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ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ของแผนพัฒนาระดับมหาภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง” หรื อเป็ น คติ พ จน์ ป ระจํ าชาติ ว่า “มั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน ” ทั้ งนี้ วิสั ยทั ศ น์ ดั งกล่ าวจะต้ อ ง
สนองตอบต่ อ ผลประโยชน์ แห่ ง ชาติ อั น ได้ แ ก่ การมี เ อกราช อธิ ป ไตย และบู ร ณภาพแห่ ง เขตอํ า นาจรั ฐ
การดํ า รงอยู่ อ ย่ า งมั่ น คง ยั่ ง ยื น ของสถาบั น หลั ก ของชาติ การดํ า รงอยู่ อ ย่ างมั่ น คงของชาติ และประชาชน
จากภั ย คุ ก คามทุ ก รู ป แบบ การอยู่ ร่ ว มกั น ในชาติ อ ย่ า งสั น ติ สุ ข เป็ น ปกแผ่ น มี ค วามมั่ น คงทางสั งคมท่ า มกลาง
พหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดี
มีสุขของประชาชน ความยั่งยืน ของฐานรากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ความมั่นคงทางพลังงาน และ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก อย่างมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศ ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า
ยุทธศาสตร์ชาติ
ในยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ได้อธิบาย คําว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไว้แล้ว ซึ่งครอบคลุมความหมาย
ในทุ ก มิ ติ ข องประเทศพั ฒ นาแล้ ว มนุ ษ ย์ ความเจริ ญ เติ บ โตของชาติ ความเป็ น ธรรมและความอยู่ ดี มี สุ ข ของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถใน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยูร่วมกันอย่า ง
สันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็น
ภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ที่ด้อยกว่ายุทธศาสตร์ชาติ ในการที่จะบรรลุ
วิสัยทัศน์และทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่ พึงประสงค์นั้น จําเป็นจะต้องมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่ วน ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึง
จําเป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่ การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา
อย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึง อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของ
ทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒ นาเพื่อการสร้ างและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ คติพจน์ประจําชาติ “มั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” เพื่อให้
ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี สังคม
มีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทาง การพัฒนาในระยะ ๒๐ ป ต่อจากนี้ไปจะ
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12
การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิสัยทัศน์ : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ความมั่นคง
1. การมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย จากภั ย และการเปลี่ ย นแปลง ทั้ งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล
2. ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
3. ประเทศมี ค วามมั่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย มี ส ถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์
ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลาง และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
4. ระบบการเมื อ งที่ มั่ น คง เป็ น กลไกที่ น ำไปสู่ ก ารบริ ห ารประเทศที่ ต่ อ เนื่ อ งและโปร่ ง ใส
ตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนา ประเทศ ชุมชน
มี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
5. ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่
มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง
1. ประเทศไทยมี ก ารขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนเข้ า สู่ ก ลุ่ ม ประเทศ รายได้ สู ง
ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับ ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
2. เศรษฐกิจ มี ความสามารถในการแข่งขันสู ง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสาย สัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
3. ความสมบู ร ณ์ ในทุน ที่ จะสามารถสร้างการพั ฒ นาต่ อเนื่ อ ง ได้แ ก่ ทุ น มนุ ษ ย์ ทุ นทางปั ญ ญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน
1. การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และ คุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็น การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิน พอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
2. การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
ซึ่งเป็ น ที่ ยอมรั บ ร่ว มกัน ความอุดมสมบู รณ์ ขอทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมมีคุณ ภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อ สังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3. มุ่ ง ประโยชน์ ส่ ว นรวมอย่ า งยั่ ง ยื น ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ทุกภาคส่ วน ในสั งคมยึดถือและปฏิ บั ติตามปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒ นาใน ระดับอย่างสมดุล
มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
นำไปสู่ การพั ฒนาให้ คนไทยมี ความสุ ขภายใต้ หลั ก “ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง” และตอบสนอง
ต่อการบรรลุ ซึ่ งผลประโยชน์ แห่ งชาติ ในการที่ จะพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต สร้างรายได้ ระดั บสู งหลุ ดพ้ น จากรายได้
ปานกลาง และสร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ ใน
ระบบเศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
1.3 THAILAND 4.0
ประเทศไทย 1.0 เน้นไปที่ภาคการเกษตร ขายวัตถุดิบ
ประเทศไทย 2.0 เน้นไปที่อุตสาหกรรมเบา ใช้แรงงานราคาถูก และวัตถุดิบน้อย เช่น
อุตสาหกรรมทอผ้า อาหาร และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเทศไทย 3.0 เป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน โดยเริ่มเน้นไปที่อุตสาหกรรมหนัก และส่งออก
ประเทศไทย 4.0 เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy หรือ
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”
แนวทาง ประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย
1. เปลี่ยนจากสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตกรรม
2. เปลี่ยนจากขับเคลื่อนประเทศ ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ
ความคิดสร้างสรรค์
3. เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุ่ม 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี)
วิ สั ย ทั ศ น์ : “เป็ น แหล่ ง ฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส ะอาด อุ ด มสมบู ร ณ์
เพือ่ สนับสนุน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต การค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบการเกษตรให้มีผลผลิตปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมความร่วมมือชุมชนกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมบทบาทชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิสัยทัศน์ : “อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเที่ยว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ : เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
กลยุทธ์ :
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านประวัติศาสตร์ งานประเพณี และประชาสัมพันธ์เชิง
รุกด้านการท่องเที่ยว
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2. พัฒนาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
4. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
เป้าประสงค์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
กลยุทธ์ :
1. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เสี่ยง และได้รับผลกระทบ
2. เพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการจัดการสถานการณ์วิกฤต
3. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการในจังหวัด
กลยุทธ์ :
1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว
2. ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
3. ยกระดับคุณภาพสินค้า และบริการของชุมชน และสถานประกอบการ ให้ได้มาตรฐานที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิสัยทัศน์ : เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดี เกษตรอินทรีย์
ปลอดสารพิษ ชีวิตได้มาตรฐาน
ภารกิจหลัก/พันธกิจ
1. สร้างความประทับใจสูงสุดแก่ผู้มาเยือนเสมือนญาติพี่น้อง
2. ส่งเสริม และสร้างพระนครศรีอยุธยาให้น่าอยู่และมีเอกลักษณ์
3. ส่งเสริมระบบการผลิตที่สะอาด และไร้สารพิษ
4. สร้างคุณภาพทุกชีวิตให้ดีขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบ
สาธารณูปโภคทั่วถึง)
แนวทางการพัฒนา
- ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
- ขยาย หรือก่อสร้าง ระบบประปา
- การบังคับใช้ผังเมืองรวม
- พัฒนาระบบจราจร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
- การอาชีพ / แก้ไขปัญหาความยากจน
- การศึกษา
- ด้านสาธารณสุข
- ด้านสังคมสงเคราะห์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน และสังคม
แนวทางการพัฒนา
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- ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์
แนวทางการพัฒนา
- การเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการลงทุน
- การส่งเสริมการลงทุน และพาณิชย์
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
- สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การบำบัดและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การศึกษาวิจัย การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- การกำจัดและจัดการขยะ / การจัดระบบบำบัดน้ำเสีย
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
- การส่งเสริมสนับสนุนและสร้างองค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
- การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
- การสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว
- การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
- การป้องกันอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
- การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และระยะเวลาในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการรวมกลุ่มในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง /
สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่ / เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร และพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
- การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
- จัดตั้งและปรับปรุงฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการองค์กรและท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- การสร้างและส่งเสริมด้านนวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหารจัดการที่ดี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอบางไทร
วิสัยทัศน์ : “เมืองบริการโลจิสติกส์ปลอดมลพิษ ( Green Logistic city of Ayutthaya )”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า และระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งการเกษตรแบบยั่งยืน
2. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค
3. ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ส่งเสริมพัฒนาให้การบริหารจัดการของอำเภอมีประสิทธิภาพ และบุคลากรมีศักยภาพสูง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการค้า
1.1 แนวทางการสร้างตลาดรองรับผลผลิตระดับเขตพื้นที่
1.2 แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแบบพอเพียง
1.3 แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบการด้านการขนส่ง ( Logistic )
1.4 แนวทางการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่ / ทางสาธารณะ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค
2.1 แนวทางการพัฒนาถนนโครงข่ายในหมู่บ้าน/ชุมชน และปรับปรุงบำรุงรักษาถนน
สะพาน ทางเท้าและเส้นทางท่อระบายน้ำ รวมทั้งระบบประปา
2.2 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร
2.3 แนวทางการพัฒนาระบบไฟส่องทางสาธารณะ
2.4 แนวทางการพัฒนาระบบการป้องกันน้ำท่วม และการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แนวทางส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการ และนันทนาการ
3.3 แนวทางการดูแลส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3.4 แนวทางการส่งเสริมการบำรุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.5 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน
3.6 แนวทางส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
3.7 แนวทางส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้น รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการจัดการ
4.1 แนวทางปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน
4.2 แนวทางจัดหา/ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการค้า
เป้าประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และผู้ว่างงานมีงานทำ
กลยุทธ์
1.1 การสร้างตลาดรองรับผลผลิตระดับเขตพื้นที่
1.2 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแบบพอเพียง
1.3 สนับสนุนส่งเสริมการประกอบการด้านการขนส่ง ( Logistic )
1.4 การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการพัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค
เป้าประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจรและการขนส่ง
ทั้งการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการดำรงชีวิตประจำวัน
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กลยุทธ์
2.1 การพัฒ นาปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ไฟส่องทางสาธารณะและระบบ
สาธารณูปโภค
2.2 การพัฒนาระบบจราจร
2.3 การพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดี และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 ส่งเสริมสวัสดิการ และการนันทนาการ
3.3 ดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้านการพัฒนาการบริการจัดการ
เป้าประสงค์ : เพื่อให้อาคาร สถานที่ของอำเภอ รวมทั้งอุปกรณ์และบุคลากรมีความพร้อมในการ
ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานทุกภารกิจของอำเภอ รวมทั้งส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
กลยุทธ์
4.1 ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร สถานที่สำหรับการปฏิบัติงาน
4.2 ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ สำหรับการปฏิบัติงาน
4.3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของอำเภอ
4.4 สนับสนุนกิจกรรมด้านการประชาธิปไตย
1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดี เกษตรอินทรีย์ปลอด
สารพิษ ชีวิตได้มาตรฐาน
ภารกิจหลัก/พันธกิจ
1. สร้างความประทับใจสูงสุดแก่ผู้มาเยือนเสมือนญาติพี่น้อง
2. ส่งเสริม และสร้างพระนครศรีอยุธยาให้น่าอยู่และมีเอกลักษณ์
3. ส่งเสริมระบบการผลิตที่สะอาด และไร้สารพิษ
4. สร้างคุณภาพทุกชีวิตให้ดีขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบ
สาธารณูปโภคทั่วถึง)
แนวทางการพัฒนา
-ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
-ขยาย หรือก่อสร้าง ระบบประปา
-การบังคับใช้ผังเมืองรวม
-พัฒนาระบบจราจร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
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-การอาชีพ / แก้ไขปัญหาความยากจน
-การศึกษา
-ด้านสาธารณสุข
-ด้านสังคมสงเคราะห์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน และสังคม
แนวทางการพัฒนา
-ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์
แนวทางการพัฒนา
-การเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการลงทุน
-การส่งเสริมการลงทุน และพาณิชย์
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
-สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-การเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-การบำบัดและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-การศึกษาวิจัย การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
-การกำจัดและจัดการขยะ / การจัดระบบบำบัดน้ำเสีย
-การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
-การส่งเสริมสนับสนุนและสร้างองค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
-การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
-การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
-การสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว
-การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
-การป้องกันอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
-การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
-การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และระยะเวลาในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
-พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการรวมกลุ่มในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง /
สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ
-ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่ / เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร และพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
-การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ
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-การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
-การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
-จัดตั้งและปรับปรุงฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการองค์กรและท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
-การสร้างและส่งเสริมด้านนวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหารจัดการที่ดี
1.6 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น นโยบายคณะผู้บริหารตามภารกิจ 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 พั ฒ นาเส้ น ทางคมนาคมในความดู แ ลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล บ้ า นกลึ ง
ให้ใช้งานได้ดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน
1.2 พัฒนาภูมิทัศน์สองข้างทางของเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ำ
1.3 พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
1.4 พั ฒ นาระบบ/จำนวนไฟฟ้ าสาธารณ ะและการพั ฒ นาพลั ง งานท างเลื อ ก
เพื่อลดโลกร้อนและการประหยัดพลังงาน ผ่านโครงการนำร่องเพื่อใช้เป็นต้นแบบใน
อนาคต
1.5 จั ด ให้ มี การป รั บ ป รุ ง ระบ บ ไฟ ฟ้ าสาธารณ ะ ภ ายใน เขตองค์ ก ารบ ริ ห าร
ส่วนตำบลบ้านกลึงให้ดีขึ้น
1.6 จัดให้มีโครงการก่อสร้างพื้นฐานอื่นๆ ตามความจำเป็นที่เร่งด่วนตามนโยบายและ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
1.7 ดำเนิ น การจั ดทำผั งเมื องรวมของท้ องถิ่ น เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานในการพั ฒ นาด้ านอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านสังคม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.1 สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยเน้นให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน
เช่น การส่งเสริมความเข้มแข็งในครอบครัว การส่งเสริมอาชีพให้มี รายได้เพียงพอแก่
การยังชีพ การจัดทำตลาดสดให้เพียงพอ
2.2 จัดทำโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
ทุกรูปแบบ
2.3 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาแหล่งมั่วสุม และอบายมุขโดยร่วมมือกับหน่วยงานระดับ
พื้นที่ และระดับจังหวัด รวมทั้งเยาวชนในสถานศึกษา
2.4 ดำเนิ น การให้ การส่ งเคราะห์ ผู้ สู งอายุ ผู้ พิก าร ผู้ ด้อ ยโอกาส ผู้ ป่ วยโรคเอดส์ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.5 การพัฒ นาเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย(โครงการบ้านมั่นคง) ตามนโยบายการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
2.6 ส่งเสริมอาชีพของประชาชนโดยจัดฝึกอบรมภาษาและสรรหาวิทยากร เพื่อฝึ กอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ การปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้ระดับมาตรฐาน และ
การประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลักกลไกการตลาดรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community) ปี 2015
2.7 สนับสนุน ส่งเสริมอาชีพประชาชนที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง
2.8 จั ด หาวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ และอุ ป กรณ์ การเกษตร เพื่ อสนั บสนุ นในการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
2.9 รวบรวมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
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2.10 จัดเตรียมการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แหล่งจำหน่ายสินค้า otop ของตำบล
2.11 สนับสนุนและพัฒนาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจ รวมทั้งประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว ที่มีอยู่ในเขตตำบลบ้านกลึง และสถานที่ใกล้เคียง เช่น วัดป้อมแก้ว
3. ด้านสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 จั ด ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง บริ ก ารสาธารณะ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารประชาชนและเอื้ อ ต่ อ
ผู้พิการ
3.2 ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้มีความสามารถ ในการดูแลสุขภาพอนามัย
ของประชาชน เป็นสื่อกลางในการแจ้งข่าวสารการควบคุมป้องกันโรคต่างๆ ทั้งที่เป็น
โรคประจำถิ่ น โรคตามฤดู ก าล ได้ เต็ ม ประสิ ท ธิภ าพ รวมทั้ งการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ
เพิ่มพูนศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
3.3 สนั บ สนุ น และประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง การรั บ บริ ก ารทาง
สาธารณสุขพื้นฐานและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น
3.4 พัฒนาสถานบริการรักษาพยาบาลในตำบลให้ได้มาตรฐานและรองรับการให้บริการ
ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเพียงพอ
3.5 พัฒนาวัสดุอุปกรณ์/บุคลากรของงานการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน เพื่อช่วยชีวิตเบื้องต้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกู้ชีวิตได้ทันท่วงที
3.6 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือในการรักษาความสะอาด
ข้างถนนสายหลักและสายรอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านกลึงให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งการปรับปรุงการใช้มาตรการด้าน
กฎหมาย
3.7 ปรับปรุงและหาแนวทางดำเนินการการจัดทำผังเมือง และการจัดให้มีระบบบำบั ดน้ำ
เสียของหมู่บ้านรวม
3.8 สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์กำจัดและควบคุมมลภาวะทาง
เสียง กลิ่น และน้ำเสีย ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน
3.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำขยะแปรรูปให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ หรือแก๊สชีวภาพเพื่อใช้
เป็ น พลั งงานทดแทน และนำกลั บมาใช้ป ระโยชน์(รีไซเคิล ) ซึ่ งเป็น การสนองแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดเป็นรูปธรรม
3.10 จัดให้มีการสร้างอาสาสมัครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อทดแทนบุคลากร
3.11 จัดให้ มีการบำรุงรักษาหรือก่อสร้างแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อใช้ในการอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ
3.12 จัดให้มีแผนการป้องกันโรคในขณะเกิดเหตุสาธารณภัย เช่น การจัดหาเรือ เก็บ
ขยะขณะเกิดอุทกภัย และจัดหาระบบกำจัดขยะกรณีฉุกเฉิน
4. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
4.1 ส่งเสริมให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครอบคลุมทุกชุมชน และพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเดิมให้ได้มาตรฐานกรมอนามัย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนากร การจัดกิจกรรม การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทั้งระบบการศึกษาในโรงเรียน นอกโรงเรียน และ
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และรองรับการถ่า ยโอนภารกิจด้าน
การศึกษา
4.3 ส่งเสริม สนับสนุนโครงการเรียนรู้ภาษาที่ 2 ในหลักสูตรก่อนปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก รองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน (Asean Economics Community )
ปี 2015
4.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมศาสนาทุกศาสนา ตามความเชื่อ ศรัทธา
ของประชาชนในวันสำคัญทุกศาสนา รวมทั้งงานประเพณีเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี งานพิธีต่างๆ
4.5 จัด ให้ มีล านกีฬ า สถานที่ ออกกำลั งกาย สวนสาธารณะ สถานที่ พั กผ่ อนหย่อนใจ
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทุกรูปแบบ
4.6 ส่งเสริมให้ มีการจัดแข่งขันกีฬา เพื่ อสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน ระหว่างชุมชน/
องค์กร และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา สถานที่สำหรับใช้ในการแข่งขันให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
5. ด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
5.1 สนั บ สนุ น การปกครองในระบบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ เป็ น ประมุ ข
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมกำหนดแนว
ทางการพัฒนาโดยผ่าน แกนนำ ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหาร โดยออก
พบปะประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนโดยตรงทุก
พื้นที่ รวมทั้งการประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเชิงบูรณาการ
5.2 สนั บ สนุ น นโยบายของรั ฐบาลในส่ วนที่ เกี่ ยวกั บ อำนาจหน้ าที่ ขององค์ การบริ ห าร
ส่วนตำบล
5.3 สนับสนุนให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง ออกเยี่ยมพบประชาชน
เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยฝ่ายบริ หารเปิดกว้าง
และพร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านกลึงทุกท่านเพื่อนำไปสู่แนวทางปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถของสมาชิกทุกๆด้าน
5.4 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ข่ า วสาร และการประชาสั ม พั น ธ์ ให้ เข้ า ถึ ง
ประชาชน ทุกชุมชน เช่น ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ เว็บไซด์ อินเตอร์เน็ต
ป้ายประชาสัมพันธ์
5.5 จัดให้มีการบริการประชาชนโดยมุ่งเน้นการลดขั้นตอนการให้บริการ การบริการในเชิง
รุก และบริการที่ให้ประชาชนเกิดความประทับใจ มีความสุข ถ้ามารับบริการ เช่น
การจัดหน่วยบริการ อบต.เคลื่อนที่
5.6 พัฒนาระบบการเงินการคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งรายได้หลัก
ใน พื้ น ที่ แ ห ล่ ง เงิ น ทุ น จ า ก ก า ร อุ ด ห นุ น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก
การลงทุ น เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ จากทรัพ ย์ สิ น และการพั ฒ นาระบบการรับ เงิน การเบิ ก
จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน
5.7 พัฒนาศักยภาพของแกนนำต่างๆ ได้แก่ สมาชิก ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน
5.8 ปลูกฝังค่านิยมจริยธรรมในการทำงานที่ดี มีจิตสาธารณะ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
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5.9 สนั บสนุนให้ พนักงานส่วนตำบลทุกคนมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่พัฒ นาขีด
ความ สามารถของข้าราชการ ให้ การศึกษา ฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน ในช่ว งเวลาที่
เหมาะสม มีการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดย
ผ่านกระบวนการจัดทำโครงการ CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
5.10 ปรั บปรุ งการบริหารจัดการ จั ดสร้ างอาคารสถานที่ ที่ ได้ มาตรฐานเพื่ อรองรับการให้ บริการ
จั ด การประชุ ม สั ม มนาอย่ า งเป็ น ระบบและเต็ ม รู ป แบบ การเตรี ย มบุ ค ลากร
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามเกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน รณรงค์การประหยัด
พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน เพื่อลดภาระของงบประมาณและเตรียมความพร้อม ใน
การรับมอบการถ่ายโอนภารกิจ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในเชิงรับและเชิงรุก
5.11 ดำเนิ น การบริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลบ้ า นกลึ ง ภายใต้ ม าตรฐานการ
บริ ห ารงานและการบริ การสาธารณะ ตามอำนาจหน้ าที่ และภารกิจขององค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ได้ รั บ การถ่ า ยโอนภารกิ จ จำนวน 48 มาตรฐาน และ
เตรียมพร้อมรองรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
6. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ก่อนเกิดภัย
การสร้างความพร้อมลดความเสี่ยง
1) สนับสนุนให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามเป้าหมายที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
รวมทั้งการสนับสนุนให้เพิ่มศักยภาพของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ตำบลบ้านกลึง ได้แก่ การก่อสร้างอาคารสถานที่สำหรับงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน ส่งผลในการสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน
2) จั ดเตรี ยมบุ คลากร งบประมาณ และวั สดุ อุ ปกรณ์ เพื่ อสนั บสนุ นเตรี ยมการป้ องกั น
บรรเทาสาธารณภั ยทุ ก ประเภท การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เมื่อ เกิด เหตุ ได้ ทั น ท่ ว งที
และการรณรงค์ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) ปรั บปรุงการจัดเก็ บข้อมู ล สถิติ และจั ดทำแผนที่ พื้ นที่ เสี่ ยงต่ อการเกิ ดสาธารณภั ย
ในด้านต่างๆ เป็นระบบสารสนเทศ
การป้องกันและลดผลกระทบ
1) จัดให้มีการป้องกันเหตุสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ และ
จัดให้มีการซ้อมเป็นประจำทุกปี
ระหว่างเกิดภัย
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
1) จัดให้มีแผนจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ ศูนย์อพยพให้เป็นรูปธรรม มีการ
บริหารจัดการและวางตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
2) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ในการดำเนินการด้านสาธารณภัยให้มีความพร้ อม
ที่สุด
3) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ ำนวยการบรรเทาสาธารณภั ย ถาวร และประสานให้ มี เครื อ ข่ า ย
ปฏิบัติงานในเชิงบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการจัดหาทรัพยากร อาหาร
น้ำ
ดื่ ม น้ ำ ใช้ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ที่ จ ำเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านให้ เพี ย งพอต่ อ การ
ดำรงชีวิตของประชาชน
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หลังการเกิดภัย
1) จัดให้มีแผนการฟื้นฟูหลังจากเหตุการณ์สาธารณภัยสิ้นสุดลง การประเมินความ
เสียหาย ในแต่ละหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกด้าน
2) จัดให้ มีความพร้อมในการจัดหาแหล่ งงบประมาณเพื่อการเยียวยา การชดเชย
ให้ แก่ ป ระชาชนผู้ ได้ รับ ผลกระทบทางด้ านร่างกาย จิ ตใจ ทรัพ ย์ สิ น และการ
ดำรงชีวิต
กล่าวโดยสรุป
การจัดทำภารกิจตามนโยบายของคณะผู้บริหารทั้ง 6 ด้าน ที่ได้บรรยายสรุปข้างต้นนั้นจะสามารถ
ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึงสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่สามารถให้บริการ
สาธารณะให้กับประชาชนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
“ สังคมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ”
2.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
2.3 เป้าประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัย
2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
4. เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีคงอยู่สืบไป
5. เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาตำบล
2.4 ตัวชีวัด
รายละเอียดตาม แบบ ยท. 03
2.5 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ขยายเขตไฟฟ้า
พื้นฐาน
ส่องสว่าง ขยายเขตประปา ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร
ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.การพัฒนาด้านคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี
และจารีตประเพณี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
พัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และส่งเสริม
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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2.6 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
2. กลยุทธ์การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ อาคาร สำนักงาน
3. กลยุทธ์การขยายเขตประปา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. กลยุทธ์การพัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. กลยุทธ์การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
4. กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
5. กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กลยุทธ์การส่งเสริม ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. กลยุทธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี
1. กลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
1. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
2. กลยุทธ์การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
3. กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก ารก ำห น ด ต ำแ ห น่ งจุ ด ยื น ท างยุ ท ธศ าส ต ร์ (Positioning) ข อ งอ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ ว น ต ำบ ล
บ้านกลึง กำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
เรื่ อ ง แนวทางและหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ทำและประสานแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ได้มีการกำหนดตำแหน่ งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยคำนึงถึง
การบู ร ณาการยุ ท ธศาสตร์ป ระเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน และแนวทาง
ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ผังเมืองรวม แผนชุ มชน/
แผนหมู่บ้าน และสภาพ
ปั ญ หาและความต้องการของประชาชนในพื้ นที่ และได้ กำหนดให้ การจัดทำยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจั งหวัดที่น อกเหนือจากยุทธศาสตร์การพัฒ นาในด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นและนโยบายตามยุทธศาสตร์ของภาครัฐแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรคำนึงถึงยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาตามสภาพพื้นที่ของตนตามอำนาจหน้าที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วย นนทบุรี
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ควรเน้นการรักษาสภาพแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้แ ละมี
งานทำ พัฒนา อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกโลกและการแก้ปัญหาน้ำท่วม
การจั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ครั้ งนี้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลบ้ านกลึ ง ได้ น ำข้ อ มู ล
ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 ปี (พ.ศ. 2557 -2560) กับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2557 - 2560) เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผน
ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาองค์ก ารบริห ารส่ ว นตำบลบ้ านกลึ ง (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายตาม
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านกลึง (พ.ศ. 2560 - 2564) แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จุดแข็ง (Streng=S)
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. มีโครงสร้างกรอบอัตรากำลังบุคลากรที่ชัดเจนคลอบคลุม 1. ขาดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ
อำนาจหน้าที่ตามภารกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ การประสานงานระหว่าง อบต. และ
ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
หน่วยงานอื่นในพื้นที่
2. มีงบประมาณในการบริหารงานด้านบุคลากรที่เพียงพอ
2. ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงานเนื่องจาก
ไม่มีผลกระทบต่องบประมาณด้านบริการสาธารณะของ อบต. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้ขาด
3. มีรายได้จากเงินอุดหนุน และรายได้จากการจัดเก็บภาษี
เสถียรภาพทางการเมือง
เป็นของตนเอง ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน
3. ขาดการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ
4. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดอำนาจหน้าที่และ 4. ความต้องการและความคาดหวังของ
ภารกิจของ อบต. ไว้ชัดเจน ตาม พรบ.กำหนดแผนและ
ประชาชนมีสูงต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และ พรบ. สภาตำบล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน แต่องค์การ
และองค์การบริหารส่วนตำบล
บริหารส่วนตำบลตอบสนองได้น้อย
5. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออกข้อบัญญัติ
5. งบประมาณด้านบริการสาธารณะที่มีอยู่อย่าง
ได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย
จำกัดไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
6. ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของ
ปัจจัยพื้นฐานของ อปท. ได้อย่างเพียงพอ
กฎหมาย
6. ความยุ่งยากของขั้นตอนในการทำงาน
7. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหา
ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ความเดือดร้อนของประชาชนได้โดยตรง
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที
8. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการจัดทำแผน
7. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จำนวนมาก
การทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น
และมีการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น ทำให้การ
9. มีตัวแทนของประชาชนซึ่งทราบปัญหาในท้องถิ่น
ปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อภารกิจที่ได้รับ
เป็นอย่างดีเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
ถ่ายโอน
10. มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการ 8. ไม่สามารถนำงบประมาณไปช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานที่ทันสมัย และเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
หน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัว
ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
9. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน
11. การคมนาคมสะดวกมีทางหลวงหมายเลข 3017
อบต. ยังขาดประสิทธิภาพ
และ 3029 เชื่อมต่อทางหลวงสายอยุธยา-เสนา และใน
10. บุคลากรขาดการฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้าน
อนาคตมีทางด่วนสายอดรรัตตถยา – บางปะหันมาตัดผ่าน
อย่างต่อเนื่อง
12. มีแม่น้ำไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำน้อย
11. การบริหารงานไม่เป็นไปตามแผนการ
ดำเนินงานที่วางไว้
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จุดแข็ง (Streng=S) (ต่อ)
13. มีหน่วยกู้ชีพ (บริการการแพทย์ฉุกเฉิน) ไว้บริการ
ประชาชน
14. มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพียงพอต่อการศึกษา
ของเด็กนักเรียนในพื้นที่
โอกาส (Opportunity=O)
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดและตำบล
สูงขึ้น
3. ที่ตั้ง เหมาะสมเป็นแหล่งพัฒนาทางเศรษฐกิจในด้าน
การเกษตรและการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัย
4. แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น ตามลำดับ
แผนกระจายอำนาจฯ และการจัดเก็บรายได้เองขององค์การ
บริหารส่วนตำบลมีมากขึ้น
5. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติ
เอื้อหนุนต่อการพัฒนาท้องถิ่น
6. นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น
7. กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอื้อต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
8. มีวัด ในพื้นที่ ซึ่งสามารถพัฒนาเสริมสร้าง
ความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน
และประชานในตำบล

โอกาส (Opportunity=O) (ต่อ)

จุดอ่อน (Weakness=W) (ต่อ)

อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T)
1. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น
2. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนา
ประเทศบ่อย ส่งผลให้ท้องถิ่นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายตามไปด้วย
3. ปัญหาการเมืองระดับประเทศยังไม่มี
เสถียรภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้นโยบาย
การพัฒนาท้องถิ่นไม่ชัดเจน
4. การเมืองเข้ามามีบทบาทต่อการบริหาร
จัดการมากขึ้น
5. ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย จำกัดอำนาจหน้าที่
บางประการที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
6. อำนาจหน้าหน้าที่ตามแผนการกระจาย
อำนาจฯ บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน
7. รัฐบาลถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นมากขึ้นแต่
ไม่จัดสรรบุคลากรและงบประมาณให้ท้องถิ่น
บริหารงานได้อย่างเต็มที่
8. การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนตำบล
จากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การ
กำกับ ควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค
อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T) (ต่อ)
12. ความหลากหลายของประชากรที่เข้ามาทำงานในพื้นที่
ส่งผลทำให้เกิดปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมเพิ่ม
มากขึ้น
13. กฎหมายผังเมืองยังไม่ได้ถูกนำมาใช้บังคับอย่างจริงจัง

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างไร
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาล ทั่วประเทศ และการยุบรวม

