิ
งถิ่น่น การส่
การส่งงเสริ
เสริมมประชาธิ
ประชาธิปปไตย
ไตย ความเสมอภาค
ความเสมอภาค สิสิททธิธิเเสรี
สรีภภาพของประชาชน
าพของประชาชน
ปรั
ปรับบปรุ
ปรุงงงานทะเบี
งานทะเบียยนเอกสาร
นเอกสาร การปรั
การปรับบปรุ
ปรุงงและพั
และพัฒฒนารายได้
นารายได้ การพั
การพัฒฒนาศั
นาศักกยภาพของบุ
ยภาพของบุคคลากร
ลากร การพั
การพัฒฒนา
นา
ประสิ
ประสิททธิธิภาพการให้
ภาพการให้บบริริกการประชาชน
ารประชาชน การก่
การก่ออสร้
สร้าางง//การปรั
การปรับบปรุ
ปรุงงสถานที
สถานที่ป่ปฏิฏิบบัตัติงิงาน
าน และการบํ
และการบําารุรุงงรัรักกษาจั
ษาจัดดหา
หา
วัวัสสดุดุออุปุปกรณ์
กรณ์ เครื
เครื่อ่องมื
งมืออเครื
เครื่อ่องใช้
งใช้ การพั
การพัฒฒนาประสิ
นาประสิททธิธิภภาพการจั
าพการจัดดองค์
องค์กกรร สามารถจัดทําโครงการได้ในระดับ
92%% ของโครงการทั
ของโครงการทั้ง้งหมดในแผนพั
หมดในแผนพัฒฒนาที
นาที่ต่ตั้งั้งไว้ไว้))
ค่อนข้างต่ํา (17..92
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3.3 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
จุดแข็ง Strength
1. มีเส้นทางคมนาคมที่สําคัญและมีความจําเป็นต่อระบบการคมนาคมขนส่งทั้งระดับท้องถิ่น ระดับ
ภูมิภาค จนถึงระดับประเทศ คือ ถนนสายบางนา – ตราด และถนนสายฉะเชิงเทรา – สมุทรปราการ
2. อยู่ในรัศมีการรองรับโครงการเมืองสุวรรณภูมิ และสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
3. มีสินค้าทางการประมง เช่น ปลาสลิด ปลากะพง กุ้ง และสัตว์ทะเล อีกมากมาย
4. พื้นที่อยู่ปากอ่าวแม่น้ําบางปะกง และมี แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการชมปลาโลมา นก
ลิงแสม และป่าชายเลน
5. ยังมีพื้นที่ที่เหมาะจะดําเนินการประกอบกิจการ เช่น ท่าเรือ โรงงานต่าง
6. มีหน่วยงานราชการ เช่น สถานีตํารวจทางหลวงสถานีตํารวจภูธร โรงพยาบาล โรงเรียนประจํา
อําเภอ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ศูนย์พัฒนาสัตว์ปีก

จุดอ่อน Weak
1. ประชาชนยังไม่ให้ความสําคัญต่อปัญหาของตนเอง และของหมู่บ้าน
2. ประชาชนยังไม่มีความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ
3. พื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางปะกง ได้รับผลกระทบต่อมลพิษ
4. พื้นที่สําหรับรองรับน้ําตามธรรมชาติและเก็บกักน้ําไว้ใช้ประโยชน์มีน้อย

โอกาส Opportunity
4. ด้วยความเหมาะสมในพื้นที่ ที่เป็นประตูสู่ภาคตะวันออก และภาคอีสาน และติดกับสนามบิน
สุวรรณภูมิ รวมทั้งติดปากอ่าวแม่น้ําบางปะกง จึงไม่สามารถใช้ในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมได้ดี
ทั้งยังมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ

อุปสรรค Threat
1. ประชาชนให้ความสนใจในกระบวนการการมีส่วนร่วมน้อย
2. ส่วนใหญ่ประชาชน ประกอบอาชีพ รับจ้างรายวัน
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ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

4.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
“ บางปะกง เดินหน้าด้วยธรรมาภิบาล สืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา และ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บนพื้นฐานเมืองน่าอยู่ สู่สังคมแห่งความพอเพียง ”

พันธกิจการพัฒนา
1. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยกระบวนการการบูรณาการ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน เอกชน และหน่วยงานราชการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร และการพัฒนา
2. การจัดบริการสาธารณะที่ดี อย่างทั่วถึง
3. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
4. การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน ส่งเสริมให้เป็น สังคมแห่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบ รวมถึงการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
5. จัดให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
6. การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่
7. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ มีความมั่นคงทางครอบครัว และสังคม มี
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน มีสุขภาพอนามัยที่ดี
8. ส่งเสริมเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้ ให้ได้รับ
ประโยชน์ตามสิทธิที่ควรได้ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
9. การส่งเสริม และการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ครอบครัว และหมู่บ้านให้มีจิตสํานึก มี
ความตระหนัก มีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของตนเองตลอดจนการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับตนเองโดยผ่านกระบวนการประชาคม ศึกษาตนเอง สร้างความพอเพียง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการส่งเสริม การมีส่วนร่วม และการ
ตรวจสอบ ที่มีความเชื่อมโยง ต่อเนื่อง และยั่งยืน
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการบริการสาธารณะที่ดี และทั่วถึงอย่างเท่าเทียม
3. รักษา ส่งเสริม ให้ประชาชนเข้าร่วมทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
4.ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานทางการศึกษา ทางการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
รวมถึงการรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง และทั่วถึง
5. เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่คุ้มค่า และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
6. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความมั่นคง และส่งเสริมความเข้มแข็งในอาชีพ
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รายได้ความเป็นอยู่ การดําเนินชีวิตของคน ครอบครัว หมู่บ้าน และตําบล ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรั พย์ สิน ยกระดั บ สุ ขภาพอนามั ย ของประชาชนให้ เ ข้ มแข็ ง สมบู ร ณ์ รวมถึ ง การป้ องกั น และแก้ ไขปั ญ หา
ยาเสพติด และปัญหาความยากจน
7. ดําเนินการส่งเสริม และสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ยากไร้
8. ส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านสร้างความพอเพียงให้เป็นเมืองน่าอยู่

4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้าง บํารุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค
แนวทางที่ 1.2 ก่อสร้าง ดูแลบํารุงรักษาแหล่งน้ํา
แนวทางที่ 1.3 การจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องรองรับกับการขยายตัวของเมืองหลวง และสนามบินสุวรรณภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 2.1 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม
แนวทางที่ 2.2 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แนวทางที่ 2.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 3.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 3.2 ส่งเสริมบําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 3.3 ส่งเสริมงานเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 3.4 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 3.5 การจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 4.1 การส่งเสริมการดําเนินงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนเชิงบูรณาการ
แนวทางที่ 4.2 งานสวัสดิการสังคม
แนวทางที่ 4.3 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ 4.4 การส่งเสริมการศึกษา
แนวทางที่ 4.5 การส่งเสริมการบํารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 4.6 การสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง
แนวทางที่ 5.1 การส่งเสริมการวางแผน
แนวทางที่ 5.2 การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการขนส่ง
แนวทางที่ 5.3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว
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แนวทางที่ 5.4 การส่งเสริมและการพัฒนาด้านการเกษตร
แนวทางที่ 5.5 การส่งเสริมและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี
แนวทางที่ 6.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางที่ 6.2 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน
แนวทางที่ 6.3 การปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสาร
แนวทางที่ 6.4 การปรับปรุงและพัฒนารายได้
แนวทางที่ 6.5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
แนวทางที่ 6.6 การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
แนวทางที่ 6.7 การก่อสร้าง / ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการบํารุงรักษา จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้
แนวทางที่ 6.8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

4.3 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้าง บํารุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค
1.2 ก่อสร้าง ดูแลบํารุงรักษาแหล่งน้ํา
1.3 การจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้อง รองรับกับการขยายตัวของเมืองหลวงและสนามบินสุวรรณภูมิ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 2.1 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม
2.2 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 3.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 ส่งเสริมบําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 ส่งเสริมการป้องกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.4 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
แนวทางที่ 4.1 การส่งเสริมการดําเนินงาน โดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหา ความยากจนเชิงบูรณา
การ
4.2 งานสวัสดิการสังคม
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4.3 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
4.4 การส่งเสริมการศึกษา
4.5 การส่งเสริมการบํารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.6 การสาธารณสุข
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง
แนวทางที่ 5.1 การส่งเสริมการวางแผน
5.2 การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการขนส่ง
5.3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว
5.4 การส่งเสริมและการพัฒนาด้านการเกษตร
5.5 การส่งเสริมและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
แนวทางที่ 6.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ พัฒนาท้องถิ่น
6.2 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน
6.3 การปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสาร
6.4 การปรับปรุงและพัฒนารายได้
6.5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
6.6 การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
6.7 การก่อสร้าง / ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการบํารุงรักษา จัดหา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
6.8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การ

4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
วิสัยทัศน์จังหวัดฉะเชิงเทรา
“ เป็นเมืองน่าอยู่คู่เมืองหลวง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และวัฒนธรรม
ศูนย์กลางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และแหล่งผลิตอุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก ”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “ วางผังเมืองและพัฒนาระบบ Logistics รองรับการขยายตัวของเมืองหลวงและ
สนามบินสุวรรณภูมิอย่างมีศักยภาพ ”
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการวางระบบผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และเส้นทางคมนาคม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ”
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารจัดการตลาดท่องเที่ยว
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “ เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ”
กลยุทธ์ที่ 1 การวางระบบและบริหารจัดการลุ่มน้ําบางปะกง
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มพื้นที่ป่า
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ ส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัยจากสารพิษและ
อุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก ”
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ํา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนเกษตรปลอดสารพิษ

4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
(ฉะเชิงเทรา,นครนายก,ปราจีนบุรี,สมุทรปราการ,สระแก้ว)
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
1. เป็นเมืองน่าอยู่รองรับเมืองหลวงและสนามบินสุวรรณภูมิ
2. ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
3. เกษตรกรรม
4. อุตสาหกรรม Logistics
5. การค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “ พัฒนาเมืองและ Logistics รองรับการขยายตัวของเมืองหลวงและสนามบินสุวรรณ
ภูมิอย่างมีศักยภาพ ”
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทําผังโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่เมือง
กลยุทธ์ที่2 พัฒนาบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เมืองให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ความมั่นคง
และมีการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการลงทุนด้าน Logistics
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “เพิ่มศักยภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมสู่
ตลาดโลก”
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรและผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิต
การตลาด การถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตาม
รูปแบบ Cluster อุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาไปสู่
อุตสาหกรรมประเภทใช้เทคโนโลยีสะอาดควบคู่ไปกับการจัดทําระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะและความสามรถตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “ อนุรักษ์ป่ามรดกโลก และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงสุขภาพ ”
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้
มีความหลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนแพทย์แผนไทยและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา และป่าไม้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ สร้างเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ”
กลยุทธ์ที่1 ส่งเสริมกิจกรรม การค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อบ้าน

4.6 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางปะกงได้กําหนด แนวนโยบายทางการบริหาร และได้แถลงต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลบางปะกงเมื่อการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางปะกง สมัยวิสามัญ
ประจําปี พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1 /2550 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 โดยกําหนดแนวนโยบายสําคัญๆไว้ 7 ด้าน
ดังนี้
1. นโยบายด้านสังคม เป้าหมาย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่ดีให้กับประชาชน ไม่มียาเสพติดแพร่ระบาดและ
ป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ดังนี้
1.1 พัฒนาคน ชุมชนและสังคม โดยพัฒนา ด้านการศึกษา การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์
ประชาชน การพัฒนาเด็ก สตรีและเยาวชน งานสวัสดิการสังคม
1.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 สนับสนุนให้มีมาตรการในการป้องกันปัญหาโจรผู้ร้าย และปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ เป้าหมายสนับสนุนการวมกลุ่มอาชีพ และการเพิ่มรายได้ของประชาชน ดังนี้
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน เพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและหารายได้เสริมให้กับประชาชน
2.2 สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้

3. นโยบายด้านการศึกษาและการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เป้าหมายสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องของ
ประชาชน การร่วมทํากิจกรรมทางศาสนาตามความเชื่อของประชาชน การรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่นและของชาติให้คงอยู่และแพร่หลายต่อไปอย่างยั่งยืน
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3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่นทั้งการศึกษาภาคบังคับการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้วยการสนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมตามความเหมาะสม
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาอย่างเต็มความสามารถ
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างเต็มความสามารถ
4. นโยบายด้านการพัฒนาอาชีพการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพ สามารถมีรายได้โดยไม่ทิ้งอาชีพ มีการเฝ้าระวังปัญหา
มลพิษและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการเฝ้าระวังการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่อาจจะทําให้ประชาชนเดือดร้อน
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
4.3 เฝ้าระวังปัญหาน้ําเสีย ขยะมูลฝอย ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะต่างๆในพื้นที่
4.4 สร้างจิตสํานึกและการมีสว่ นร่วมของประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะต่างๆ

5. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการสังคม มีเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน
รักษาโรค ตลอดจนการสาธารณสุขและอนามัยชุมชน
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันรักษาโรคตลอดจนการอนามัยและการสาธารณสุขชุมชน
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจปัญหามลพิษและการบริโภคอย่างถูกวิธี
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
6.นโยบายด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เป้าหมายสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
6.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในข่าวสารบ้านเมืองอย่างทันต่อเหตุการณ์
6.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
6.4 ส่งเสริมการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนด้านต่างๆ
7.นโยบายด้านการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน มีเป้าหมายพัฒนาระบบบริการ
สาธารณูปโภคให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอและทั่วถึง
7.1 พัฒนาให้มีระบบบริการสาธารณูปโภคที่เพียงพอและทั่วถึงแก่ประชาชนในพื้นที่
7.2 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ใช้การได้ดีและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ


