
 
 

ค าน า 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ที่มีหน้าที่  ในการ
บริหารจัดการท้องถ่ินของตนเองให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายที่วางไว้ 
 การพัฒนาที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสพผลส าเร็จสูงสุด จะต้องมีแผนยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท า
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากการวางแผนเป็นการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อ
เป็นแนวทางในการด าเนินการที่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้
อย่างมีระบบ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2548  
 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  จะ
เป็นเครื่องมือที่จะสามารถสนับสนุนการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  น าไปสู่จุดหมาย
ในการพัฒนาได้เป็นอย่างดี 
 
 
         
       (นายไพบูลย์   ยิ้มประเสริฐ) 

                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
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บทที่  1 
บทน า 

 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถ่ิน ตลอดจนเป็นกรอบและแนวทางเพื่อน าไปสู่จุดหมายใน
การก าหนดภารกิจ  การก าหนดแผนงาน/โครงการที่สอดคล้อง ประสาน สนับสนุนจุดหมายร่วมกันและยังเป็น
การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเอกสารที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแผนพัฒนาสามปีและ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ เป็นยุทธศาสตร์ไปด าเนินการจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการที่
ก าหนด มาพิจารณาด าเนินการ โดยจะมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นในลักษณะที่จะน าไป
บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณของปี
นั้น 
 

วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1.   เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปี  และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนา , ยุทธศาสตร์ , แผนพัฒนา 3 ปี   และ
การจัดท างบประมาณประจ าปี 
 3. เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ว่าเป็นอย่างไร 
โดยจะต้องสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ขั้นตอนที่  1 การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์   ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนในการจัดท า
โครงการการจัดท าค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการให้เป็นปัจจุบัน จัดประชุมเพื่อชี้แจงการด าเนินการเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่สอดคล้องร่วมกัน 
 ขั้นตอนที่  2 ประชาคมหมู่บ้านและต าบล การเก็บรวบรวมข้อมูล ส ารวจและเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก มาปรับให้เข้าตามระบบเพื่อเตรียมการวิเคราะห์ 
 ขั้นตอนที่  3 การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์โดยการคัดแยกตามสาขา
การพัฒนา การจัดล าดับปัญหาความต้องการ 
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 ขั้นตอนที่  4 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา  โดยน าวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
พัฒนาและประเด็นหลักในการพัฒนามาพิจารณาวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน  
 ขั้นตอนที่  5 การจัดท ารายละเอียดแผนงาน /โครงการประจ าปี เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ ตัด
ทอน เพิ่มเติม และจัดเรียงล าดับ และน ามาปรับกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนา แล้วจึงด าเนินการก าหนด
รายละเอียด แผนงาน/โครงการ 
 ขั้นตอนที่  6 การจัดท ารวบรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน  โดยการสรุปรวบรวม
โครงการทั้งหมด และรายละเอียดส่วนประกอบอื่นมาผนวกรวมกันเป็นรูปเล่ม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
 ขั้นตอนที่  7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อคณะกรรมการพัฒนา
พิจารณาร่างแผน เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนต่อสภาท้องถิ่นเพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 

ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบล บางปลาม้า สามารถ
ด าเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สามารถตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 3. เป็นมาตรการที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนา
ต าบล  3  ปี  และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของท้องถ่ิน 
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บทที่  2 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 

1. สภาพทั่วไป 

 1.1 ลักษณะที่ตั้ง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตั้งอยู่เลขที่  
10/2  หมู่ที่  5   ต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี   อยู่ห่างจากอ าเภอบางปลาม้าประมาณ  10  
กิโลเมตร  มีเนื้อที่รวม  27  ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ  16,875  ไร ่
           องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
และมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2539  โดยมี         นายประสาท   
แก้ววิชิต  ก านันต าบลบางปลาม้า  เป็นประธานกรรมการบริหาร  (โดยต าแหน่ง)  คนแรก  และได้เปลี่ยนเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีนายไพบูลย์   ยิ้มประเสริฐ  เป็นนายกฯ   คนแรกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
จากประชาชน  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2547   จนถึงปัจจุบัน 

 1.2 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ จดต าบลทับตีเหล็ก อ าเภอเมืองสุพรรณ ฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศใต ้ จดต าบลวัดดาว อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศตะวันออก จดต าบลโคกคราม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศตะวันตก จดต าบลมะขามล้ม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

 1.3 ภูมิประเทศ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และบางส่วนเป็นที่
ดอน มีแหล่งน้ าธรรมชาติ คือ แม่น้ าท่าจีน ไหลเป็นแนวแบ่งเขตระหว่าง        ต าบลโคกคราม , บ้าน
แหลม  และมีคลองชลประทานโพธิ์พระยาสองสาย สภาพพื้นที่เหมาะแก่การเกษตร  ท าสวน  ไร่นาสวน
ผสมและเลี้ยงสัตว์   

 1.4 จ านวนหมู่บ้าน 
   แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้าน  ดังนี ้
  หมู่ที่  1  ช่ือบ้านยอด มีนายพนัส สังวรรณะ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  3 ช่ือบ้านโพธ์ิศรี มีนายจ ารัส พิมพมี์ลาย เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  4 ช่ือบ้านดา่น มีนายปัญญา ประทีปทอง เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  5 ช่ือบ้านเสาธง มีนายเสน่ห์ รอดโฉมฉิน เป็นผู้ใหญ่บ้าน  
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 หมู่ที่  6 ช่ือบ้านดอนมะเกลือ มีนายบรรเจิด แก้ววิชิต เป็นก านันต าบลบางปลาม้า 
 หมู่ที่  8 ช่ือบ้านสวนหงส์ มีนายสมัคร หงษสุ์วรรณ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  9 ช่ือบ้านขนมจีน มีนายสมชาย ก าเสียงใส เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  10 ช่ือบ้านหวัไผ่ มีนายทองสุข รัตนะบูชา เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  11   ช่ือบ้านโพนไร่ มีนายชูศักดิ ์สวนคง เป็นผู้ใหญ่บ้าน  
 หมู่ที่  12 ช่ือบ้านโพธ์ิศรี มีนายชอบ ทองแยม้ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 1.5 ประชากร 
   มีประชากรทั้งส้ิน  6, 437  คน  แยกเป็นชาย  3, 194  คน  เป็นหญิง  3, 243  คน  มีจ านวน
ครัวเรือน  1,732  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  238  คน/ตารางกิโลเมตร 
 

ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 

หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1. บ้านยอด (หมู่ที่  1) 220 337 376 713 
2. บ้านโพธิ์ศรี (หมู่ที่ 3) 164 289 293 582 
3. บ้านด่าน (หมู่ที่ 4) 285 473 466 939 
4. บ้านเสาธง(หมู่ที่ 5) 279 495 573 1,068 
5. บ้านดอนมะเกลือ(หมู่ที่ 6) 180 380 363 743 
6. บ้านสวนหงส์(หมู่ที่ 8) 124 283 246 529 
7. บ้านขนมจีน(หมู่ที่ 9) 129 249 238 487 
8. บ้านหัวไผ่(หมู่ที่ 10) 99 176 197 373 
9. บ้านโพนไร่(หมู่ที่ 11) 84 151 134 285 
10. บ้านโพธิ์ศร(ีหมู่ที่ 12) 168 361 357 718 

รวม 1,732 3,194 3,243 6,437 
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2. ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

 2.1 การคมนาคม  การจราจร 
   การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์  และทางน้ า ทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบล มีความสะดวกรวดเร็วเนื่องจากได้มีโครงการปรับปรุงถนนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง และท าการก าจัดวัชพืชในล าน้ าเป็นประจ าเส้นทางที่ส าคัญในการคมนาคมติดต่อ
ระหว่างอ าเภอ  และจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคมภายในต าบลและหมู่บ้าน  มีรายละเอียดดังนี ้
   1. ทางหลวงแผ่นดิน    หมายเลข  3318     ระยะทางประมาณ    3    ก.ม. 
   2. ทางหลวงแผ่นดิน    หมายเลข  3351     ระยะทางประมาณ    7    ก.ม. 

 2.2 การประปา 
   - มีการประปาหมู่บ้าน   จ านวน   10   แห่ง   

- สถานที่ตั้ง  บ้านขนมจีน  หมู่  9  ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  9  และหมู่ที่  1  
- สถานที่ตั้ง  บ้านนายสมัคร   หงษ์สุวรรณ  ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  8  
- สถานที่ตั้ง  วัดโพธิ์ศร ี ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  3  และหมู่ที่  12 
- สถานที่ตั้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  12  
- สถานที่ตั้ง  วัดเสาธง   หมู่ที่  5   ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  5 
- สถานที่ตั้ง  บ้านนายเพี้ยน   แก้ววิชิต  ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  6 
- สถานที่ตั้ง  บ้านหัวไผ่  หมู่ที่  10  ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  10   
- สถานที่ตั้ง  บ้านโพนไร่  หมู่ที่  11  ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  11   
- สถานที่ตั้ง  บ้านด่าน  หมู่ที่  4  ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  4 
- สถานที่ตั้ง  บ้านสันดอน  หมู่ที่  4  ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  4 
 

 2.3 การโทรคมนาคม 
   - มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน   11   แห่ง 
    สถานที่ตั้ง  บริเวณ หน้าบ้านนายเพี้ยน  แก้ววิชิต,  บริเวณหน้าที่ท าการ  อบต.บางปลาม้า,  
บริเวณหน้าวัดเสาธง,  บริเวณหน้าศาลารวมใจบ้านเสาธง,  บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่ปรานี  เปิ่นใจช่วย,  บริเวณ
อนุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  บ้านโพธ์ิศร,ี  วัดโพธิ์ศร,ี  บริเวณหน้าบ้านนายวิจิตร  เดชมา,  บริเวณสาม
แยกวังตาเพชร,  บริเวณหน้าวัดทุ่งอุทุมพร,  บริเวณหน้าบ้านนายทองสุข  รัตนะบูชา   
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3. ด้านเศรษฐกิจ 

 3.1 การเกษตร 
   ประชากรส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 90 ของผู้มีงานท าประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาเป็น
อาชีพรับจ้าง  ค้าขาย  รัฐวิสาหกิจ  รับราชการ/พนักงานของรัฐ ตามล าดับ                                                                                                                                           
  อาชีพที่ท ารายได้ให้กับประชากรภายในต าบลมากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม โดยพืชที่นิยม
ปลูก  ได้แก่ข้าว  ไม้ผล  เช่น มะม่วง มะพร้าว ฝรั่ง ชมพู่ ฯลฯ พืชไร่ เช่น แตงกวา คะน้า กวางตุ้ง มะเขือ 
ถั่วฝักยาว พริก ผักชี ต้นหอม บวบ ฯลฯ 
  ด้านการปศุสัตว์ เกษตรกรนิยมเลี้ยงโค  สุกร  เพื่อจ าหน่ายเข้าโรงฆ่าสัตว์  ส่วนเป็ด  ไก่  นิยม
เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครอบครัว  และน าบางส่วนมาขายเพื่อเป็นรายได้เสริม 
  ด้านประมง เกษตรกรนิยมเลี้ยง  ปลาน้ าจืด กุ้ง  เพื่อจ าหน่ายตามท้องตลาดและบริโภคใน
ครัวเรือน   

3.2 การอุตสาหกรรม 

  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
   - ตลาดนัดชุมชน จ านวน   2     แห่ง 
   - ปั๊มน้ ามันหมุน(ปั๊มหลอด) จ านวน   14   แห่ง 
   -    โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน   2     แห่ง 
   - ร้านขายปลีกของเบ็ดเตล็ด จ านวน 26   แห่ง 
   - ร้านเสริมสวย  จ านวน 3     แห่ง 
   - ร้านตัดผมชาย  จ านวน 4     แห่ง 
   - ร้านอาหาร  จ านวน 18   แห่ง 
   - ร้านขายเสื้อผ้า  จ านวน 2     แห่ง 
   - ร้านซ่อมรถยนต์ จ านวน 3     แห่ง 
   - ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ จ านวน 6     แห่ง 
   - ร้านดอกไม้สด,แห้ง จ านวน 1     แห่ง 
   - โรงสีขนาดเล็ก  จ านวน 1     แห่ง 
   - ปีพาทย์มอญ  จ านวน 3     แห่ง 
   - แตรวง  จ านวน 2     แห่ง 
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4. ด้านสังคม 

 4.1 การศึกษา 
   - มีสถานศึกษาในสังกัด  สพฐ.  จ านวน   4   แห่ง 
 
 

ล าดับที่ สถานศึกษาในสังกัด  สพฐ. จ านวนคร ู จ านวนนักเรียน หมายเหตุ 
1 โรงเรียนวัดบ้านด่าน 4 48  
2 โรงเรียนวัดเสาธง 11 230  
3 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 16 173  
4 โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 10 150  

รวม 41 593  
 
   - มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน      3   แห่ง 
ล าดับที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนคร ู จ านวนนักเรียน หมายเหตุ 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรอเจริญ 2 38  
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ศรี 2 41  
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสาธง 2 43  

รวม 6 123  
 

 4.2 การสาธารณสุข 
   - มีสถานบริการสาธารณสุข จ านวน   1   แห่ง 
    สถานที่ตั้ง  สถานีอนามัยต าบลบางปลาม้า    มีเจ้าหน้าที ่ จ านวน   4   คน 

 4.3 การรักษาความสงบเรียบร้อย 
   - ที่พักสายตรวจต าบลบางปลาม้า จ านวน   2   แห่ง 
    สถานที่ตั้ง  หมู่ที่  8  และหมู่ที่  2  (เขตเทศบาลต าบลบางปลาม้า) 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - บ่อน้ าบาดาล  จ านวน    15   บ่อ 
   -    บ่อน้ าตื้น  จ านวน      5   บ่อ 
   - สระน้ า  จ านวน    11   บ่อ 



 
 

- 8 - 
 

   -    คลองชลประทาน จ านวน      1   สาย 
   - แม่น้ า ล าคลอง  จ านวน      1   สาย 

 
6. การเมืองการบริหาร 

 6.1 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  6.1.1 บุคลากร (พนักงานส่วนต าบล)    จ านวน   15   คน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

ส านักงานปลัดฯ จ านวน   5   คน   
1 นายวิศิษฏ์ จันทร์ฉาย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
2 จ.ส.อ. สุเนตร ส าราญ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
3. นางอรสา กางกั้น บุคลากร  
4. นายกิตติ บ ารุงรักษา นักพัฒนาชุมชน  
5. นายโอภาส กางกั้น เจ้าพนักงานธุรการ  

ส่วนการคลัง จ านวน   5   คน   
1. นางสุขวสา ปรึกษา หัวหน้าส่วนการคลัง  
2. นางสาวสมใจ วัฒนชีวโนปกรณ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
3. นางสาวสุรัญญา ทูธง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
4. นางสาววีรดา แสงพันธุ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ  
5. นางสาวสุภารัตน์ ตั้งนิติกาล เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  

ส่วนโยธา จ านวน   4   คน   
1. นายคมสัน กฤษวงษ์ หัวหน้าส่วนโยธา  
2. นายไชยวัฒน์ อ่อนเถื่อน นายช่างโยธา  
3. นายปริญญา บัวเจริญ ช่างโยธา  
4. นางสุจิราพร ยิ้มประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ  

ส่วนการศึกษา ฯ จ านวน   1   คน   
1. นางสาวพรนภา วัฒนชีวโนปกรณ์ นักวิชาการศึกษา  

6.1.2  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
  1) พนักงานส่วนต าบล    จ านวน  15 คน 
   - สูงกว่าปริญญาตรี   จ านวน  1 คน 
   - ปริญญาตรี    จ านวน  11 คน  
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   - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา   จ านวน  3 คน 
  2) ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว   จ านวน  7 คน 
   - ประถมศึกษา    จ านวน  1 คน 
   - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา   จ านวน  6 คน  
 
6.1.3  เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  
                           -  รถยนต์กระบะบรรทุก                   จ านวน    1 คัน 
   - เครื่องสูบน้ าขนาด 12 นิ้ว   จ านวน  1 เครื่อง 
   - เครื่องพ่นหมอกควัน   จ านวน  1 เครื่อง 
   - เครื่องพ่นยาขนาด 5.5 แรงม้า   จ านวน  1 เครื่อง 
   - เครื่องโรเนียว    จ านวน  1 เครื่อง 
   - เครื่องถ่ายเอกสาร   จ านวน  1 เครื่อง 
   - อินเตอร์เน็ต    จ านวน  1 เครื่อง  
   - คอมพิวเตอร์    จ านวน  8 เครือง 
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   โครงสร้างส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
นักบริหารงาน อบต. 6 

- นักบริหารงาน อบต. (1) 
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(1) 
- บุคลากร(1) 
- นักพัฒนาชุมชน(1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ(1) 
ลูกจ้างประจ า 
- นักการภารโรง(1) 
ส านักงานปลัด  รับผิดชอบงาน 
1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานกฎหมายและคดี 
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
6. งานรักษาความสะอาด 
7. งานควบคุมโรค 
8. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
9. งานสังคมสงเคราะห์ 
10. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
11. งานส่งเสริมการเกษตร 
12. งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
13. งานตรวจสอบภายใน 
14. งานกิจกรรมสุขภาพ 
15. งานการเลือกตั้ง 
16. งานกฎหมายและร้องทุกข์ 
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โครงสร้างส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าส่วนการคลัง 
นักบริหารงานการคลัง  6 

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1) 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1) 
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (1) 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ (1) 
 
ส่วนการคลัง   รับผิดชอบงาน 

 
1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
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โครงสร้างส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าส่วนโยธา 
นักบริหารงานช่าง  6 

- เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง (1) 
- นายช่างโยธา (1) 
- ช่างโยธา (1) 
- เจ้าหน้าที่ธุรการ  (1) 
 
ส่วนโยธา   รับผิดชอบงาน 

 
1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3. งานประเภทสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
4. งานผังเมือง 
5. งานส ารวจ 
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โครงสร้างส่วนศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หัวหน้าส่วนศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 

- นักวิชาการศึกษา (1) 
 
ลูกจ้างชั่วคราว 
- ครูผู้ดูแลเด็ก (6) 
 
 

ส่วนศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   รับผิดชอบงาน 
 

1. งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2. งานกิจการโรงเรียน 
3. งานกิจการศูนย์เด็กเล็ก 
4. งานบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถ่ิน 

5. งานส่งเสริมการกีฬา 
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 6.1.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   20   คน 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งใน  อบต. หมายเหตุ 
1 นายวุฒิ พึ่งสังวรณ์ สมาชิกอบต. หมู่ที่  1 ประธานสภาฯ  
2 นายชาญยุทธ ศรีสุวรรณ สมาชิกอบต. หมู่ที่  1 สมาชิกสภาฯ  
3 นายสุพจน์ พันธุ์จบสิงห์ สมาชิกอบต. หมู่ที่  3 สมาชิกสภาฯ  
4 นายวสันต์ ฮวดหอม สมาชิกอบต. หมู่ที่  3 สมาชิกสภาฯ  
5 นายระพี ปิตา สมาชิกอบต. หมู่ที่  4 สมาชิกสภาฯ  
6 นายน าชัย ใจวิวัฒน์พงศ์ สมาชิกอบต. หมู่ที่  4 เลขานุการสภาฯ  
7 นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ สมาชิกอบต. หมู่ที่  5 สมาชิกสภาฯ  
8 นายสมควร บุญมีรอด สมาชิกอบต. หมู่ที่  5 สมาชิกสภาฯ  
9 นายชลอ แก้ววิชิต สมาชิกอบต. หมู่ที่  6 สมาชิกสภาฯ  
10 นายบุญลือ เรือนเพชร สมาชิกอบต. หมู่ที่  6 สมาชิกสภาฯ  
11 นายโสพล ผ่องประชุม สมาชิกอบต. หมู่ที่  8 สมาชิกสภาฯ  
12 นายสิทธินนท์ ทวีสิงห์ สมาชิกอบต. หมู่ที่  8 สมาชิกสภาฯ  
13 นายสมปอง ทองต้น สมาชิกอบต. หมู่ที่  9 รองประธานสภาฯ  
14 นายชลิต บัวสีสด สมาชิกอบต. หมู่ที่  9 สมาชิกสภาฯ  
15 นายสุจินต์ พงษ์เพียร สมาชิกอบต. หมู่ที่  10 สมาชิกสภาฯ  
16 นายสมศักดิ์ ยศศักดิ์ศรี สมาชิกอบต. หมู่ที่  10 สมาชิกสภาฯ  
17 นางวันเพ็ญ สวนคง สมาชิกอบต. หมู่ที่  11 สมาชิกสภาฯ  
18 นายจ าเป็น แสงสว่าง สมาชิกอบต. หมู่ที่  11 สมาชิกสภาฯ  
19 นายสมเกียรติ ชาวโพธิ์หลวง สมาชิกอบต. หมู่ที่  12 สมาชิกสภาฯ  
20 นางดารณี วงศ์จันทร์ สมาชิกอบต. หมู่ที่  12 สมาชิกสภาฯ  
  6.1.3 หน่วยเลือกตั้ง จ านวน   12   หน่วย 
   (1)  หน่วยเลือกตั้งที่  1 ศาลาการเปรียญวัดรอเจริญ 
   (2)  หน่วยเลือกตั้งที่  2 ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ศรี 
   (3)  หน่วยเลือกตั้งที่  3 ศาลาการเปรียญวัดทุ่งอุทุมพร 
   (4)  หน่วยเลือกตั้งที่  4 ศาลาเอนกประสงค์ 
   (5)  หน่วยเลือกตั้งที่  5 ศาลาการเปรียญเสาธง 
   (6)  หน่วยเลือกตั้งที่  6    อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดเสาธง 
   (7)  หน่วยเลือกตั้งที่  7    ศาลารวมใจหมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านนายเพี้ยน) 
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   (8)  หน่วยเลือกตั้งที่  8    ศาลาการเปรียญวัดสวนหงส์ 
   (9)  หน่วยเลือกตั้งที่  9      ศาลารวมใจบ้านขนมจีน 
   (10) หน่วยเลือกตั้งที่  10 ศาลารวมใจบ้านหัวไผ่  
   (11) หน่วยเลือกตั้งที่  11 ศาลาเอนกประสงค์บ้านโพนไร่ 
   (12) หน่วยเลือกตั้งที่  12 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 
 
  6.1.4 รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
การบริหารรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมาเปรียบเทียบย้อนหลัง 
 

รายการ พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 

รายรับ 9,565,228.61 13,267,593.76 8,026,055.45 8,520,900.00 9,000,000.00 
รายจ่าย 5,554,547.29 8,942,366.71 7,986,112.00 8,500,000.00 9,000,000.00 

 

 6.2 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที ่
   พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  เป็นพื้นที่เหมาะแก่การพัฒนา  ซ่ึงมีพื้นที่ส่วน
หนึ่งอยู่ในเขตผังเมืองรวมอ าเภอบางปลาม้า    ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  ประกอบ
อาชีพท าสวนไม้ผล , พืชผัก , พืชไร่ ,ปลูกไม้ยืนต้น , เลี้ยงสัตว์ , ประมง , ท านา 
   6.3 ผลการพัฒนาต าบลในปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

 
โครงการพัฒนา เป้าหมายเชิงคุณภาพ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

(พ้ืนท่ีด าเนินการ) 

งบประมาณในการด าเนินงาน 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1) ก่อสร้างถนน คสล. 

 
ระดับมาตรฐานของถนนมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
1) หมู่ที่  8 

 
1) 91,000  บาท 
 

  2) หมูที่  9 2)  61,900  บาท 

  3)  หมู่ที่  3 3)  146,000  บาท 

  4)  หมู่ที่  4 4)  77,000  บาท 

  5) หมู่ที่  1 5)  420,000  บาท 

  6)  หมู่ที่  8 6)  101,200  บาท 
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โครงการพัฒนา เป้าหมายเชิงคุณภาพ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

(พ้ืนท่ีด าเนินการ) 

งบประมาณในการด าเนินงาน 

  7)  หมู่ที่  10 7)  217,000  บาท 

2) ก่อสร้างถนนลาดยาง  ระดับมาตรฐานของถนนมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

1)  หมู่ที่  4 1)  999,999  บาท 

3) ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์พร้อมห้อง
สุขา 

ประชาชนในพื้นที่ได้มี
สถานที่ส าหรับท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

1) ศาลาเอนกประสงค์
พร้อมห้องสุขา หมู่ที่  6 

1)  480,000  บาท 

  2) ย้ายปรับปรุงศาลา พร้อม
ห้องน้ า หมู่ที่  10 

2) 253,800  บาท 
 

4) วางท่อระบายน้ า ประชาชนมีน้ าเพื่อใช้ใน
การอุโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

1) ด าเนินการวางท่อระบาย
น้ า หมู่ที่  5 

1) 110,460  บาท 

5) ถมดินกลบบ่อน้ า
สาธารณะ 

ประชาชนมีพื้นที่ในการใช้
สอยในการบริหารงานต่าง 
ๆ เพ่ิมขึ้น 

1) หมู่ที่  8 1) 50,800  บาท 

  2) หมู่ที่  9 2) 177,000  บาท 
  3) หมู่ที่  12 3) 232,500  บาท 
6) ขุดลอกคูส่งน้ าพร้อมฝัง
ท่อระบายน้ า 

ประชาชนมีน้ าเพื่อใช้ใน
การอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

1) หมู่ที่  12 1)  88,500  บาท 

7) ก่อสร้างลานกีฬา ประชาชนในพื้นที่มี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

1)  หมู่ที่  5 1)  183,000  บาท 

8) ก่อสร้างอาคารที่ท าการ พัฒนาศักยภาพของ
ส านักงานที่ท าการ 

1) ที่ท าการ อบต. บางปลา
ม้า หมู่ที่  5 

1)  2,480,000  บาท 

2. โครงการด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 
 

  

1) ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว 

ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
มากขึ้น 

1) อุดหนุน จ.สุพรรณบุรี 1) 30,000  บาท 

2) โครงการอาหารกลางวัน เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 

1) อุดหนุนโรงเรียน 4 แห่ง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง 

1) 874,300  บาท 

3) โครงการอาหารเสริม
(นม) 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ได้รับอาหารเสริมที่มี
คุณภาพ 

1) อุดหนุนโรงเรียน 4 แห่ง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 
แห่ง 

1) 617,444.06 บาท 
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โครงการพัฒนา เป้าหมายเชิงคุณภาพ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

(พ้ืนท่ีด าเนินการ) 

งบประมาณในการด าเนินงาน 

4) โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่
สามารถน าความรู้ที่ได้มา
พัฒนาชุมชน 

1) อุดหนุนโรงเรียนทั้ง 4 
แห่ง 

1) 21,000  บาท 

5) โครงการน านักเรียนเข้า
ค่ายลูกเสือและยุวกาชาด 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่
สามารถน าความรู้ที่ได้มา
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

1) อุดหนุนโรงเรียนทั้ง 4 
แห่ง 

1) 71,500  บาท 

6) โครงการเยาวชนคนดีศรี
สุพรรณ 

เด็กและเยาวชนสามารถน า
คุณลักษณะทั้ง 11 ประการ
มาปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

1) อุดหนุนโครงการ
หมู่บ้านและเยาวชนคนดี
ศรีสุพรรณ  1  โครงการ 
500 คน 

1) 67,556  บาท 

7)โครงการแข่งขันกีฬาฟุต
ซอล 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่มี
สุขภาพแข็งแรงห่างไกลยา
เสพติด 

1) หมู่ที่  12 ,3 1)  35,360  บาท 

8)  โครงการแข่งขันเรือยาว ประชาชนในพื้นที่ได้ท า
กิจกรรมร่วมกันท าให้
เกิดควมสามัคคี 

1) อุดหนุน อ.บางปลาม้า 1 
ครั้ง 

1)  50,000  บาท 

9) โครงการศูนย์ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
มากขึ้น 

1) อุดหนุน อ.บางปลาม้า 1 
ครั้ง 

1)  5,000  บาท 

10)  โครงการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 

ประชาชนห่างไกลยาเสพ
ติดมากขึ้น 

1) อุดหนุน จ. สุพรรณบุรี 1 
ครั้ง 

1) 55,059  บาท 

11) การแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ “สุพรรณเกมส์” 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง และมีความ
สามัคคี 

1) อุดหนุน จ. สุพรรณบุรี 1 
ครั้ง 

1) 200,000  บาท 

12) โครงการกลุ่มสตรี สตรีในพื้นที่มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

1) อุดหนุนให้กับกลุ่มสตรี 
1 กลุ่ม 

1) 100,000  บาท 

13) โครงการเรียนรู้ศูนย์ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนในพื้นที่สามารถ
น าความรู้ที่ได้มาพัฒนา
ท้องถิ่นได้ 

1) จัดทัศนะศึกษา ที่ จ.
ฉะเชิงเทรา  1  ครั้ง 70 คน 

1)  20,000  บาท 

3. โครงการด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

   

1) โครงการหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน 

ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างแพร่หลาย 

1) อุดหนุนให้กับ ศูนย์อ่าน
หนังสือหมู่บ้าน  10  หมู่ 

1) 8,832  บาท 
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โครงการพัฒนา เป้าหมายเชิงคุณภาพ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

(พ้ืนท่ีด าเนินการ) 

งบประมาณในการด าเนินงาน 

2) โครงการจัดงานวันรัฐ
พิธี 

ประชาชนในพื้นที่ได้ส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

1) จัดงานรัฐพิธี ของ อบต.
บางปลาม้า   5  ครั้ง 

1) 4,419  บาท 

3) งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประชาชนในพื้นที่มีส่วน
ร่วมในงานของจังหวัด 

1) อุดหนุน จ.สุพรรณบุรี  1  
ครั้ง 

1) 5,000  บาท 

4) โครงการตัดชุด อปพร. อปพร. ในพื้นที่มีคุณภาพ
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

1) ด าเนินการตัดชุดให้กับ 
อปพร. จ านวน 50 ชุด 

1) 48,000  บาท 

5) โครงการพลังท้องถิ่น 
พลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพ
ติด 

ประชาชนในพื้นที่มีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวังยาเสพ
ติด 

1) ด าเนินการอบรมให้กับ
ประชาชนในเขต อบต.บาง
ปลาม้า  100  คน 

1) 26,250  บาท 

6) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

1) ผู้สูงอายุในเขต อบต.
บางปลาม้า  100  คน 

1)  327,600  บาท 

7) กิจกรรมวันสงกรานต์ ประชาชนมีความสามัคคี
กันมากขึ้น 

1) หมู่ที่  5 อบต. บางปลา
ม้า 

1)  54,385  บาท 

8) บรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัย 

1) พื้นที่ที่ประสบอุทกภัย 1) 1,178,385.50  บาท 

4. โครงการด้านการ
สาธารณสุข 

   

1)  โครงการสาธารณสุข
มูลฐาน 

ประชาชนในพื้นที่มี
สุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 

1) เขต อบต. บางปลาม้า  
ทั้ง 10  หมู่ 

1) 25,000  บาท 

2)  อุดหนุนสถานีอนามัย สถานีอนามัยมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

1) สถานีอนามัย ต.บางปลา
ม้า  1  แห่ง 

1) 45,000  บาท 

3)  โครงการป้องกันโรค
เอดส์ 

ประชาชนมีความรู้เรื่อง
โรคเอดส์มากขึ้น 

1) สถานีอนามัย ต.บางปลา
ม้า  1  แห่ง 

1) 10,000  บาท 
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บทที่  3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

 
1. หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ต าบลน่าอยู่เป็นกระบวนการพัฒนาที่เป็นองค์รวม  ยึดคนเป็นศูนย์กลาง อาศัยความเข้มแข็ง
ของชุมชนเป็นรากฐานของการพัฒนา มุ่งให้เกิดความสงบ ร่มเย็น ปลอดภัยมีระเบียบวินัย ประชาชน รากหญ้า
มีความเข็มแข็ง มีระบบการบริหารที่ดี  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  วิถีชีวิตดีมีความสุขและต้องอาศัยพลัง
จากประชาชนทุกคนซึ่งจะน าไปสู่การการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของชุมชน 
   องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของการเป็นชุมชนน่าอยู่  คือ  การสร้างความร่วมมือซ่ึงกันและกัน
ของคนในชุมชน  ร่วมคิด  ร่วมสุข  และร่วมกันแก้ไขปัญหา  ซ่ึงจะน าไปสู่ความเข็มแข็งของชุมชน  และการ
วางแผนของชุมชนซ่ึงจะน าไปสู่ทิศทางการพัฒนานั้น  จะต้องมีการวางแผนจากสภาพปัญหาของท้องถิ่น  ความ
ต้องการของคนในชุมชนซึ่งไม่ท าลายภูมิปัญญาท้องถ่ิน  สิ่งแวดล้อม  พัฒนาอย่างเป็นระบบและมุ่งให้เกิด
การบูรณาการ 
 
1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
   ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลัลซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้นจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เหมาะสม โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
โครงสร้างของระบบต่าง ๆ ภายในประเทศให้มีศักยภาพ  แข่งขันได้ในกระแสโลกาภิวัฒน์และสร้างฐานความรู้
ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน ควบคู่ไปกับการกระจายการพัฒนาที่เป็นธรรม  
และเสริมสร้างความเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคม และความเข็มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น  พร้อมทั้งฟื้นฟู
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์เป็นรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง  และ
เป็นฐานการด ารงชีวิตของชุมชนและสังคมไทย  ตลอดจนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ประเทศทุกระดับ อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน  สามารถด ารงอยู่ในประชาคมโลก  ได้
อย่างมีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี  โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญดังนี้ 
  1.1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  ให้
ความส าคัญกับ 
   1) การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้  เกิดภูมิคุ้มกัน  โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการ
พัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต 
   2) การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ  และอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่น่าอยู่  เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร  มุ่งดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน 
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   3) การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่รวมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข  มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีของคนในสังคมบนพื้นฐานของความมีเหตุมีผล 
  1.1.2  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ให้
ความส าคัญกับ 
   1) การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข็มแข็ง  ด้วยการส่งเสริมการรวมตัว ร่วมคิด  ร่วมท า  
ในรูปแบบที่หลากหลาย 
   2) การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิต บนพื้นฐาน
ศักยภาพ 
   3) การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสันติสุขและเกื้อกูล 
  1.1.3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับ 
   1) การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรู้
และความเป็นไทย 
   2) การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ 
   3) การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จาการพัฒนาฮย่าง
เป็นธรรม 
  1.1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ให้ความส าคัญกับ 
   1) การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ 
   2) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3) การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  1.1.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  มุ่งเสริมสร้างความเป็น
ธรรมในสังคมอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับ 
   1) การเสริมสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของ
วิถีการด าเนินชีวิตในสังคมไทย 
   2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนใสามารถเข้าร่วมในการบริารจัดการประเทศ 
   3) สร้างภาคราชการท่ีมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  เน้นการบริการแทนการก ากับ
ควบคุม  และท างานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา 
   4) การกระจายอ านาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค  ท้องถ่ิน  และชุมชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
   5) ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข็มแข็ง  สุจริต  และมีธรรมาภิบาล 
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   6) การปฏิรูปกฎหมาย  กฎระเบียบ  และขั้นตอน  กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อสร้างความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา 
   7) การรักษาและเสริม สร้างความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสู่ดุลยภาพและความยั่งยืน 
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
   1.2.1    การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูป  รวมทั้งผลิตภัณฑ์ (เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ  และเพื่อการส่งออก) โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพื่อการแข่งขันทางการค้าและส่งออก 
2) พัฒนาการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
3) สนับสนุนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร 
4) สนับสนุนฟื้นฟู  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  บุคลากรและเทคโนโลยีการศึกษา 

  1.2.2  การสร้างและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวสู่ระบบการท่องเที่ยวเพื่อเชื่องต่อกลุ่มจังหวัด และสู่ความ
เป็นสากลโดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1) ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี  และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
2) พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 
3) ส่งเสริมสินค้าท้องถ่ิน (OTOP) 
4) ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.2.3  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
1) สร้างหลักประกันสุขภาพ 
2) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3) สร้างสังคมปราศจากยาเสพติด 

  1.2.4  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการโดยมีแนว
ทางการพัฒนาดังนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทุกระดับ 
2) ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

  1.2.5  การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรี  และมีความสามารถด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1) พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชนมุ่งสู่ความเป็นเลิศสร้างอาชีพทางการกีฬา 
  1.2.6  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร และการบริหารเพื่อประโยชน์ของประชาชน  โดยมีแนว
ทางการพัฒนาดังนี้ 

1) บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส 
2) ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างภาคราชการและเอกชน 
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1.3  การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
             1.3.1 ด้านการบริหารจัดการ  งานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1) เน้นความส าคัญในเรื่องธรรมาภิบาล  ความโปร่งใส  บริสุทธิ์ ยุติธรรมในการบริหารจัดการ 
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการอย่างชัดเจน 
3) พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
4) ส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1.3.2 ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
1) ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ในการศึกษา 
2) ส่งเสริม  สนับสนุน  และด ารงไว้ซึ่งกิจกรรมทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดี 
3) ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนเกิดความศรัทธา เชื่อม่ันในศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดี

ของท้องถิ่น และระดับชาติ 
1.3.3 ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

1) ส่งเสริมสนับสนุน สาธารณสุขมูลฐาน 
2) พัฒนาความรู้ความสามารถของ  อสม. หมู่บ้าน 
3) ส่งเสริมการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน 

1.3.4 ด้านเศรษฐกิจและสร้างสังคมเข้มแข็ง 
1) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการฝึกอาชีพแก่ชุมชน 
2) ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประชาชน 
3) ส่งเสริมดูแลช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
4) ส่งเสริมสนับสนุนวิถีประชาธิปไตย 

1.3.5  ด้านสาธารณูปโภค 
1) ปรับปรุงดูแล และซ่อมแซมส่ิงสาธารณูปโภคข้ันพืน้ฐานท่ีมีอยูแ่ล้วใหมี้สภาพปลอดภัยใน

การใช้งานได้เป็นปกติ 
2) ด าเนินการก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมในส่วนที่จ าเป็นแก่การใช้งานและ

เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน 
1.3.6 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

1) จัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอย่างครบถ้วนและพร้อมที่
จะใช้งานอย่างทันท่วงที 

2) พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานให้มีความพร้อมท่ีจะออกปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วรร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในยามวิกฤต 
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2. ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
   ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ส าคัญและมีผลต่อการพัฒนาที่ส าคัญ  คือ  ระบบข้อมูล
ข่าวสาร  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในพื้นที่  รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เข้าสู่ชุมชนและสิ่งที่
ประชาชนน าเข้าสู่ชุมชนโดยไม่รู้ตัว  ความรู้ความสามารถของคนในชุมชนในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ล้วนมีผลต่อการ
พัฒนาทั้งสิ้น 
   ศักยภาพที่เด่นชัดของประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นทุนทางสังคม  
หากได้รับการสนับสนุนจะท าให้เกิดความร่วมมือ  ได้แก่  ความมีจิตใจโอบอ้อมอารี  การมีความเชื่อมโยงเครือ
ญาติ  การมีนิสัยรักสนุกตามประเพณีดั้งเดิมของชุมชน  ปัจจัยเหล่านี้ท าให้เกิดการพัฒนาของท้องถ่ินเป็นไป
ในทางที่ดี  เกิดความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
   นโยบายของการบริหารงานของผู้บริหารเกิดจากแนวคิดการบริการประชาชน  มุ่งเน้นการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและเป็นธรรมให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดของชุมชน 
1. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
1.  ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1  การคมนาคม 

 
-  การคมนาคมไม่สะดวก 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   1,360  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   250  ครัวเรือน 
-  น้ ากัดเซาะถนน 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   440  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   85  ครัวเรือน 
-  ไม่มีราง/ท่อระบายน้ า 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   250  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   70  ครัวเรือน 

1.2  ไฟฟ้าและแสงสว่าง -  ไฟฟ้าและแสงสว่างไม่ทั่วถึง 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   446  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   182  ครัวเรือน 
-  การขยายเขตไฟฟ้าไม่ทั่วถึง 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   1,660  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   651  ครัวเรือน 

2.  ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
     2.1  น้ าเพื่อการเกษตร 
 

-  ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   1,125  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   162  ครัวเรือน 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
    2.2  น้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภค -  น้ าประปาใหลไม่สะดวก 

จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   200  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   186  ครัวเรือน 
-  น้ าประปาไม่สะอาด 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   500  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   300  ครัวเรือน 

3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
     3.1   รายได้น้อย 

 
-ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   590  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   198  ครัวเรือน 
-น้ าท่วมผลผลิตทางการเกษตร 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   3,335  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา  1,250  ครัวเรือน 

3.2 การว่างงาน -ขาดการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   500  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   265  ครัวเรือน 
-ขาดการส่งเสริมอาชีพราษฎร 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   2,788  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   978  ครัวเรือน 
-ขาดการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   100  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   252  ครัวเรือน 
-ไม่มีลานค้าชุมชน 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   560  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   252  ครัวเรือน 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
3.3  เงินทุนหมุนเวียน -ไม่มีอาคารส าหรับจัดตั้งสหกรณ์ 

จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   200  ไร่ 
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   174  ครัวเรือน 
 
 
 

4.  ปัญหาด้านสังคม 
      4.1  ขาดการดูแลเอาใจใส่และความอบอุ่นใน
ครอบครัว          

 
-  การส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม คนพิการและ
คนชรายังไม่ทั่วถึง 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   900  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา 67 ครัวเรือน 
-  ราษฎรติดยาเสพติด 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา  840  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา  288  ครัวเรือน 
- ราษฎรติดเชื้อเอดส์ 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา  140  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา 153 ครัวเรือน 
-  ขาดลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา  974  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา  686  ครัวเรือน 

5.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 
    5.1  น้ าไม่สะอาดและไม่เพียงพอ     
 
 
 
 

 

 
-  น้ าดื่มน้ าใช้ไม่เพียงพอ 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   960  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   295  ครัวเรือน 
-  น้ าเพื่อการอุปโภค - บริโภคไม่สะอาด 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   964  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   671  ครัวเรือน 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
5.2 การให้บริการ ศสมช.  ยังไม่สะดวกสมบูรณ ์ -ขาดอุปกรณ์ประจ าศูนย์  ศสมช. 

จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   75  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   174  ครัวเรือน 
-  ไม่มีอาคาร  ศสมช./มีแต่ไม่เพียงพอ/ไม่ได้ปรับปรุง 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   355  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   452  ครัวเรือน 
-  อาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนไม่ได้รับทั่วถึง 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   655  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   254  ครัวเรือน 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
6.  ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

6.1 การศึกษา  และประชาสัมพันธ ์
 

 

 
-  ไม่มีที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   200  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   125  ครัวเรือน 
-  ประชาชนไม่มีความรู้ด้านการป้องกันโรคติดต่อ 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   260  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   173  ครัวเรือน 
-  ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนในโรงเรียน 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   205  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   220  ครัวเรือน 
-  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอ 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   72  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   150  ครัวเรือน 
-  ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   200  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   125 ครัวเรือน 
-  ขาดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   100  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   120  ครัวเรือน 
-  ไม่มีสนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   212  ไร่ 
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   450  ครัวเรือน 
-  เสียงตามสายไม่ทั่วถึง 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   754  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   292  ครัวเรือน 
-  รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีการปรับปรุง 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   154  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   154  ครัวเรือน 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
6.2  ศาสนา 
 

 

-  ขาดการท านุบ ารุงวัด 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   280  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   328 ครัวเรือน 

6.3  วัฒนธรรม - ขาดการส่งเสริมวัฒนธรรมอย่างจริงจัง 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา  972  ไร่ 
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   1, 328 ครัวเรือน 

7.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.1  สิ่งแวดล้อม 
 

-  ไม่มีการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวประจ าหมู่บ้าน 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   100  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา  173 ครัวเรือน 
-  ไม่มีการจัดการขยะมูลฝอย 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา  700  ไร่ 
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา  373 ครัวเรือน 

8.  ปัญหาการเมือง  การบริหาร -  ขาดงบประมาณในการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา  700  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา  165  ครัวเรือน 
-  ไม่มีศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
จ านวนพื้นที่ประสบปัญหา   123  ไร ่
จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา   98  ครัวเรือน 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT  Analysis 
1)  จุดเด่นของพื้นที่  (ที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล) 
       -  องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร  ผลผลิตทางการเกษตร
จึงเป็นปัจจัยที่เอื้ออ านวย   ต่อการพัฒนาในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ในด้านการแปรรูปผลผลิตเพื่อ
จ าหน่าย 
       -  องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้ามีแม่น้ า  ,  ล าคลอง  ไหลผ่าน  ท าให้เอื้ออ านวยต่อการ
เกษตรกรรม   ปศุสัตว์   และ ประมง 
       -  พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า เป็นพื้นที่ป่าเหมาะสมที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์  และมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
       -  องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้ามีกลุ่มอาชีพที่รวมตัวกันแล้ว  เหมาะสมส าหรับการส่งเสริม
อาชีพ 
2)  จุดด้อยขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
      -  วัยแรงงานบางส่วน  ออกไปท างานต่างจังหวัด และ ประเทศ  หลังจากกลับมาจึงไม่มีงานท า  
เพราะไม่มีความช านาญอาชีพอื่น  นอกจากขายแรงงาน 

     -  แม่บ้านที่อยู่ในหมู่บ้านไม่มีความรู้  ความช านาญในด้านวิชาชีพ  หวังพึ่งแต่หัวหน้าครอบครัวใน
การหารายได ้

     -  หลังฤดูกาลท านาแล้ว  ราษฎรไม่มีงานท า 
     -  ฤดูน้ าหลากเกิดน้ าท่วมขังที่อยู่อาศัย และพื้นที่ท าการเกษตรเป็นระยะเวลายาวนาน  ท าให้ 

เสียโอกาสในการท าการเกษตร และขาดรายได้หลายเดือน และหลังจากน้ าลดท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ 
ต่าง ๆ ตามมา 
3)  โอกาส 
      -  กลุ่มอาชีพในองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าได้รับการฝึกอบรม  จากหน่วยงานราชการบ้าง
เป็นบางกลุ่ม   
     -   หน่วยงานราชการในพื้นที่เข้ามาส่งเสริมอาชีพ และให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
4)  ปัญหา  อุปสรรค 
                   -  กลุ่มอาชีพในองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  หวังพึ่งแต่หน่วยงานราชการ  ไม่มีระบบใน
การบริหารจัดการกลุ่มท่ีดีจึงท าให้ กลุ่มไม่มีความเข้มแข็ง 
      -  กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์  ท าให้ประชาชนรับเอาอารยธรรมที่ไม่เหมาะสมเข้ามา
ในพื้นที ่
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- แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

     ประกอบด้วย   5   แผนงาน  ดังนี ้

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย แนวทางด าเนินการ 

แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
-  ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

 

 
อย่างน้อยร้อยละ  80 ของเส้นทาง 
ทั้งหมดในองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 

 
-   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
-  ก่อสร้างถนนลาดยาง 
-  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
-  เทรางระบายน้ า 
-  ก่อสร้างสะพาน 

-  ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช ้
ทุกครัวเรือนในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีไฟฟ้าใช ้

 

-  ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง 

-  หมู่บ้านมีไฟฟ้าและแสงสว่าง
อย่างทั่วถึง 
 

ให้ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะ
ใช้อย่างน้อยหมู่บ้านละ  35  ดวง 

-  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั้ว
ล้อมรอบบริเวณที่แน่นอน 
 

อย่างน้อยร้อยละ  90  ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมดในองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 

-  สร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

-  หมู่บ้านมีศาลาเอนกประสงค์ใช้
ร่วมกัน 
 

อย่างน้อยร้อยละ  80  ของ
หมู่บ้านทั้งหมดในองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- สร้างศาลาเอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน 

แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ 
-  ให้เกษตรกรมีผลผลิตทางการ  
    เกษตรที่ด ี
 

อย่างน้อยร้อยละ 80  ของ
เกษตรกรทั้งหมดในต าบล 

-  จัดฝึกอบรมแนะน าให้ความรู้    
    เทคนิคการเกษตรแก่เกษตรกร 
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วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย แนวทางด าเนินการ 

-  ให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง
และมีรายได้เพียงพอต่อการด ารง
ชีพ 

 

ให้ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคน
ต่อปีไม่น้อยกว่า  20,000  บาท 

-  จัดฝึกอบรมแนะน าให้ความรู้    
    เทคนิคการเกษตรแก่เกษตรกร 
-  ส่งเสริมอาชีพท าขนม 
-  ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผล  
    ผลิตทางการเกษตร 
-  ส่งเสริมอาชีพทอผ้า 
-  ส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า 
-  ส่งเสริมงานประดิษฐ์ฝีมือการ    
    จักสาน 
-  ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว ์
-  เลี้ยงปลา 
-  เลี้ยงวัว 
-  เลี้ยงไก ่
-  ส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผัก 
-  เพาะเห็ด 
-  การจัดท าไร่นาสวนผสม 
-  ส่งเสริมอาชีพจักสาน 
-  จัดฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่ม 
    อาชีพ 
-   จัดสร้างลานค้าชุมชน 
-  จัดฝึกอบรมแนะน าให้ความรู้   
      เทคนิคการเกษตรสมัยใหม่แก ่
      เกษตรกร 
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วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย แนวทางด าเนินการ 

-  ในองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้มีสถานที่จ าหน่ายสินค้า 

อย่างน้อย  1  แห่งในองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

-  จัดตั้งสหกรณ์รับซื้อ – ขายผล 
    ผลิตการเกษตร 
-  สร้างอาคารสหกรณ์ประจ าหมู ่
    บ้าน 
 

-  ประชาชนมีแหล่งเงินทุน  เพื่อ
การประกอบอาชีพ 

 
อย่างน้อยหมู่บ้านละ  1  กลุ่ม 

-  จัดสร้างอาคารลานค้าชุมชน 
-  จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนในการ          
    ประกอบอาชีพ 
-  สนับสนุนเงินทุนกลุ่มออม 
ทรัพย์ 
 

-  ให้ราคาผลผลิตทางการเกษตร
เหมาะสมกับคุณภาพของผลผลิต 

อย่างน้อยร้อยละ  80 ของผลผลิต
ทั้งหมด 

-  จัดตั้งสหกรณ์รับซื้อ – ขาย 
ผลผลิตการเกษตร 
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วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย แนวทางด าเนินการ 

แผนงานพัฒนาสังคม 

-  ประชาชนมีน้ าสะอาดส าหรับ
อุปโภคและบริโภค 

ทุกครัวเรือนในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางปลาม้ามีน้ าสะอาด
อุปโภคบริโภค 

 

-  จัดซื้อเครื่องกรองน้ าส าหรับ
ระบบประปาหมู่บ้าน 
-  จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
สุขอนามัย 

 

-  ให้มีอุปกรณ์ประจ าศูนย์สา-
ธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน 

ทุกศูนย์ฯ ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางปลาม้ามีอุปกรณ์ที่
จ าเป็นใช้ประจ าศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานประจ าหมู่บ้าน 

 

-  จัดซื้ออุปกรณ์ที่จ าเป็นประจ า
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมู่บ้าน 

 

-  ให้มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ประจ าหมู่บ้านที่มั่นคง  และ
กว้างขวางเพียงพอต่อการอ านวย
ความสะดวก 
 

ทุกหมู่บ้านในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางปลาม้ามีศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมู่บ้าน 

 

-  ปรับปรุงศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน
ประจ าหมู่บ้าน 
-  สร้างศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ประจ าหมู่บ้าน 
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วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย แนวทางด าเนินการ 

4.  เด็กนักเรียนในโรงเรียนมี
อาหารกลางวันกินอิ่ม 

 

เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันกิน
อิ่มทุกคนทุกวัน 

 

-  สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน 

 

 
-  ให้ประชาชนมีความรู้ด้าน
การเกษตร 
 
 
-  ให้มีที่อ่านหนังสือประจ าหมู-่
บ้าน 
 
 
 
-  ให้ประชาชนมีความรู้ด้านการ
ป้องกันโรคติดต่อ 

 
อย่างน้อยร้อยละ  80  ของ
เกษตรกรทั้งหมด 
 
 
ทุกหมู่บ้านในต าบลมีที่อ่าน
หนังสือประจ าหมู่บ้าน  อย่างน้อย
หมู่บ้านละ  1  แห่ง 
 
 
อย่างน้อยร้อยละ 80  ของ
ประชากรทั้งหมดในต าบล 
 

 
-  จัดฝึกอบรมให้ความรู้  แนะน า
เทคนิคการเกษตรสมัยใหม่แก่
เกษตรกร 
 
-  สร้างที่อ่านหนังสือประจ า
หมู่บ้าน 
-  ปรับปรังท่ีอ่านหนังสือประจ า
หมู่บ้าน 
 
-  จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันรักษาโรคติดต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 35 - 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย แนวทางด าเนินการ 

-  เด็กนักเรียนมีอุปกรณ์การเรียน
เพียงพอ 
-  ให้มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
กว้างขวาง  และเพียงพอกับ
ปริมาณเด็ก 
 
10. ให้มีการท านุบ ารุงวัด 
 
 
 
11. ให้มีเครื่องเล่นในสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
12. ให้มีสนามเด็กเล่นในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนทุกคนในต าบลมี
อุปกรณ์การเรียนอย่างเพียงพอ 
อย่างน้อยร้อยละ  80  ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมดในต าบล 
 
 
อย่างน้อยร้อยละ  80 ของวัดทั้งหมด 
ในต าบล 
 
 
อย่างน้อยร้อยละ  85 ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมดในต าบล 
 
อย่างน้อยร้อยละ  70  ของศูนย์
พัฒนาเด็กทั้งหมดในต าบล 
 

-  จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนส าหรับ
เด็กนักเรียน 
-  ปรับปรุงศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 
-  สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
-  ก่อสร้างวิหาร 
-  ซ่อมแซมบูรณะวัด 
-  สนับสนุนงบประมาณบูรณะวัด 
 
-  จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 
 
 
1.  สร้างสนามเด็กเล่นในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย แนวทางด าเนินการ 

แผนงานพัฒนาแหล่งน้ า 
-  มีน้ าเพื่อการเกษตรใช้อย่าง
เพียงพอตลอดป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ประชาชนมีน้ าเพียงพอต่อการ
อุปโภค – บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อย่างน้อยร้อยละ  50  ของพื้นที่เพื่อ
การเกษตรทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อย่างน้อยร้อยละ  65  ของครัวเรือน
ทั้งหมดในต าบล 
 
 
 
 
 

 
-  ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
-  เทดาดล าเหมือง 
-  ก่อสร้างพนังกั้นน้ า 
-  จัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
-  ขุดสระกักเก็บน้ า 
-  ขุดลอก 
-  ซ่อมแซมฝายน้ าล้น 
-  ก่อสร้างท านบกั้นน้ า 
-  ก่อสร้างประตู ปิด – เปิดน้ า 
-  ขุดเจาะบ่อบาดาล 
 
-  จัดซื้อเครื่องกรองน้ า 
-  สร้างถังเก็บน้ าฝน 
-  วางท่อส่งน้ าประปา 
-  ก่อสร้างประปา 
-  ปรับปรุงระบบประปา 
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วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย แนวทางด าเนินการ 

แผนงานพัฒนาการเมืองการบริหาร 
-  ให้มีงบประมาณในการจัดท า 
ประชาคม 

 
 อย่างน้อย  20,000 บาท/ปี 

 
-  ต้ังงบประมาณในการจัดท า
ประชาคม 
 
 

แผนงานพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.  ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
2.ปรับปรุงท่ีท่องเทีย่วประจ า
หมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 
 
อย่างน้อยร้อยละ  80  ของหมู่บ้าน
ทั้งหมดในต าบล 
 
 
อย่างน้อย  1  แห่งในต าบล 
 
 

 
 
-  ฝึกอบรมให้ความรู้  สร้าง
จิตส านึกด้านการดูแลป้องกัน และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
 
-  ปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนหยอ่นใจ
ในหมู่บ้านให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
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บทที่  4 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 

1. วิสัยทัศน์  

  อบต. น่าอยู่    เฟื่องฟูเกษตรกรรม น าด้วยธรรมมาภิบาล    บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ของประชาชน         
 

2. พันธกิจ 
1) การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า  

ร่วมแก้ปัญหา และร่วมรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารการปกครอง 
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการของ อบต. และระบบการจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึงเพียงพอ 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน การคลัง โดยการปรับปรุง กระบวนการบริหารการเงิน การคลัง  

วิธีการจัดท างบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และสัมฤทธิ์ผลตามท่ีก าหนดไว้ 
4) การพัฒนาให้เกิดความเป็นเมืองน่าอยู่ ทั้งทางด้านกายภาพ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านส้งคม สิ่งแวดล้อม ด้าน

การเมืองการปกครองการบริหาร  ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
5) การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐ แบบธรรมมาภิบาล  
6) ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 

 
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

1) ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมภารกิจ 
2) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง 
3) ด าเนินการเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม 
4) ด าเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 
5) ด าเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ตลอดจนมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และกีฬานันทนาการ ตลอดจน

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน และและประชาชน 
7) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
8) ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 
9) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว ทันสมัย 
10) เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะของบุคลากรของ อบต. อย่างต่อเนื่อง 
11) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา 



 
 

- 39 - 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าได้น าพันธกิจการให้บริการงาานองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีเชื่อมโยงกัน
มาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  มีดังนี้ 
 

1. ด้านการพัฒนาการเกษตร  และผลผลิตทางการเกษตร 
2. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
3. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและการกีฬา 
5. ด้านการบริหารและการปกครอง 
6. ด้านสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 
7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
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4.3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Goals) ตัวชี้วัด (Kpls) ข้อมูลพื้นฐาน(BaseLine Data) 
เป้าหมาย  (Targets) 

ปี 51-55 ปี 51 ปี 52 ปี 53 ปี 54 ปี 55 
1. ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพ  ครอบคลุมภารกิจ 

1. ร้อยละ 80 ของประชาชนได้
เข้าถึงการบริการของ
หน่วยงานมากขึ้น 

1. ประชาชนเข้ารับการบริการได้
อย่างทั่วถึง  ในภารกิจของการ
บริการต่าง ๆ 

80% 60% 65% 70% 75% 80% 

2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการ
จัดการอย่างต่อเนื่อง 

2. ร้อยละ 80 ของประชาชน
ได้รับการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

80% 60% 60% 70% 70% 80% 

3. ด าเนินการเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม 3. ร้อยละ 80 ของประชาชนมี
รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น 

3. ประชาชนมีสภาพชีวิต
ครอบครัวที่ดีขึ้น 

80% 60% 60% 75% 75% 80% 

4.ด าเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยดีถ้วนหน้า 
 

4. ร้อยละ 80 ของประชาชนมี
สุขภาพที่แข็งแรงกันถ้วนหน้า 

4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี
อย่างถ้วนหน้า 

80% 60% 60% 70% 70% 80% 

5. ด าเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน ตลอดจนมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

5. ร้อยละ 80 ของประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติด 

5. พื้นที่ยังมีปัญหาเรื่อง
อาชญากรรม และยาเสพติด 

80% 65% 65% 70% 70% 80% 
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4.3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Goals) ตัวชี้วัด (Kpls) ข้อมูลพื้นฐาน(BaseLine Data) 
เป้าหมาย  (Targets) 

ปี 51-55 ปี 51 ปี 52 ปี 53 ปี 54 ปี 55 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
กีฬานันทนาการ ตลอดจนปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน 
และและประชาชน 

 

6. ร้อยละ 80 ของประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรม  และ
สามารถใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้อย่างมากขึ้นรวมทั้งเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างพร้อมเพียง 

6. ประชาชนมีการเข้าร่วมกันท า
กิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 

80% 60% 60% 75% 75% 80% 

7. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

7. ร้อยละ 80 ของพื้นที่มี
สภาพแวดล้อมที่ดี 

7. ประชาชนมีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

80% 60% 65% 75% 75% 80% 

8. ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 8. ร้อยละ 80 ของประชาชนมี
ความรู้และสามารถน าความรู้
ไปใช้ในครอบครัวและชุมชน 

8. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการรักษาสุขภาพมากขึ้น 

80% 60% 60% 70% 75% 80% 

9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว 
ทันสมัย 

9. ร้อยละ 80 ของประชาชน
ประชาชนมีความรู้ในด้านต่าง 
ๆ เพิ่มมากขึ้น 

9. ประชาชนมีการศึกษาหา
ความรู้และมีการตื่นตัวใน
การศึกษาหาความรู้มากขึ้น 

80% 60% 60% 75% 75% 80% 
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4.3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Goals) ตัวชี้วัด (Kpls) ข้อมูลพื้นฐาน(BaseLine Data) 
เป้าหมาย  (Targets) 

ปี 51-55 ปี 51 ปี 52 ปี 53 ปี 54 ปี 55 
10. เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะของ
บุคลากรของ อบต. อย่างต่อเนื่อง 

10. ร้อยละ 80 ของบุคลากรมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพใน
การปฏิบัติงาน 

10. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม
ในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 

80% 65% 65% 75% 75% 80% 

11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ของสังคมเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา 

11. ร้อยละ 80 ของประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมในด้านการ
พัฒนามากขึ้น 

11. ประชาชนมีการร่วมมือกัน
เพื่อการพัฒนามากขึ้น 

80% 60% 60% 70% 70% 80% 
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บทที่  5 

ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ด้านการพัฒนาการเกษตร  และผลผลิตทางการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  2 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  3   ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต ละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  4 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  5 ด้านการบริหารและการปกครอง 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  6 ด้านสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
2. แนวทางการพัฒนา 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ด้านการพัฒนาการเกษตร  และผลผลิตทางการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตร 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  2 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหล่งน้ าต่าง ๆ  ให้เกิดระบบนิเวศที่ดี 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  บูรณะแม่น้ าท่าจีนและล าคลองต่าง ๆ ให้เอื้ออ านวยประโยชน์

อย่างยั่งยืน 
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   ยุทธศาสตร์ท่ี  3 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยกระดับคุณภาพชีวิต 
2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน  
3. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
4. เสริมสร้างสังคมที่เข็มแข็ง  เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  4 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา 
แนวทางการพัฒนา 

1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
2. ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการกีฬา  
4. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  การกีฬา และนันทนาการ

ในรูปแบบต่าง ๆ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้  

   ยุทธศาสตร์ท่ี  5 ด้านการบริหารและการปกครอง 
แนวทางการพัฒนา 

1. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้  ให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  6 ด้านสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาการบริหารจัดการด้านสวัสดิการสังคม 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 แนวทางการพัฒนา 

1.  ปรับปรุง  ดูแล และซ่อมแซมส่ิงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีอยู่แล้วให้มีสภาพปลอดภัย
ในการใช้งานได้เป็นปกติ 

   2. ด าเนินการก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมในส่วนที่จ าเป็นแก่การใช้งานและ
เพื่อประโยชน์ของประชาชน  
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   บทที่  5  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร  และ
ผลผลิตทางการเกษตร 

1. 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
1.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายองค์กร 
ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตร 
 

ส านักงานปลัด ฯ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

2.1 พัฒนาแหล่งน้ าต่าง ๆ  ให้เกิดระบบนิเวศที่ดี 
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย
และระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
2.4  ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  บูรณะแม่น้ าท่าจีนและ

ล าคลองต่าง ๆ ให้เอื้ออ านวยประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

ส านักงานปลัด ฯ 
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                            บทที่  5  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.1 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 
3.2 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
3.3 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
3.4 เสริมสร้างสังคมที่เข็มแข็ง  เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด 

ส านักงานปลัด ฯ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา 
 

4.1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
4.2 ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ 
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการกีฬา 
4.4 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  การกีฬา และนันทนาการในรูปแบบต่าง ๆ 
4.5 ส่งเสริมสนับสนุนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้  

ส่วนการศึกษา ฯ 
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                            บทที่  5  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการปกครอง 5.1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ด้วยความ

โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
5.2 พัฒนาบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้  ให้มีคุณภาพ  
ประสิทธิภาพ 
5.3 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

ส านักงานปลัด ฯ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และสวัสดิการ
สังคม 

6.1  พัฒนาการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
6.2 พัฒนาการบริหารจัดการด้านสวัสดิการสังคม 
 

ส านักงานปลัด ฯ 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค 

7.1 ปรับปรุง  ดูแล และซ่อมแซมส่ิงสาธารณูปโภคข้ัน
พื้นฐานที่มีอยู่แล้วให้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งานได้
เป็นปกติ 
7.2 ด าเนินการก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เพิ่มเติมในส่วนที่จ าเป็นแก่การใช้งานและเพื่อประโยชน์
ของประชาชน 

ส่วนโยธา ฯ 
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บทที่  6 

การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 
6.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
        การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนา , แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา , แผนพัฒนาสามปี และการจัดท างบประมาณ
ประจ าปี  โดยจะต้องสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนา  ดังนั้นเพื่อให้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงจึง
จ าเป็นต้องมีการปรับกระบวนการและกลไกการบริหารให้เกิดการคล่องตัว  เพื่อให้การแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยมีปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการด าเนินการ  ดังนี้ 
            6.1.1 องค์กรรับผิดชอบ 
   1) องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ 29 องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลาม้าจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย 
                    1.นายคมสัน      กฤษ์วงษ์   หัวหน้าส่วนโยธา                        ประธานกรรมการ 
        2. นายสมปอง   ทองต้น      สมาชิก อบต.                               กรรมการ 
                   3. นายน าชัย      ใจวิวัฒน์วงศ์  สมาชิก อบต.                           กรรมการ 
                   4. นายพงษ์         พันธ์ศิริ  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            กรรมการ 
                   5. นางสาวเตือนใจ   ทู้ไพเราะ  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    กรรมการ 
                   6. นายทองเจือ   รัตนบูชา  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ 
        7. นายสมชาย  เณรแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ 
        8. นางสุขวสา   ปรึกษา  หัวหน้าส่วนการคลัง  กรรมการและเลขานุการ  
มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
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2) การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 ในการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ฯ ได้น าแนวทางในการติดตามและประเมินผลที่กรมส่งเสริม ฯ ได้จัดท าไว้ในคู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
มาปรับใช้ดังนี้ 

(1) การติดตาม คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ฯ จะเป็นผู้ก าหนดห้วงระยะเวลาการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ก่อนน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

(2) การประเมินผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ฯ ได้น าเอาเกณฑ์และตัวชี้วัดการ
ประเมินผลหน่วยงานที่กรมส่งเสริม ฯ ได้ก าหนดไว้ในคู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22  ตังชี้วัดมาใช้ในการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางปลาม้า มีดังนี้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

(Standard   Criteria) 
ตัวชี้วัด 

(Indicators) 
ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attributes) 
1. สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

- ผลผลิต 
- ผลลัพท์ 

- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2. ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม 

- การเข้าถึง 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- การกระจายผลประโยชน์ 
- ความเสมอภาค 

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ได้รับจัดสรรต่อคน 
- ผลประโยชน์ที่แต่ละ
กลุ่มเป้าหมายได้รับในแต่ละครั้ง 
- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏบัติที่เป็นคุณ 

3. ความสามารถและคุณภาพใน
การให้บริการ 

- สมรรถนะของหน่วยงาน 
- ความทั่วถึงและเพียงพอ 
- ความถี่ในการให้บริการ 
- ประสิทธิภาพในการให้บริการ 

- พื้นที่เป้าหมายและประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ 
- จ านวนครั้งในการให้บริการ 
- ผลลัพท์เทียบกับปัจจัยน าเข้า 

4. ความรับผิดชอบของหน่วยงาน - พันธกิจต่อสังคม 
- ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
- การให้หลักประกันความเสี่ยง 
- การยอมรับข้อผิดพลาด 

- การจัดล าดับความส าคัญ 
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
- การตัดสินใจที่สะท้อนความ
รับผิดชอบ 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard   Criteria) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 
(Attributes) 

5. การสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน 

- การก าหนดประเด็นปัญหา 
- การรับฟังความคิดเห็น 
- มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ไข
ปัญหา 
- ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 

- ระดับการมีส่วนร่วม 
- การปรึกษาหารือ 
- การส ารวจความต้องการ 

6. ความพึงพอใจของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

- ระดับความพึงพอใจ 
- การยอมรับ/คัดค้าน 

- สัดส่วนของประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่พอใจหรือไม่พอใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะท้อนกลับ 

7. ผลเสียหายต่อสังคม - ผลกระทบภายนอก (ทางบวกและ
ทางลบ) 
- ต้นทุนทางสังคม 

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- ค่าเสียโอกาส 
- ความขัดแย้งทางสังคม 

ส าหรับการตั้งค่าน้ าหนักของตัวชี้วัดคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องศึกษารายละเอียดและ
ร่วมกันพิจารณาก าหนดน้ าหนักของตัวชี้วัดในแต่ละเกณฑ์ให้เมาะสมต่อไป 

 
3) การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโดยค านึงถึง
ความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์    แต่ทั้งนี้ควรก าหนดห้วงเวลาการติดตามและ
ประเมินผลอย่างน้อยยุทธศาสตร์    ละ  1  ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  1  ครั้งแล้ว
รายงานพร้อมเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา ฯ ผู้บริหาร 
คณะกรรมการพัฒนา ฯ แล้วประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลทราบโดยทั่วกัน 
 

***************** 
 
 
 
 



 
 

 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ.2551-2555) 
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