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สวนที่ 2 
 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
  วิสัยทัศน :  “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 ประเด็นยุทธศาสตรชาติ  : 
  ๑. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
  ๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
  ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
  ๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
  ๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  ๖. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  วิสัยทัศน :  “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
  ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ : 
  ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
  ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การเสริมสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
  ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
  ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
  ยุทธศาสตรท่ี ๕ : ดานความม่ันคง 
  ยุทธศาสตรท่ี ๖ : การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๗ : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
  ยุทธศาสตรท่ี ๘ : ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตรท่ี ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ : การตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 

1.3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1.3.๑ แผนพัฒนาภาคกลาง 
 ๑. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม
และสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคตใหเปนฐานรายไดใหม เพ่ือยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ
ภาคกลางใหเปนศูนยอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 ๒. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตรใหมีความทันสมัยและเปนสากล 
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหภาคกลางเปนฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และได
มาตรฐานโลกสนับสนุนการเปนศูนยกลางผลิตอาหารของประเทศ 
 ๓. ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและภาพลักษณท่ีได
มาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคกลางใหเปนศูนยรวมการทองเท่ียวของเอเชียท่ีมีชื่อเสียงและเปนท่ีรูจักใน
ระดับนานาชาติ 
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 ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ํา แกไขปญหาความขัดแยงในการใชน้ําในภาคตะวันออก 
ระหวางภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การทองเท่ียว และชุมชน 

 1.๓.๒ แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 
   วิสัยทัศน : “เสนทางการคาการลงทุนไปสูอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและนวัตกรรม
เกษตรแปรรูประดับประเทศ แหลงผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย เสนทางทองเท่ียวธรรมชาติ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสมบูรณ” 

• ประเด็นยุทธศาสตร : 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ : พัฒนาระบบโลจิสติกสและความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือเปนศูนยกลาง
การคาการลงทุนภาคตะวันออกไปสูอินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ : สงเสริมและสนับสนุนการนํานวัตกรรมมาใชในการผลิต ระบบการตลาด 
และโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตรใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี (ZONING) เพ่ือใหสินคาเกษตรปลอดภัย 
ไดมาตรฐานสากลเชื่อมโยงตลาดรองรับการคาเสรี 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว และบริการดานการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 
เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ : สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และนวัตกรรมเกษตรแปรรูปและ
สมุนไพร พลังงานทดแทน และยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงานและกลุ มเกษตรกรสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ 
การลงทุนอุตสาหกรรมใหม (New S-Curve) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ : อนุรักษ  ฟนฟู พัฒนา และปกปอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม 
อยางมีสวนรวมเพ่ือประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 

  1.๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   วิสัยทัศน : “เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและนิเวศ แหลงผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการฟนฟูและพัฒนาอยางสมดุล สวัสดิการสังคมมีคุณภาพ และประชาชน
สามารถเขาถึงบริการอยางเทาเทียมและท่ัวถึง” 

• ประเด็นยุทธศาสตร : 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให
มีขีดความสามารถในการแขงขันและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาแหลงทองเท่ียวและบริการดานการทองเท่ียวให ไดมาตรฐานและ 
มีอัตลักษณสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหแกชุมชน 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตร ใหเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและ
เกษตรแปรรูปท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และไดมาตรฐานสากล 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาสวัสดิการสังคม รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ใหครอบคลุมประชาชนทุกวัยอยางท่ัวถึง 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : อนุ รั กษ  ฟ นฟู  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม 
อยางบูรณาการมีประสิทธิภาพและเปนธรรม ตอบสนองตอการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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• กลยุทธ  
 1. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและการวางผังเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย กรรม  
 2. พัฒนาการผลิตแรงงานฝมือและก่ึงฝมือใหสามารถรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
 3. พัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรม และ SMEs เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
 4. สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม  
 5. พัฒนาดานการตลาดและชองทางการจัดจําหนาย 
 ๖. พัฒนาแหลงทองเท่ียว สินคาและบริการดานการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและมีอัตลักษณ รวมท้ังพัฒนา
ปจจัยพ้ืนฐานดานการทองเท่ียวใหสามารถรองรับการขยายตัวของนักทองเท่ียว 
 ๗. เสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการดานการทองเท่ียวใหมีความรูความเขาใจในการพัฒนาสินคา
และบริการใหไดมาตรฐาน และสรางจิตสํานึกดานการทองเท่ียวสําหรับประชาชน 
 ๘. สงเสริมการมีสวนรวม และบูรณาการของภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการบริหารจัดการดานการทองเท่ียว 
 ๙. สรางความเชื่อม่ัน เสริมสรางภาพลักษณ และสงเสริมการตลาดการทองเท่ียวชุมชนอยางยั่งยืน 
 1๐. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือรองรับการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ  
 ๑๑. พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพ ปลอดภัยสูง และไดมาตรฐานสากล   
 ๑๒. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑๓. สงเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินคาเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน/OTOP ใหมีคุณภาพ ปลอดภัยสูง 
 ไดมาตรฐานสากล  
 ๑๔. เสริมสรางภาพลักษณ และชองทางการตลาดสินคาเกษตร และสินคาเกษตรแปรรูป ใหมีความนาสนใจและ 
  ความหลากหลายสูตลาดโลก 
 1๕. เพ่ิมคุณภาพการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และสาธารณสุข รวมท้ังเสริมสรางคุณธรรมและคานิยม 
   ความเปนไทยใหครอบคลุมประชาชนทุกวัยอยางท่ัวถึง 
 ๑๖. เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 ๑๗. เสริมสรางความเขมแข็งและสงเสริม การมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน ทองถ่ิน และภาคประชา 

สังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑๘. อนุรักษและฟนฟูปาบกและปาชายเลน 
 ๑๙. เสริมสรางองคความรูเพ่ือใหเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 
 ๒๐. บูรณาการการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
 ๒๑. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย 
   ธรรมชาติ 

ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ประเด็นยุทธศาสตร: 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  
 ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
 ภูมิปญญาทองถ่ิน และเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
 ยุทธศาสตรท่ี ๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียวและการขนสง 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีด ี
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1.4. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราฯ ฉบับนี้ เปนผลมาจากการ
ดําเนินการทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๒) ครอบคลุมแผนการพัฒนาทองถ่ินดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในภาพรวม และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาของทองถ่ินใน
เขตจังหวัด โดยมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมในรายละเอียดประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนงาน ดังนี้ 
 วิสัยทัศน :  “สังคมคุณธรรม ชุมชนเขมแข็ง ทองถ่ินผาสุก เกษตรและอุตสาหกรรมกาวไกล ทองเท่ียวสุขใจ 
ธํารงไวซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม พรอมสูประชาคมอาเซียน” 
 พันธกิจ  

1. กอสรางปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการ 
และรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต มีระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจของภาค 

๒. สงเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน ชุมชน สังคม ใหเขมแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได 
๓. สงเสริมการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
4. สงเสริมปรับปรุงและพัฒนา การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และเทิดทูน 

พิทักษรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
5. สงเสริมการพัฒนาการสรางความเขมแข็งและความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม และ 

พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

วางแผนพัฒนา ตรวจสอบ ในการบริหารและการพัฒนา  
 เปาประสงค  

1. การคมนาคมขนสงมีมาตรฐานและเพียงพอ มีระบบผังเมืองรวมของจังหวัดท่ีทันสมัย 
2. มีระบบทางสังคมท่ีดีและเขมแข็ง สามารถคุมครองปองกันประชาชนใหอยูดีมีสุข 
3. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
4. ประชาชนมีการศึกษา มีคุณธรรม รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม เทิดทูนและพิทักษรักษาสถาบัน  ชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย และมีความภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. มีสังคมม่ันคงและเศรษฐกิจท่ีม่ังค่ัง แรงงานมีฝมือ ประชาชนมีอาชีพ มีงานทํา มีรายไดเพ่ิม 
6. การบริหารจัดการมีความโปรงใส ตรวจสอบได ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารและพัฒนา 

 การจําแนกแผนงานตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย ๔ ดาน 12 แผนงาน 
 ๑. ดานบริหารท่ัวไป 
  ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 ๒. ดานบริการชุมชนและสังคม 
  ๒.๑ แผนงานการศึกษา 
  ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 
  ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห 
  ๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน 
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  ๒.๕ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  ๒.๖ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 ๓. ดานการเศรษฐกิจ 
  ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  ๓.๒ แผนงานการเกษตร 
  ๓.๓ แผนงานการพาณิชย 
 ๔. ดานการดําเนินงานอ่ืน 
  ๔.๑. แผนงานงบกลาง 

   ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนงาน 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
       แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
       แผนงาน : แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

       แผนงาน : แผนงานการเกษตร 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

    ภูมิปญญาทองถิ่น และเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

       แผนงาน : ๑. แผนงานสังคมสงเคราะห  
  ๒. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  ๓. แผนงานการศึกษา 
  ๔. แผนงานสาธารณสุข 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การทองเท่ียว  และการขนสง 
       แผนงาน : ๑. แผนงานการเกษตร 
  ๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  ๓. แผนงานการพาณิชย 
  ๔. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

      แผนงาน : ๑. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
    ๒. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

3. แผนงานเคหะและชุมชน 
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2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน 
       “การเกษตรกาวหนา การศึกษากาวไกล การดําเนินชีวิตสดใส สุขภาพอนามัยสมบูรณ” 

2.2 ยุทธศาสตร 
1. ประชาชนมีน้ําทําการเกษตรไดตลอดป เกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึน สามารถทําการเกษตรอยางถูกวิธี ลด

ตนทุนในการผลิตและเพ่ิมผลผลิต 
2. แกไขปญหาน้ําทวมและจัดหาทางระบายน้ํา 
3. การศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
4. พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนเข็มแข็งพ่ึงตนเองได 
5. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
6. ประชาชนมีสวนรวม เกิดการรวมกลุม 
7. ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดเพ่ิมข้ึน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
8. ประชาชนไดรับสวัสดิการ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
9. ประชาชนรูจักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
10. อนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมใหสามารถดํารงอยูตลอดไป 
11. ประชาชนมีการรับรูขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย ทันเหตุการณ นําไปสูการบริการท่ีรวดเร็วกวางไกล 
12. ประชาชนมีสาธารณสุขและอนามัยท่ีดี รางกายแข็งแรง 
13. บุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 

2.3 เปาประสงค 
1. ถนนท่ีไดดําเนินการกอสรางปรับปรุงซอมแซม   
2. จํานวนสะพานท่ีดําเนินการกอสราง  
3. จํานวนแหลงนาไดรับการดูแลรักษา  
4. สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา  
5. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน   
6. จํานวนโครงการ/กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   
7. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   
8. จํานวนครั้งท่ีประชาชนไดรับการชวยเหลือดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
9. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม  
10. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการบําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
11. จํานวนโครงการ/กิจกรรมปองกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
13. ประชาชนพ่ึงพาตนเองไดและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
14. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนองคกรภาคประชาสังคม  
15. สงเสริมสนับสนุนดานกีฬาและนันทนาการ  
16. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กผานเกณฑการประเมิน  
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17. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการสงเสริมบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และ
เทิดทูนพิทักษรักษาสถานบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย  

18. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานสาธารณสุข  
19. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  
20. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสรมิลงทุนพาณิชยกรรมและการขนสง  
21. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานการทองเท่ียว  
22. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาดานการเกษตร   
23. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานอุตสาหกรรม  
24. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน  
25. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสรมิประชาธิปไตย  
26. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงระบบทะเบยีนและเอกสาร  
27. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนารายได  
28. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  
29. จํานวนโครงการ/กิจกรรมใหบริการประชาชน  
30. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการบํารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช  
31. จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการ 

 

2.4 ตัวช้ีวัด 
1. ประชาชนมีแหลงกักเก็บน้ําใชสําหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอยางพอเพียง  

2. โรงเรียน สพฐ. 4 แหง ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  

3. ศพด. 1 แหง ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมท้ังพัฒนาอาคารสถานท่ีและ ระบบ

บริหารจัดการ 

4. เด็กและเยาวชนไดรวมกิจกรรม 

5. ผูดูแลเด็กเล็กไดรับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 

6. เด็กเล็กไดมีความรู และมีทักษะเพ่ิมข้ึน 

7. มีวัสดุ อุปกรณ  การเรียนการสอนอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 

8. อาสาสมัครในการชวยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 

9. สงเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูสูอายุ 12 หมูบาน 

10. กลุมสตรี อสม. ไดทํากิจกรรม รวมกัน  และสรางความสามัคคี 

11. ประชาชนไดรับการบริการสาธารณสุขอยางท่ัวถึง 12 หมูบาน 

12. จัดวางผังเมืองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามมาตรฐาน 

13. กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางท่ัวถึง 12 หมูบาน 

14. ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ 

15. สงเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน  12  หมูบาน 

16. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ท้ัง 12 หมูบาน 
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17. สงเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ัง  12 

หมูบาน 

18. การจัดระเบียบโครงสรางการบริหารจัดการภายในองคกรใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลยิ่งข้ึน 12 หมูบาน 

19. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารงาน 

20. สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชนตามหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี12 หมูบาน 

21. สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตาง ๆ 12 หมูบาน 

22. สงเสริมการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจําหมูบาน/ตําบลและทีมกูชีพ

กูภัยตําบล 12 หมูบาน 

23. สนับสนุนใหมีวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการปองกันและการชวยเหลือเม่ือเกิดภัยพิบัติ 

24. เพ่ือทัศนียภาพท่ีสวยงามประชาชนเห็นประโยชนของการปลูกปา  

25. สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนในการรณรงค

สรางจิตสํานึก เพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของ 12 หมูบาน 

26. การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอยางถูกวิธี 12 หมูบาน 

 

2.5 คาเปาหมาย 

ยุทธศาสตร  เปาหมาย  

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ - เสนทางคมนาคมไดรับการพัฒนาและบํารุงรักษา ปละ 
6 สายทาง   

- จํานวนแหลงน้ําท่ีไดรับการดูแลรักษา ปละ 5 แหง  

2. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน และสังคม - จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานยาเสพติด ปละ 1 
โครงการ  

- รอยละความพึงพอใจตอกิจกรรมดานยาเสพติด   
- จํานวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม ปละ 1 โครงการ  
- รอยละของความพึงพอใจตอกิจกรรม  
- จํานวนประชาชนท่ีไดรับการอบรม ปละ 1 ครั้ง  
- รอยละของความพึงพอใจในการปองกันและบรรเทา      

สาธารณภัย  
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ยุทธศาสตร  เปาหมาย  

3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- รอยละของความพึงพอใจตอกิจกรรมโครงการสราง  
จิตสํานึกฯ  ปละ 2 โครงการ  

- จํานวนปาชุมชนท่ีไดรับการฟนฟู  ปละ 1 โครงการ  
- จํานวนเครือขายการปองกันและดูและ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ปละ 1 โครงการ  
- จํานวนโครงการบริหารจัดการเก่ียวกับการบําบัดน้ําเสีย 

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปละ 1 โครงการ 
 

4. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 

และเทิดทูนพิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย         

- จํานวนครัวเรือน/ประชาชนท่ีดําเนินชีวิตตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง ปละ 2 โครงการ  

- จํานวนองคกรภาคประชาสังคมท่ีไดรับการสงเสริม        
- รอยละของความพึงพอใจขององคกรภาคประชาสังคม    

ปละ 1 โครงการ  
- จํานวนครั้งท่ีจัดหรือเขารวมการแขงขันกีฬา  
- จํานวนเด็กและเยาวชนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม 

กีฬาและนันทนาการปละ 1 โครงการ  
- จํานวนโครงการสงเสริมดานการศึกษา  
- รอยละของความพึงพอใจตอการสงเสริมการศึกษา       

ปละ 6 โครงการ 
- จํานวนครั้งท่ีจัดงานประเพณีและกิจกรรมเทิดทูน 

พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย - 
รอยละของความพึงพอใจตอการจัดงานประเพณีและ 
วัฒนธรรม ปละ 4  โครงการ  

4. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 

และเทิดทูนพิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย         

- จํานวนครั้งท่ีดําเนินการปองกันและควบคุมโรค –
ประชาชนเขาถึงบริการดานสาธารณสุขเพ่ิมข้ึน          
ปละ 2 โครงการ  
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ยุทธศาสตร  เปาหมาย  

5. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม

การทองเท่ียวและการขนสง 

- จํานวน/โครงการพัฒนาความสามารถในการเขาสู 
ประชาคมอาเซียน  ปละ 1 โครงการ  

- จํานวนสถานท่ีท่ีใชเปนแหลงการลงทุนท่ีไดรับพัฒนา  
ปละ 1 โครงการ  

- จํานวนแหลงทองเท่ียวไดรับการสงเสริมและพัฒนา    
ปละ 2 โครงการ  

- จํานวนแหลงกระจายสินคาท่ีไดรับการพัฒนา  ปละ 2 
โครงการ  

- จํานวนครั้งท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมดานอุตสาหกรรม      
ปละ 1 ครั้ง  

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการบริหาร

จัดการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

- รอยละของประชาชนตอการมีสวนรวมการจัดทําแผน 
ปละ 1 โครงการ  

- จํานวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม  
- คาเฉลี่ยคะแนนความรูเก่ียวกับประชาธิปไตย           

ปละ 1 โครงการ  
- รอยละของความพึงพอใจในการบริการระบบ 

สารสนเทศ  
- โครงการสงเสริมการปรับปรุงและพัฒนารายได         

ปละ 1 โครงการ  
- รอยละบุคลากรของหนวยงานเขารับการอบรม         

ปละ 1 โครงการ  
- จํานวนสื่อประชาสัมพันธท่ีดําเนินการ ปละ 1 โครงการ 

รอยละของความพึงพอใจในการใหบริการของ อบต.  
หนองยาว  

- จํานวนโครงการท่ีจัดซ้ือครุภัณฑ ปละ 10 โครงการ  
- จํานวนหนวยงานท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนา 

ศักยภาพการบริหารงาน ปละ 1 โครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~18~ 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  องคการบริหารสวนตําบลหนองยาว 
    

2.6  กลยุทธ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  
1.1 กลยุทธการพัฒนา กอสราง บํารุงรักษา  ถนน สะพานและระบบ สาธารณูปโภค   
1.2 กลยุทธการพัฒนา กอสราง  ดูแล  บํารุงรักษาแหลงน้ํา  

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย  
2.1  กลยุทธการพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
2.2  กลยุทธการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ของประชาชน  
2.3  กลยุทธการพัฒนา การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
3.1  กลยุทธการพัฒนา สงเสริมการสรางจิตสํานึก และความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอม 
3.2 กลยุทธการพัฒนา สงเสริมการบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
3.3 กลยุทธการพัฒนา การจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

4. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น และเทิดทูนพิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
4.1  กลยุทธการพัฒนา การสงเสริมการดําเนินงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือแกไขปญหา 

ความยากจนเชิงบูรณาการ 
4.2 กลยุทธการพัฒนา การสงเสริมดานสวัสดิการสังคม 
4.3 กลยุทธการพัฒนา การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
4.4 กลยุทธการพัฒนา การสงเสริมการศึกษา 
4.5 กลยุทธการพัฒนา การสงเสริมและบํารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญา 
4.6 กลยุทธการพัฒนา ทองถ่ิน และเทิดทูนพิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
4.7 กลยุทธการพัฒนา การสงเสริมดานการสาธารณสุข 

5. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมการทองเท่ียวและการขนสง  
5.1  กลยุทธการพัฒนา การสงเสริมการวางแผน และพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 
5.2 กลยุทธการพัฒนา การสงเสริมและพัฒนาดานการเกษตร 
5.3 กลยุทธการพัฒนา การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการขนสง 

6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมท่ีดี  
6.1  กลยุทธการพัฒนา การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในพัฒนาทองถ่ิน 
6.2  กลยุทธการพัฒนา การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
6.3  กลยุทธการพัฒนา การปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสาร 
6.4  กลยุทธการพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนารายได 
6.5  กลยุทธการพัฒนา การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
6.6  กลยุทธการพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน 
6.7  กลยุทธการพัฒนา การกอสราง/ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน และบํารุงรักษาจัดหาวัสดุ  

อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 
6.8 กลยุทธการพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองยาว 

การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองยาว  กําหนดการพัฒนา
ท่ีครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองยาว ท่ีเก่ียวของกับ ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 
6 ยุทธศาสตร และ 38 กลยุทธ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  
1.1 กลยุทธการพัฒนา กอสราง บํารุงรักษา  ถนน สะพานและระบบ สาธารณูปโภค   
1.2 กลยุทธการพัฒนา กอสราง  ดูแล  บํารุงรักษาแหลงน้ํา  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย  
2.1 กลยุทธการพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  
2.2 กลยุทธการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ของประชาชน  
2.3 กลยุทธการพัฒนา การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
3.1 กลยุทธการพัฒนา สงเสริมการสรางจิตสํานึก และความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 
3.2 กลยุทธการพัฒนา สงเสริมการบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
3.3 กลยุทธการพัฒนา การจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

4. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
และเทิดทูนพิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
4.1  กลยุทธการพัฒนา การสงเสริมการดําเนินงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือแกไขปญหา 

ความยากจนเชิงบูรณาการ 
4.2 กลยุทธการพัฒนา การสงเสริมดานสวัสดิการสังคม 
4.3 กลยุทธการพัฒนา การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
4.4 กลยุทธการพัฒนา การสงเสริมการศึกษา 
4.5 กลยุทธการพัฒนา การสงเสริมและบํารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญา 
4.6 กลยุทธการพัฒนา ทองถ่ิน และเทิดทูนพิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
4.7 กลยุทธการพัฒนา การสงเสริมดานการสาธารณสุข 

5. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมการทองเท่ียวและการขนสง  
5.1  กลยุทธการพัฒนา การสงเสริมการวางแผน และพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 
5.2  กลยุทธการพัฒนา การสงเสริมและพัฒนาดานการเกษตร 
5.3   กลยุทธการพัฒนา การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการขนสง 

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมท่ีดี  
6.1  กลยุทธการพัฒนา การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในพัฒนาทองถ่ิน 
6.2  กลยุทธการพัฒนา การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
6.3  กลยุทธการพัฒนา การปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสาร 
6.4  กลยุทธการพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนารายได 
6.5  กลยุทธการพัฒนา การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
6.6  กลยุทธการพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน 
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6.7  กลยุทธการพัฒนา การกอสราง/ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน และบํารุงรักษาจักหาวัสดุ  
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 

6.8 กลยุทธการพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร  

2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลหนองยาว  

มุงพัฒนา 6 ดาน ไดแก   
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
2. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน และสังคม 
3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 

และเทิดทูนพิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย         
5. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมการทองเท่ียวและการขนสง 
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมท่ีดี  

 

3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
3.1 การวิเคราะหกรอบการทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
ของทองถ่ินดวยเทคนิค  SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค)   

 
 
 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

1. ดานการบริหาร  
1.1 มีโครงสรางการแบงสวนราชการชัดเจน ครอบคลุม

อํานาจหนา ท่ีตามภารกิจ  
1.2 มีการแบงงาน/มอบหมายงานอยางชัดเจน  
1.3 ผูบริหารทองถ่ินสามารถกําหนดนโยบายไดภายใต

กรอบของกฎหมาย  
1.4 มีการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับชั้น  
1.5 มีการกํากับดูแลจาก และสวนภูมิภาค  
1.6 มีสวนราชการหลายสวนในพ้ืนท่ี      

 

1. ดานการบริหาร  
1.1 ขาดการวางผังเมืองท่ีดี เพ่ือรองรับการพัฒนา ใน 

อนาคต          
1.2 ไมสามารถพัฒนาความตองการของประชาชนได อยาง

ท่ัวถึงและตามความจําเปนเรงดวน  
1.3 มีการวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน

อยางเพียงพอ      

วิเคราะหปจจัยภายในองคกร 
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จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

2. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาท่ี  
2.1 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจาย อํานาจฯ เอ้ือตอการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทาให อบต. มีอํานาจ
ในการบริหารจัดการงานไดท่ัวถึงและ รวดเร็ว 

2.2 การถายโอนภารกิจมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนมากตาม
แผนการกระจายอํานาจฯ   

2. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาท่ี  
2.1 อํานาจหนาท่ีตามแผนการกระจายอํานาจฯ              

บางภารกิจขาดความชัดเจน  
2.2 มีขอบเขต อํานาจหนา ท่ีรับผิดชอบไมเต็มพ้ืนท่ี  
2.3 การถายโอนภารกิจขาดการกํากับดูแลจากหนวยงาน

จากตนสงักัด ถายโอนภารกิจแตไมถายโอนงบประมาณ  
2.4 มีสวนราชการหลายสวนในพ้ืนท่ีท่ีมีอํานาจหนา ท่ีทับ

ซอนกัน ทําใหไมสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที      
2.5 ระเบียบกฎหมายยังขาดความชัดเจน มักถูก สตง. 

ทักทวงอยูเสมอ  
2.6 การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบล จาก 

สวนกลางยังไมเต็มท่ี ยังตองอยูภายใตการกํากับควบคุม 
ดูแลจากสวนภูมิภาค   

2.7 กฎหมายบางฉบับลาสมัยและมีชองโหวไมเอ้ือตอการ 
พัฒนา เชน พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี   

3. บุคลากร  
3.1 สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตามภารกิจและ 

งบประมาณ  
3.2 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม 

ฝกอบรมและศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน   

3. บุคลากร  
3.1 บุคลากรไมเพียงพอท่ีจะรองรับภารกิจท้ังท่ีเปนอํานาจ

หนา ท่ีท่ีตองทาและภารกิจท่ีไดรับการถายโอน และ
งบประมาณมีจากัด รอยละ 40 ของคาใชจายดาน 
บุคลากร  

3.2 บุคลากรขาดความรัก ความสามัคคี  การมีสวนรวม 
การทางานเปน ทีม   

3.3 ลักษณะการทํางานมุงท่ีผลงานของแตละสวนงาน
มากกวาการทํางานในภาพรวมของ อบต.   

3.4 บุคลากรบางคนยงัขาดการเรียนรู การเอาใจใสตองาน
ในหนาท่ี ไมมีการพัฒนาศักยภาพและขาดทักษะ 
ประสบการณ   

3.5 บุคลากรสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ี ทําใหมี ระบบ
อุปถัมภและกลุมพรรคพวกแบบเครือญาติในชุมชนได 
งาย 

4. งบประมาณ  
4.1 มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเปนของตนเอง ทําใหมี

อิสระและเกิดความคลองตัวในการบริหาร
งบประมาณ  

4.2 ไดรับงบประมาณจากการจัดสรรจากสวนกลางเปน
สวน ใหญ  

      

4. งบประมาณ  
4.1 การจดัสรรงบประมาณจากสวนกลางไมเปนไปตาม

เปาหมายท่ีกําหนด  มีแนวโนมลดลงทุกป  
4.2 งบประมาณจํานวนมากใชในการพัฒนาดาน 

โครงสรางพ้ืนฐาน ทําใหดานอ่ืน ๆ ขาดการพัฒนา เชน 
ดานเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต และการศึกษา      

4.3 รายไดจากการจัดเก็บภาษีมีแนวโนมลดลง      
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

6.7.1.1.1.1.1 ดานการเมืองการปกครอง   
1.1 เปนรัฐบาลท่ีมาจากการทหาร สามารถแกไขปญหา

บานเมืองไดรวดเร็ว ตรงจุด  
1.2 สามารถแกไขปญหาท่ีนักการเมืองไมสามารถแกได 

เพราะหางฐานคะแนนของพรรค เชนการทุจริตในเรื่อง
ตาง ๆ      

1.3 แนวโนมการกระจายอํานาจ/ขอเสนอการปฏิรูป
โครงสราง อํานาจหนาท่ี ทําใหบทบาทการบริหาร
ราชการ สวน ทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 

1.4 รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาพ้ืน ท่ี (Area -  
Based) และการบริหารราชการแบบบูรณาการ และ
แนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ดานการเมืองการปกครอง   
1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบอยครั้ง และยังการ

แทรกแซงทางการเมืองจากนอกประเทศเปน
ระยะๆ  จึงสงผล ใหนโยบายไมตอเนื่อง  

2.2 พ้ืนท่ีทับซอนระหวางสวนภูมิภาคกับสวนทองถ่ิน
และ ทองถ่ินดวยกันเองซ่ึงอาจสง ผลตอการ
บริหารงานได 

2. ดานเศรษฐกิจ  
2.1  การขยายตลาดทางการคาการลงทุน ท้ังภาคเกษตร

และอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
2.2 การสรางมูลคาเพ่ิมและความแตกตางในสินคา  
2.3 แนวทางการพัฒนาประเทศท่ียึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง  
2.4 สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรการ สราง

มูลคาภาคการเกษตร และการสรางเสริมความเขมแข็ง
ใหแก เกษตรกรอยางเปนระบบ  

2.5 สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวติ 
ของเกษตรกรและประชาชนในชนบท โดยสงเสริมการ
รวมกลุมของเกษตรกร พัฒนาความรูทางการเงินและ
บัญช ี

2. ดานเศรษฐกิจ  
2.1 คาครองชีพท่ีสูงข้ึน ความผันผวนของราคาสินคา 

อุปโภค/บริโภค และเศรษฐกิจอยูในชวงชะลอตัว   
2.2 ราคาพืชผลการเกษตรไมคงท่ี  ข้ึนอยูกับกลไก

ราคาของตลาด  
2.3 เกษตรกรยังนิยมใชสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร  
2.4 กลุมอาชีพขาดความเขมแข็ง  
2.5 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบ

อาชีพ แบบเดิมๆ เชน การปลูกพืชเชิงเดียว  
2.6 เกิดภัยพิบัติ เชน อุทกภัย ภัยแลง ทาใหเกิดความ 

เสียหายตอผลผลิตทางดานเกษตรกรรม 

3. ดานสังคม วัฒนธรรม  
3.1 มีสถานศึกษาทุกระดับในพ้ืนท่ี และมีศูนยการเรียนรู

นอกระบบ ซ่ึงมีความพรอม มีศักยภาพในการจัด
การศึกษาอยางท่ัวถึง 

3.2 มีโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพ และโรงพยาบาลตั้ง อยู 
ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีอยางเพียงพอ รวมถึงการใหบริการ
ฟรีในเรื่อง รับสงผูปวยฉุกเฉิน หรือตามแพทยนัด  

3.3 รัฐบาลกําหนดใหการแกไขและปองกันปญหา ยาเสพติด 
การปราบปรามผูมีอิทธิพลในพ้ืนท่ี และการบุกรุกพ้ืนท่ี 
สาธารณะเปนวาระแหงชาติ 

3. ดานสังคม วัฒนธรรม  
3.1 ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ี   
3.2 ประชากรแฝงทําใหการจัดสรรงบประมาณจาก 

รัฐบาลไมสมดุล กับจานวนประชากรท่ีมีอยูจริง 
เบียดบังการ ใชทรัพยากรของทองถ่ิน  

3.3 การตอบรับกระแสบริโภคนยิมและวัฒนธรรม
ตะวันตกของประชาชน  

3.4 ปญหายาเสพติด แหลงอบายมุขเปนการมอมเมา 
เยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคม   

3.5 การปราบปรามผูมีอิทธิพลในพ้ืนท่ียังไมท่ัวถึง   

วิเคราะหปจจัยภายนอกองคกร  
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

4. นโยบายรัฐบาล  
4.1 เตรียมความพรอมประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียน  
4.2 การสงเสริมวิสากิจขนาดกลางและขนาดยอม  
4.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ

ของประเทศ  
4.4 การบรูณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
4.5 การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  
4.6 การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย  
4.7 การบริหารจัดการทรัพยากรนา  
4.8 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา  
4.9 การสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ  
4.10 การสรางความปรองดองและสมานฉันท  
4.11 การพัฒนาคนตลอดชีวิต  
4.12 การปองกันปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
4.13 การฟนฟู ปองกันและจัดการภัยพิบัติ  
4.14 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม  
4.15 การปองกัน ปราบปรามทุจรติ และประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐ  
4.16 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานอยาง

ยั่งยืน  
4.17 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ 

แกไขปญหาท่ีดินทากิน  
4.18 การจัดระเบียบการคาในท่ีสาธารณะ  
4.19 การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

4. นโยบายรัฐบาล  
4.1 นโยบายของรัฐบาลบางสวนขาดความยืดหยุนใน

การแกไขปญหาขององคกร  
4.2 นโยบายบางนโยบายท่ีไมสามารถดําเนินการได 

โดยเร็วตองใชระยะเวลานานทําใหเกิดความลาชา 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
3.1 มีแหลงน้ําธรรมชาติสามารถใชประโยชนในการเกษตร     

5. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
5.1 กฎหมายและขอกําหนดเรื่องการควบคุมมลพิษ 

ปญหามลพิษทางน้ําและอากาศ  
5.2 ไมมีระบบกําจัดขยะ  
5.3 ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน 

ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
6.1 เทคโนโลยีท่ีทันสมัยทาใหการปฏิบัติงานและการ 

เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตางๆ และใหบริการขอมูล
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
6.1 ไมมีการฝกอบรมใหแกทองถ่ินทําใหขาดบุคลากรท่ี

มีความสามารถทางดาน  ICT  
6.2 ระบบฐานขอมูลท่ีมีอยูยังไมไดนํามาบริหารจัดการ

และใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 
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สรุปปญหาและความตองการในพ้ืนท่ี อําเภอพนมสารคาม 

ปญหาในพ้ืนท่ี ความตองการ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
- การคมนาคมไมสะดวก 
 
- ไฟฟาและประปาไมไดมาตรฐาน 

 
- จัดสรรงบประมาณเพ่ือซอมแซมถนน และจํากัดน้ําหนัก
รถบรรทุกท่ีวิ่ง เพ่ือปองกันถนนชํารุด 
- ซอมแซมระบบประปาหมูบานใหไดมาตรฐาน 

ดานแหลงน้ํา 
- ขาดแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค - บริโภค 
 
- ขาดแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

 
- จัดสรรและขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดหาแหลงน้ํา 
- ขุดลอกคูคลองท่ีตื้นเขิน โดยประสานหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของใหการสนับสนุน 

ดานสาธารณสุข 
- ปองกันโรคติดตอ 
- สุขภาพอนามัย 
- การบริการสาธารณสุขมูลฐาน 

 
- สงเสริมกิจกรรมท่ีทําใหประชาชนใสใจสุขภาพ 
- จัดหนวยบริการเคลื่อนท่ีตามสวนสาธารณะใหความรูแก
ประชาชนอยางสมํ่าเสมอ 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
- ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
- สงเสริมใหความรูความเขาใจแกประชาชนในการแยกท้ิง
ขยะ และจัดใหมีจุดท้ิงขยะอยางเพียงพอ 
ในแตละชุมชน 

ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
- ดานอุปกรณสื่อการเรียน 
- อุปกรณสําหรับสนามเด็กเลนไมมีมาตรฐาน 

 
- ขอสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลางในการดําเนิน การ
และขอความรวมมือจากผูประกอบในพ้ืนท่ี/ชุมชนรวม
สนับสนนุงบประมาณอีกทางหนึ่ง 

ดานการเมือง 
- การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
- ความสนใจในการมีสวนรวม 

 
- สงเสริมใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวม 
ในกิจกรรมของชุมชน เชน การประชุมประชาคม 
เปนตน 
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3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
 ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลวังโพธิ์  นั้น  ไดทําการ

ประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน 
สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ     
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสราง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหลงนํ้าใน
การเกษตรและนํ้าประปา
สําหรับอุปโภค-บรโิภคยังไม
พอเพียงและยังไมไดมาตรฐาน 

- แหลงนํ้าและนํ้าประปา
ในการอุปโภค-บรโิภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหลงนํ้าและ
มีนํ้าประปาใชอยาง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากข้ึน 

๒) ไฟฟาสองสวางทางและท่ี
สาธารณะยังไมสามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได
ท้ังหมด 

- ไฟฟา - ทางและท่ีสาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและท่ีสาธารณะมี
แสงสวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และปองกันการเกิด
อาชญากรรมได 

๓) หมูบายขยายมากข้ึนระบบ
ระบายนํ้ายังไมเพียงพอ  

- ราง/ทอระบายนํ้า - พ้ืนท่ีใน อบต. - มีรางระบายนํ้าสามารถ
ระบายนํ้าไดสะดวก ไมอุด
ตัน ไมสงกลิ่นเหม็นกอ
ความรําคาญ 

๔)  ถนนในตําบล ยังเปนถนน
ดิน ถนนลูกรัง และเปนหลุม
เปนบอ 

- ถนน - ทางและท่ีสาธารณะ
ในเขต อบต. 

- มีถนนใหประชาชนได
สัญจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนตองการเสนทาง
ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน
และ อบต.ไมสามารถ
ดําเนินการไดเน่ืองจาก
งบประมาณมไีมเพียงพอ  

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคมท่ี
เปนสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ตองการใหดําเนินการ 

- มีเสนทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชน
ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 
 

๒. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม โรคระบาด โรคตดิตอ 

- ดานสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพ้ืนท่ีไมมีการระบาดของ
โรคอุบัติใหม  โรคระบาด  
โรคตดิตอ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปวยเปน
โรคเรื้อรังแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน เชน 
เบาหวาน  ความดัน 

- ประชาชนกลุมเสี่ยง
และผูปวย 

 

๓) ปริมาณขยะและนํ้าเสียเพ่ิม
มากข้ึน 

 - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและนํ้าเสีย
ถูกกําจัดใหหมดดวยวิธีการ
ท่ีถูกตอง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัย 

 - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัยได
ถูกตอง 
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ดาน 
สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ     
แนวโนมอนาคต 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางรายมี
ท่ีอยูอาศัยไมมั่นคงแข็งแรง 

- ท่ีอยูอาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี
ไดรับความเดือนรอน
เรื่องท่ีอยูอาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับ
ความชวยเหลือซอมแซมท่ี
อยูอาศัยใหมั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของประชากร
เพ่ิมมากข้ึนทําใหเกิดการ
ขยายตัวของอาคารบานเรือน
ทําใหเกิดเปนชุมชนแออัด   

- ประชากร - พ้ืนท่ีในเขต อบต. - ควบคุมการกอสราง
อาคารบานเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพ่ือไมเกิดปญหาจากการ
กอสรางอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-
บริโภคนํ้าท่ียังไมสะอาดและมี
สิ่งเจือปน เชน จากนํ้าฝน นํ้าท่ี
ไมไดคณุภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บรโิภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคนํ้าท่ี
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไมพอเพียง เด็กนักเรียน
ไมไดรับการศึกษาตอในระดับท่ี
สูงกวาข้ันพ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการสอนท่ี
พอเพียง  เด็กนักเรียน
ไดรับการศึกษาท่ีสูงข้ึน มี
งบประมาณในการศึกษา
เลาเรียน 

๒) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยูตาม
ลําพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก 

 - ผูสูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  

- ผูสูงอายุและเด็กไดรับ
การดูแลท่ีด ี

๓) ผูพิการไมไดรับความ
ชวยเหลือในดํารงชีวิต 

 - ผูพิการในเขต อบต. - ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือในการดาํรงชีวิต
และท่ัวถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุนตดิเกมส 
สิ่งลามก บุหรี่ เหลา สาเสพตดิ 
และทองกอนวัยอันสมควร     

 - เยาวชนและวัยรุนใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุนมี
อนาคตท่ีด ี

 ๕) ประชาชนกรอายตุั้งแต ๓๕ 
ข้ึนไป  ไมไดตรวจสุขภาพ
ประจําป จํานวน  ๒๙๑ คน 
  

 - ประชาชนในเขต 
อบต. ท่ีอายุ ๓๕  ข้ึน
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ ข้ึน
ไปไดรับการตรวจสุขภาพ
ทุกคน  

๖) ประชากรท่ีสูบบุหรี่ จาํนวน 
๓๐๐ คน ดื่มสุรา จาํนวน ๑๗๑ 
คน 

 - ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่
และเลิกดื่มสุรา 

๓. ดานการวางแผน 
การสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเท่ียว 

๑) ประชาชนไมมีการวางแผน
ในการดําเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการดาํเนินงานไดเอง 

๒) ขาดแหลงเงินลงทุนในการ
ทํากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหลงเงินทุนในการทํา
กิจการและประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จําหนายสินคา 

- การพาณิชยกรรม - รานคาแผลงลอย - รานคาแผงลอยมีสถานท่ี
ในการขายจําหนายสินคา 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  องคการบริหารสวนตําบลหนองยาว 
    

ดาน 
สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ     
แนวโนมอนาคต 

๔) ผลผลติทางการเกษตรราคา
ตกต่ําระยะทางในการขนสง
ผลผลติไกลจากแหลงรับซื้อ  

 - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงข้ึน 

๕) คาแรงต่ําคาครองชีพสูงขาด
แคลนการจางงาน 

 - ผูประกอบอาชีพ
รับจาง 

- คาแรงสูงข้ึนเหมาะสมกับ
คาครองชีพ มีการจางงาน
มากข้ึน 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเฉลีย่ตอป 
ต่ํากวา ๓๐,๐๐๐ บาท  จํานวน 
๙ ครัวเรือน    

 - ประชาชนท่ีมีรายได
ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน 

- ไมมีครัวท่ีตกเกณฑ
มาตรฐานรายได 

๗) ในเขต อบต. ไมมีแหลง
ทองเท่ียวและกิจกรรมการ
ทองเท่ียว 

- การทองเท่ียว - ในเขตเทศบาล - มีแหลงทองเท่ียวในเขต 
อบต. และสงเสริมกิจกรรม
การทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 

๔. ดานการจัด
ระเบียบชมุชนและ
การรกัษาความสงบ
เรียบรอย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพ่ิม
มากข้ึนอาจทําใหเกิดอุบัตเิหตุ
ข้ึนได 

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุมการจราจร 
เชน ติดตั้งสญัญาณไกระ
พริบเพ่ือเตือนให
ระมัดระวัง 

๒) มีการทําลายและลักขโมย
ทรัพยสินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมท้ังเกิดการทะเลาะวิวาทกัน
ในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

- ประชาชนและสวน
ราชการ 

- มีการปองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนละ
สวนราชการ เชน การ
ติดตั้งกลองวงจรปด  การ
ใหผูนํา อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลาวิวาท 

๕. ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

๓) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีดินเคม็และนํ้า
ใตดินเปนนํ้าเคม็หรือมีรสกรอย 
ไมสามารถใชในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคได 

- ดินและนํ้าใตดิน - พ้ืนท่ีในเขต อบต. - ปญหาเรื่องดินเค็มลดลง 
จัดหาแหลงนํ้าจากแหลง
อ่ืนเพ่ิมมากข้ึน   

๔) มีปญหาเรื่องขยะและสัตว
เลี้ยงเพ่ิมมากข้ึนสงกลิ่นเหม็น
รําคาญ 

- สิ่งแวดลอม - ผูประกอบการและ
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต. 

- ปญหาขยะและสตัวเลี้ยง
ลดลง ประชาชนสามารถ
กําจัดขยะและมลูสัวตได
โดยไมสงผลกระทบตอ
ชุมชน  

๖. ดานศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปญญาทองถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพรีและ๓มิปญหาทองถ่ิน
ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปญหาทองถ่ิน ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกยอง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญชาวบานในโอกาส
ตางๆ เพ่ือเปนตัวอยางแก
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี 
ประเพรีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน ไมถูกลืมและคงอยู
สืบไป 

 


