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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1   ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ แผนชุมชน และนโยบายในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการก าหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางใน
การบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้อง
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย  
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็น
กรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้
อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเน้นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่
ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างรอบด้านอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
 
1.2   วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นรูปธรรมในลักษณะของ
แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพัฒนา  
 2. เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมีจุดหมายและแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจน เป็นไปอย่างมีระบบ มีกระบวนการที่แน่นอน 
 3. เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า 
 4. เพ่ือให้มีการประสานการด าเนินงานและลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน  
 
1.3   ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 เป็นการเตรียมการเพ่ือก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โดยสรุปกิจกรรมได้ดังนี้  
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 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญ แนวทางและขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ให้ผู้บริหารทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ต่อไป 
 2. ทบทวน และตรวจสอบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีอยู่เดิม และปรับปรุงให้มีความเหมาะสม 
และเป็นปัจจุบัน โดยพิจารณาจากภารกิจในการด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้ 
 3. จัดท าโครงการ ก าหนดให้มีโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพยากรการบริหาร กระบวนการ และระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน  
 4. ก าหนดแผนปฏิบัติการ เพ่ือก าหนดรายละเอียดกิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ และหน่วย
รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอน  
 ขั้นตอนที่ 2  กำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำควำมส ำคัญ  
 1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แก่ ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการ
บริหาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ฯลฯ และน ามาจัดท าเป็นฐานข้อมูลเพ่ือจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 2. กำรรวบรวมปัญหำส ำคัญของท้องถิ่น ข้อมูลปัญหาส าคัญของท้องถิ่นจะช่วยในการก าหนด
ยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวจึงจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือรับฟัง
ปัญหาความต้องการและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และแนวทาง
การแก้ไขปญัหาจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง และน ามาจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของปัญหา โดยวิเคราะห์จาก 
  -   กลุ่มคนผู้ได้รับประโยชน์ 
  -   ความร้ายแรงและเร่งด่วนของปัญหา 
  -   ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  -   การยอมรับร่วมกันของชุมชน 
  -   ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา/การด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
 เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว รวมทั้งการวิ เคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่น
ในปัจจุบัน โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength – S) 
จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) 
เป็นเครื่องมือ 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength – S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี ความ
เข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จ ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ  
 การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness – S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย 
ความอ่อนแอ ข้อจ ากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง  
 การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity – O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็น
เช่นไร เหตุการณ์สถานการณ์ของประเทศ ของจังหวัด ของอ าเภอที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโอกาสอันดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง
พิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี  
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 การวิเคราะห์อุปสรรค (Threat – T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือ
ภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจ ากัดต่อองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งพิจารณาจากด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส  
 ขั้นตอนที่ 4  กำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 1. กำรก ำหนดวิสัยทัศน์กำรพัฒนำท้องถิ่น  
  วิสัยทัศน์ (vision)  คือ สภาพการณ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลอยากให้เกิดขึ้นในอนาคต
ข้างหน้า วิสัยทัศน์เป็นผลรวมของการสรุปบทเรียนจากอดีต พิจารณาปัจจุบัน และมุ่งหวังถึงอนาคต
ข้างหน้า การก าหนดวิสัยทัศน์ จึงเป็นการตอบค าถามว่า “องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องกำรเป็นอะไรใน
อนำคต”   วิสัยทัศน์ที่ดีควรมีลักษณะ 
  -    เป็นข้อความที่เข้าใจง่าย แสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายและทิศทาง 
  - มีความเป็นไปได้ในการบรรลุถึงภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  - สร้างแรงบันดาลใจ (ท้าทาย เร้าใจ) 
  - สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
  - วัดผลส าเร็จได้ 
  - เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เก่ียวข้อง 
 2. กำรก ำหนดภำรกิจหลักหรือพันธกิจ ในกำรพัฒนำท้องถิ่น ในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  เป็นการก าหนดสิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องท า โดยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องการเป็นอะไรในอนาคต แล้วก าหนดว่าจะต้องท าอะไรถึงจะบรรลุวิสัยทัศน์  
ภารกิจหลักหรือพันธกิจที่ดีในการพัฒนาท้องถิ่น มีลักษณะดังนี้ 

- ต้องสอดคล้องกับนโยบาย กฎหมายและระเบียบที่มีอยู่  
- ไม่ขัดแย้งต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย  
- ต้องระบุถึงบทบาทหน้าที่ที่จ าเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน และ

มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
- ต้องสะท้อนถึงคุณค่าหลักหรือขอบเขตกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษ  
- ต้องสนับสนุนและน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดได้  

 ขั้นตอนที่ 5  กำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ดี มีลักษณะดังนี้  
 1. ต้องระบุขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่สนับสนุนและน าไปสู่ภารกิจหลักและบรรลุ
วิสัยทัศน์ได้อย่างครอบคลุม รอบด้าน  
 2. มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
 ขั้นตอนที่ 6 กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนา ภายในเวลาที่
ก าหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดว่าจะได้รับในเชิงปริมาณตามช่วงเวลาต่าง ๆ ของกระบวนการ
ด าเนินงาน  
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 เป้าหมายที่ดีควรมีองค์ประกอบ ดังนี้  
 1. เงื่อนเวลา ควรระบุว่าต้องการท าอะไรให้บรรลุผลเมื่อไหร่  
 2. ปริมาณ ทีต่้องการให้เกิดขึ้นในจ านวนเท่าไหร่  
 3. คุณภาพ เป็นสภาพที่พึงปรารถนา 
 4. มีความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จริง 
 5. ควรเป็นข้อความท่ีแสดงผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนภายหลังโครงการสิ้นสุด  
 ขั้นตอนที่ 7  กำรก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการอันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวของ
องค์การบริหารส่วนต าบลว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคตได้อย่างไร เป็นกรอบชี้น าหรือส่วนหัว
กระบวนของชุดแผนงาน ซึ่งเป็นการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนที่ท้องถิ่นเลือกที่จะปฏิบัติ เพ่ือให้บร รลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  เป็นการตอบค าถามว่า “องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะไปถึงจุดหมำยที่ต้องกำร
ได้อย่ำงไร”  
 ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนดแนวทางเพ่ือแสดงให้ เห็น  
แนวทางการด าเนินการให้บรรลุยุทธศาสตร์นั้น  
 แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดไว้จะต้องน าแนวทางที่ได้ทั้งหมดมาท าการบูรณาการเพ่ือไม่ให้
เกิดความซ้ าซ้อนกัน การบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นจะท าให้ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นด้าน
ต่าง ๆ ที่สมบูรณ์  
 ขั้นตอนที่ 8  กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 – 7 มาจัดท าร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  จากนั้นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือพิจารณาก่อนน าเสนอให้สภาท้องถิ่นพิจารณา และผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
1.4   ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
 1. การวางแผนช่วยก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าจะพัฒนาไปใน
ทิศทางใด  
 2. ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกัน  
 3. เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 4. ลดความไม่แน่นอน การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลง เพราะการวางแผนเป็น
งานที่เก่ียวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต  
 5. ท าให้เกิดความประหยัด การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือคิดวิธีการให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่
ด าเนินมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ท า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดความประหยัดแก่องค์กร  
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บทท่ี 2 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
2.1   ข้อมูลทั่วไป 
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 1. ที่ตั้ง ขนำด และอำณำเขต  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ตอนกลาง
ของอ าเภอบางขัน โดยมีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งยื่นยาวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านล านาว ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 15 ซึ่งห่างจากที่ว่าการอ าเภอบางขันประมาณ 300 เมตร ห่างจากตัวเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 90 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 171.86 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 274,976 ไร่  มีอาณาเขตดังนี้  
  ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลบางขัน อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทิศใต้ ติดต่อ ต าบลบางดี อ าเภอห้วยยอด และต าบลอ่าวตง 
   อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
  ทิศตะวนัออก ติดต่อ ต าบลบ้านนิคมและต าบลวังหิน อ าเภอบางขัน  
   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อต าบลบางขัน อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   และต าบลดินแดง  อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ 

 2. ลักษณะภูมิประเทศ  
  ต าบลบ้านล านาว มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบเนินเขา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูง เพราะตั้งอยู่
ระหว่างเทือกเขาบรรทัด สภาพพ้ืนดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย สภาพพ้ืนที่มีความเหมาะสมในการ
ประกอบอาชีพท าสวนยางพาราและสวนผลไม้  

 3. ลักษณะภูมิอำกำศ  
  ต าบลบ้านล านาวมีลักษณะภูมิอากาศอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกออกเฉียงใต้ และ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีอากาศร้อนชื้นตลอดปี มี 2 ฤดู ประกอบด้วย 
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง  เดือนธันวาคม   
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน  

 4. กำรปกครอง 
  ต าบลบ้านล านาว มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ซึ่งทุกหมู่บ้านมีพ้ืนที่อยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาวเต็มทั้งหมู่บ้าน ดังนี้  
   หมู่ที่ 1 บ้านบางจันสี   มีนายอ านวย จริตงาม เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 2 คน คือ นายวันชัย  ส าเภาแก้ว และ นายวิรัช  กิจงาม  
  หมู่ที่ 2 บ้านคลองเสาใต้  มี นายเฉลิมเกียรติ  ข าทอง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายชัยชนะ  รัตนะ และ นายวิเชียร  ทองแก้ว  
  หมู่ที่ 3 บ้านบางปริก มีนายไกรสร  ปราบปราม เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน คือ นายประภาสน์  มหาสุข และ นายอนันต์ จินดาวงศ์  
  หมู่ที่ 4 บ้านพรุพรี มีนายเจริญศักดิ์  แก้วเกื้อ เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน คือ นางสาวกัลยาพร  บุญเชิด และ นายสมชาย พุทธโชติ 
  หมู่ที่ 5 บ้านน้ านิ่ง มีนายประพันธ์ จันทรังษี เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน คือ นางทัศนวรรณ  ฝาดซิ้น  และ นายภานุวัตน์  ขาวนิ่ม 
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  หมู่ที่ 6 บ้านเหนือโตน  มีนายนิคม ชูแก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 2 คน คือ นายประพัฒน์  เต็งรัง และ นางอาภรณ์  คุ้มแก้ว 
  หมู่ที่ 7 บ้านพานแพ มีนายณรินทร์  ศรีสมบัติ เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน คือ นายสมคิด บุญชู และ นายประภาส  สุดชู 
  หมู่ที่ 8 บ้านควนหินราว มีนายเถวียน เพียรดี เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน คือ นายคล่อง  ร่มเย็น และ นายสมชาย  รัตนบุรี 
  หมู่ที่ 9 บ้านไสยาสน์  มีนายสุกิจ ศรีสะอาด เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน คือ นายมนตรี  เมืองจันทร์ และ นายวีระพล แก้วพิศดาร 
  หมู่ที่ 10 บ้านควนชก มีนายเอกชัย  สมผลึก เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน คือ นายภานุ  รัตนสุวรรณ์  และ นายไพรัช  สมผลึก 
  หมู่ที่ 11 บ้านเคี่ยมงาม มีนายสมเกียรติ รัตนบุรี  เป็นก านัน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน คือ นายสถาพร  โตชะนก  และ นายสุริยา  สายทองแท้ 
  หมู่ที่ 12 บ้านเกาะปล้าว มีนายจรัล ชายชาติ เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน คือ  นายมนูญ  ชูแก้ว  และ  นายประยุทธิ์  รัตนบุรี 
  หมู่ที่ 13 บ้านป่าเตย มีนายวาสนา จงจิต เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 2 คน คือ นายสมโชค  ทรัพย์มุสิก  และ นายสัญญา  อินทร์ฤทธิ์  
  หมู่ที่ 14 บ้านล านาว มีนายวีรพงษ์ อ้ิววังโส เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน คือ  นายสถิตย์  จินดาวงศ์  และ นายยงยุทธ  เพชรเรือนทอง 
  หมู่ที่ 15 บ้านรัตนธาร มีนายบุญโชติ สุชาฎา เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน  คือ  นายสมควร จ านงค์รัตน์   และ  นายบุญโชค  สามารถ 
  หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งโคกแค มีนายประเสริฐ ชนะฤทธิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 2 คน  คือ  นายนิคม   บุตรธรรมศร  และ นายอุดม  แป้นสุข  

 5. ประชำกร   
  จากข้อมูลด้านประชากรของส านักทะเบียนอ าเภอบางขัน ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2557ต าบล
บ้านล านาว มีประชากร จ านวน 5,438 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 15,902 คน โดยแยกเป็นชาย  
8,109 คน เป็นหญิง 7,793 คน จ าแนกตามหมู่บ้าน ไดด้ังนี้   
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หมู่ที่ 
จ ำนวนประชำกร จ ำนวนครัวเรือน 

(หลัง) ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

879 
501 
409 
569 
808 
511 
531 
430 
410 
227 
711 
560 
527 
279 
506 
251 

867 
466 
401 
536 
753 
476 
539 
400 
368 
206 
696 
535 
497 
264 
526 
263 

1,746 
967 
810 

1,105 
1,561 

987 
1,070 

830 
778 
433 

1,407 
1,095 
1,024 

543 
1,032 

514 

667 
285 
289 
310 
452 
317 
359 
296 
221 
132 
513 
334 
337 
331 
447 
148 

รวม 8,109 7,793 15,902 5,438 
 

จ ำนวนประชำกรต ำบลบ้ำนล ำนำว จ ำแนกตำมเพศและช่วงอำยุ 
 

กลุ่มอำยุ (ปี) ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
0 – 2 457 401 858 
3 – 5 470 410 880 
6 – 12 928 834 1,762 
13 – 18 834 812 1,646 
19 – 25 950 948 1,898 
26 – 35 1,321 1,307 2,628 
36 – 49 1,765 1,684 3,449 
50 -59 717 698 1,415 
60 – 69 364 378 742 
70 – 79 180 216 396 
80 – 89 96 94 190 

90 ปีขึ้นไป 23 15 38 
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แผนภูมิแสดงสัดส่วนจ ำนวนประชำกรในช่วงอำยุต่ำง ๆ 

 

 
 
 
 
 6. หน่วยบริกำรสำธำรณะทำงสังคม/กำรศึกษำ/สำธำรณสุข   
  6.1   วัด/ส ำนักสง์์  จ ำนวน  7 แห่ง  ดังนี้ 
 

ชื่อวัด/ส ำนักสง์์ ที่ตั้ง 
1. วัดบ้านไสยาสน์ หมู่ที่ 9 
2.  วัดล านาว หมูที่ 14 
3.  วัดศรีเทพนฤมิตรวนาราม หมู่ที่ 12 
4.  ส านักสงฆ์บ้านบางปริก หมู่ที่ 3 
5. ส านักสงฆ์บ้านน้ านิ่ง หมู่ที่ 5 
6.  ส านักสงฆ์บ้านเหนือโตน หมู่ที่ 6 
7. ส านักสงฆ์แสงธรรม หมู่ที่ 6 

 
 
 

   2,000             1,500            1,000                500                  0                  500                1,000            1,500              2,000   
 

 

                                      ชำย             หญิง  
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  6.2   โรงเรียน/ศพด./สถำนศึกษำ   จ ำนวน   14  แห่ง  
 

ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด ระดับที่เปิดสอน ที่ตั้ง 
1.   ศพด. บ้านบางจันสี อบต.บ้านล านาว ปฐมวัย หมู่ที่ 1 
2.   ศพด. บ้านไสยาสน์ อบต.บ้านล านาว ปฐมวัย หมู่ที่ 9 
3.   ศพด. เจริญรัชต์ภาคย์ อบต.บ้านล านาว ปฐมวัย หมู่ที่ 3 
4.   ศพด. บ้านพรุพรี อบต.บ้านล านาว ปฐมวัย หมู่ที่ 4 
5.   ศพด. บ้านน้ านิ่ง อบต.บ้านล านาว ปฐมวัย หมู่ที่ 5 
6.   ศพด. บ้านเหนือโตน อบต.บ้านล านาว ปฐมวัย หมู่ที่ 6 
7.   ศพด. บ้านเคี่ยมงาม อบต.บ้านล านาว ปฐมวัย หมู่ที่ 11 
8.  โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ เอกชน ปฐมวัย หมู่ที่ 14 
9.  โรงเรียนอนุบาลปาลิกา  เอกชน ปฐมวัย หมู่ที่ 8 
10.  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ สพป.นศ. เขต 2 อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 หมู่ที่ 9 
11.  โรงเรียนวัดล านาว สพป.นศ. เขต 2 อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 หมู่ที ่14 
12.  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ สพป.นศ. เขต 2 อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 หมู่ที่ 3 
13.  โรงเรียน ตชด. ช่างกลปทุมวัน

อนุสรณ์ 10 
สพป.นศ. เขต 2 อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 หมู่ที่ 6 

14.  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 สพป.นศ. เขต 2 อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 หมู่ที ่11 
15.  โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. 12 มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 หมู่ที่ 15  
16.  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ    

การศึกษาตามอัธยาศัย 
อ าเภอบางขัน 

ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอก
ระบบและการ 
ศึกษาตามอัธยาศัย 

ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

หมู่ที่ 1 

 
  6.3   สถำนบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 

 
ชื่อสถำนบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ที่ตั้ง 

1. โรงพยาบาลบางขัน หมู่ที่ 1  
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเคี่ยมงาม หมู่ที่ 11  
3. ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่น าโดยแมลง หมู่ที่ 14  

 
  6.4   ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

หน่วยงำน/กลุ่ม/องค์กร ที่ตั้ง 
1. สถานีต ารวจภูธรบางขัน หมู่ที่ 1  
2. ป้อมต ารวจบ้านเคี่ยมงาม หมู่ที่ 11  
3. หน่วยกู้ภัย หมู่ที่ 15  
4. ศูนย์ อปพร. ต าบลบ้านล านาว หมู่ที่ 15 



 11 

  ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางขันมีคดีที่เกิดขึ้นในต าบลบ้านล านาว และสถิติการเกิด
อุบัติเหตุ 3 ปีย้อนหลัง  สรุปได้ดังตาราง 

 
กำรจับกุมคดีในต ำบลบ้ำนล ำนำว  3  ปีย้อนหลัง 

 
ปี พ.ศ. คดียำเสพติด กำรพนัน ท ำร้ำยร่ำงกำย ลักทรัพย์ 

ผู้เสพ ผู้จ ำหน่ำย 
2554 39 20 16 2 7 
2555 74 19 25 0 4 
2556 80 14 20 9 10 

 
กำรเกิดอุบัติเหตุในต ำบลบ้ำนล ำนำว  3  ปีย้อนหลัง 

 
ปี พ.ศ. บำดเจ็บ (รำย) เสียชีวิต (รำย) 
2554 114 4 
2555 97 1 
2556 107 2 

 
 7. สภำพทำงเศรษฐกิจ 
  อำชีพ 
  ประชากรต าบลบ้านล านาวประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทางการเกษตรท าสวน
ยางพารา และมีประกอบอาชีพรับจ้าง และอาชีพค้าขายบ้างเล็กน้อย โดยที่บางครั วเรือนมีอาชีพ 
เลี้ยงสัตว์และปลูกผลไม้เป็นอาชีพเสริม 
 
 8. กำรบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

  ถนน 
  ถนนลาดยาง จ านวน 8 สาย ระยะทาง 60,315   เมตร 
  ถนนคอนกรีต จ านวน 6 สาย ระยะทาง 11,479   เมตร 
  ถนนลูกรัง จ านวน 96 สาย ระยะทาง 181,594   เมตร 
  ถนนลูกรัง + คอนกรีต จ านวน 12 สาย  
  ถนนลูกรัง + ลาดยาง จ านวน  5 สาย  

  แหล่งน้ ำ 
  1) สระน้ า  19 สระ 
  2) ฝายกั้นน้ า   9 แห่ง 
  3) ล าคลอง, ล าห้วย, หนอง, บึง 48  แห่ง 
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  ไฟฟ้ำ 
  จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้      จ านวน     5,438   ครัวเรือน  
  จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้   จ านวน           -   ครัวเรือน 

  ประปำ 
  ครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้    จ านวน    3,747   ครัวเรือน 
  ครัวเรือนที่ไม่มีน้ าประปาใช้    จ านวน    1,691   ครัวเรือน 
 
2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 

 1. บุคลำกร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว มีจ านวนบุคลากรทั้งหมด 76  คน แยกเป็น 
  - พนักงานส่วนต าบล  20 คน 
  - ลูกจ้างประจ า    1 คน 
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ  17 คน 
  - พนักงานจ้างทั่วไป    7 คน 
  - ครผูู้ดูแลเด็กปฐมวัย    8 คน 
  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  22 คน 
  - ผู้ดูแลเด็ก    1 คน 

 2. สถำนะทำงกำรคลัง  

  รำยรับ  
 

รำยกำร ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ปี 2557 

(ประมำณกำร) 
ภาษีอากร 583,941.95 702,154.68 839,520.73 690,000.00 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต 

1,185,235.47 593,555.00 935,349.00 666,000.00 

รายได้จากทรัพย์สิน 137,8769.81 448,365.50 521,979.57 300,000.00 
รายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์ 

965,924.00 1,158,989.00 1,339,343.00 1,100,000.00 

รายได้เบ็ดเตล็ด 136,982.82 187,630.20 122,030.00 110,000.00 
ภาษีจัดสรร 20,401,228.06 21,983,346.96 27,524,755.89 23,070,000.00 
เงินอุดหนุนทั่วไป 20,314,451.00 27,150,762.00 27,004,494.19 27,000,000.00 
รวม 44,966,533.11 52,224,803,.34 58,287,472.38 52,936,000.00 
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  รำยจ่ำย  
 

รำยกำร ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ปี 2557 

(ประมำณกำร) 
งบกลาง 2,542,890.00 2,223,558.00 2,311,380.60 2,918,340 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,872,120.00 2,971,467.00 3,424,464.00 3,780,900 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,352,303.00 5,690,347.00 6,587,700.00 10,639,000 
ค่าตอบแทน 2,420,350.00 2,946,632.00 2,853,813.50 1,782,000 
ค่าใช้สอย 4,333,801.22 3,413,699.47 3,919,150.75 8,054,600 
ค่าวัสดุ 6,218,862.35 6,182,260.13 6,496,771,02 6,850,060 
ค่าสาธารณูปโภค 817,134.41 1,006,026.44 1,060,257.32 1,730,000 
เงินอุดหนุน 5,053,141.13 5,496,500.00 5,529,345.25 8,705,000 
ค่าครุภัณฑ์ 73,500.00 465,874.01 1,286,508.95 401,500 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 5,890,307.94 13,342,625.00 20,025,225.00 8,049,600 
รายจ่ายอื่น  25,000.00 25,000.00 25,000 25,000 
รวม 35,599,410.05 43,763,989.05 47,022,845.37 52,936,000.00 

 
2.3  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 
         การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลบ้านล านาว  (พ.ศ.  2558 – 2562) เป็นการด าเนินการ
ภายใต้สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ  โดยเฉพาะ
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พลังงาน และการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ  ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังนั้น  ทิศทางการบริหารจัดการต าบล จึงมุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต าบล  เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  
การพัฒนาด้านการศึกษา เศรษฐกิจภายในต าบล เพ่ือเป็นฐานรากในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่มอาชีพ ภาคการเกษตร ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดั บ
จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ   การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  
การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมกับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตคน  การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็น
พลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของต าบล 
         นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้
ความส าคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์กร  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับการปลูกจิตส านึกค่านิยม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 
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        โดยยังคงยึดหลักการ  “เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ที่ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต
ประชำชนอย่ำงยั่งยืน  ภำยใต้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวและ
สร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้คนต าบลบ้านล านาว  ทุก
ภาคส่วนต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกต าบลอย่างรอบคอบ และวางจุดยืนในการ
พัฒนาระยะยาว และควรค านึงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ที่ควรเน้นการ
พัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ ามันปาล์ม พัฒนาการปลูกข้าวและการเลี้ยงปศุสัตว์ 
พัฒนาการเกษตรยั่งยืนเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณชายฝั่ง
ทะเล  
        กรอบแนวคิดการพัฒนาต าบลบ้านล านาว  จึงเป็นการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุภารกิจและวิสัยทัศน์ 
ของต าบล โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทาง  และค านึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เป็นทั้งโอกาสและข้อจ ากัดเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต  ดังนี้ 
 ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง          
การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคม ประปา ไฟฟ้า และสาธารณูปการ  
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร และผังเมือง  คือการเตรียมความพร้อม อ านวยความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าเกษตร  เนื่องจากในพ้ืนที่มีสวนปาล์มน้ ามันและสวนยางพาราซึ่งเป็นสินค้าเกษตรหลักของ
ต าบล  
         การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในต าบล  ตั้งแต่เกิดจนตาย ในทุกเพศทุกวัย  การ
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสติปัญญา ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ได้รับสวัสดิการจากองค์การบริหารส่วนต าบลและภาครัฐอย่างทันท่วงทีและทั่วถึงเป็นธรรม  ส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมของไทยและท้องถิ่นปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทยให้กับคนรุ่นใหม่  
          การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและคมนาคม  ที่สะดวกต่อการเดินทางและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการขยายฐานการผลิต 
อาทิ ถนน ไฟฟ้า และประปา   การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทบทวนบทบาทในการดูแลและ
ช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพ้ืนที่ ยกระดับกระบวนการผลิต ให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมสากล  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมรับมือผลกระทบจากปัญหาสังคมและปัญหาด้านสาธารณสุขที่
อาจจะเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ  โรคระบาด ความขัดแย้งทางสังคม
และเชื้อชาติ การเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนุษย์ จะต้องจัดสวัสดิการสังคมส าหรับ
เด็กกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงการจัดการด้านการศึกษา เน้นการพัฒนา
มาตรฐานด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน พัฒนา
และสนับสนุนครูผู้สอนและน าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน  
         การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมแก่ประชาชนในต าบล โดยเฉพาะ
เกษตรกรสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ ามัน ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมด
ในต าบล  
 น้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) ประเทศไทย
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคีการพัฒนากระจายไปทุกภาคส่วน การใช้หลั ก
ปรัชญาน าทางในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารและกระแสการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เน้น
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การน าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายของครัวเรือน  
ขณะที่ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การพ่ึงตนเอง พัฒนานวัตกรรมและคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการ
จัดท าแผนชุมชน สร้างแผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็นชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างกระแสการประชาสัมพันธ์ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจหลักความ
พอประมาณ  การมีภูมคุม้กัน และเงื่อนไข  มีความรู้  การมีคุณธรรม และความมีเหตุผลในการด าเนินชีวิต 
          จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  ตลอดจน  
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่ เกี่ยวข้อง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาค
ประชาชน  ส่วนราชการ/องค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่มองค์กรต่าง  ๆ จึงก าหนด จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ ( Positioning)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  คือ “เป็นองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ีส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนอย่ำงย่ังยืน” 
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บทท่ี 3 
แผนยุทธศำสตร ์

 
3.1   กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ทั้งนี้ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล จะต้องตระหนักและค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

 1.  ภำรกิจตำมกฎหมำย 
  องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องศึกษาและท าความเข้าใจให้ชัดเจนว่ามีอ านาจและหน้าที่
อะไรบ้าง โดยพิจารณาจาก 
 1.1 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ได้ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ในมาตรา 66 67 และ 68 

  มำตรำ 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
  มำตรำ 67 ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้  
  1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
  2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดนิ และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล  
  3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
  4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
  7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
  9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ 
ตามความจ าเป็นและสมควร 
  มำตรำ 68 ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการใน 
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้  
  1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
  2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
  3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
  4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
  5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  
  6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
  7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
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  8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
  9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
  11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
  12) การท่องเที่ยว  
  13) การผังเมือง 

  1.2 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  
   1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
   2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า  
   3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
   4) การสาธารณูปโภคและก่อสร้างอ่ืน ๆ  
   5) การสาธารณูปการ 
   6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
   7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
   8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   9) การจัดการศึกษา 
   10) การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
   11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
   13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
   14) ส่งเสริมกีฬา 
   15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
   17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
   18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
   19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
   20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
   21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
   22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
   23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ 
และสาธารณสถานอ่ืน ๆ  
   24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
   25) การผังเมือง 
   26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
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   27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
   28) การควบคุมอาคาร 
   29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 
 
 2.  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการ
พัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนด
เป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งก าหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่ง
ความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล   การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่
ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและ
กัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่
พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 
 
วิสัยทัศน์ 

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง” 

 
พันธกิจ 

1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ  ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
และภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์คุณธรรม 

จริยธรรม และสถาบนัทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ

เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มี
ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็นสังคม
คาร์บอนต่ า 

4. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
 
เป้ำหมำยหลัก 

1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง 
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต ากว่า 5.0 คะแนน 

2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง
สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิม
ผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 40.0 

4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 
   1) การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  
   2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 

และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  
   3) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมใน

เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  
   4) การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ

สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการ
รับผิดชอบที่รัดกุม  

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
   1) การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  
   2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  
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   3) การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  
   4) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   5) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  
3. ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมม่ันคงของอำหำรและพลังงำน ให้ความส าคัญกับ 
   1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
   2) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
   3) การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  
   4) การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  
   5) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน  
   6) การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็ง

ภาคเกษตร  
   7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  
4. ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและย่ังยืน ให้ความส าคัญ

กับ 
   1) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  
   2) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
   3) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
   4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ  
5. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจและ

สังคม ให้ความส าคัญกับ 
   1) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุ

ภูมิภาคต่าง ๆ  
   2) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
   3) การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
   4) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์  

เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก  
   5) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การ

เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ  
   6) การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อ

การร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัต ิและการแพร่ระบาดของโรคภัย  
   7) การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

อย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีไม่แสวงหาก าไร  

   8) การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  
   9) การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็น

ฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค  
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   10) การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น  

6. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน ให้ความส าคัญกับ 
   1) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น

เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   3) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน  
   4) การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
   5) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ  
   6) การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ

พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
   7) การควบคุมและลดมลพิษ  
   8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 
 
 3.  นโยบำยของรัฐบำล  
  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อ
วันที่  23 – 24 สิงหาคม 2554 โดยนโยบายของรัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีจุดมุ่งหมาย 3 
ประการ ประกอบด้วย 1. น าประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมากขึ้น 2. น าประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์ และ 3. น าประเทศไทยไปสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยก าหนดนโยบายเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่
จะเริ่มด าเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปี 
   1. นโยบำยเร่งด่วนที่จะเริ่มด ำเนินกำรในปีแรก คือ  
    1)  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เยียวยาและฟ้ืนฟูทุกฝ่าย เช่น ประชาชน เจ้าหน้าที่
รัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายการใช้รัฐธรรมนูญ 2540 
สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) 
ด าเนินการอย่างเป็นอิสระ  
     2)  ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”  
     3)  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง  
   4)  ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน  
     5)  เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยกลับมาสู่ พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อม
น ากระแสพระราชด ารัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติ  
    6)  เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานา
ประเทศ  
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   7)  แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและ
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง โดยชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงชั่วคราวเพ่ือให้ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง
ลดลงทันที ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานส าหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่ง
ผู้โดยสารสาธารณะ ดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้ ป้องกันและแก้ไขการผูกขาดทั้งทางตรงและทางอ้อม  
    8)  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมก าลังซื้อภายในประเทศ พักหนี้
ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อย และผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ ากว่า 500,000 บาท อย่างน้อย 3 ปี และปรับ
โครงสร้างหนี้ส าหรับผู้ที่มีหนี้เกิน 500,000 บาท ท าให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท ผู้
จบปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท จ่ายเบี้ยสูงอายุแบบขั้นบันได อายุ 60-69 ปี 600 
บาท, อายุ 70-79 ปี 700 บาท, อายุ 80-89 ปี 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท ลดภาษี
บ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก  
    9)  ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และเหลือร้อยละ 20 ในปี 2556  
    10)  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเพ่ิมเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองอีกแห่งละ 1 ล้านบาท จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท จัดตั้ง
กองทุนตั้งตัวได้วงเงิน 1,000 ล้านบาท ต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุน
เอสเอ็มแอล 300,000 400,000 และ 500,000 บาทตามขนาดหมู่บ้าน 
    11)  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน เริ่มจากการรับจ าน า
ข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมมะลิ เกวียนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาท จัดท าทะเบียน
ครัวเรือนเกษตรกรและการออกบัตรเครดิตส าหรับเกษตรกร  
   12)  เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยประกาศให้ปี 2554 -
2555 เป็นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมเฉลิมฉลอง
ในพระราชพิธีมหามงคลที่จะมีข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2555 
    13)  สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
    14)  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ 30 บาทรักษาทุกโรค ให้ทุกคน
ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม  
    15)  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน เริ่มในโรงเรียนน าร่องแก่นักเรียน 
ป. 1 ปีการศึกษา 2555   
    16) เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม โดยมีสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้ประธานเห็นชอบผ่านการออกเสียง
ประชามต ิ
 ส่วนนโยบำยที่จะด ำเนินกำรภำยในช่วงระยะ 4 ปี จะด ำเนินนโยบำยหลักจำกข้อ 2-8 ดังนี้  
  2. นโยบายความมั่ นคงแห่ งรัฐ  ที่ ส าคัญคือ  เทิ ดทูนและพิทั กษ์ รักษาไว้ซึ่ งสถาบั น
พระมหากษัตริย์ ด ารงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ น้อมน าพระราชด าริทั้งปวงไว้
เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  
  3. นโยบายเศรษฐกิจ กระจายรายได้ที่เป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบ มีนโยบาย
สร้างรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มข้ึน 2 เท่าตัวในเวลา 5 ปี ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต
และการค้าอาหาร มีนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ส่วนนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน จะพัฒนาระบบขนส่ง 
ประปา ไฟฟ้าให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง เพียงพอ ขยายการให้บริการน้ าสะอาดให้ครอบคลุมทุก
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พ้ืนที่ พัฒนาระบบรถไฟทางคู่เชื่อมชานเมือง+หัวเมืองหลัก พัฒนารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ  เชียงใหม่ 
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา กรุงเทพฯ-หัวหิน และเส้นทางเชื่อมต่อกับเพ่ือนบ้าน ศึกษาและพัฒนาขยายทาง
รถไฟสายแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ต่อจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังชลบุรีและพัฒนา เร่งรัดโครงสร้าง
รถไฟฟ้า 10 สายทางในกทม. และปริมณฑล ให้เริ่มก่อสร้างได้ครบใน 4 ปี ค่าบริการ 20 บาท ตลอดสาย  
  4. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต กระจายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงทุกกลุ่ม จัด
โครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต าแหน่ง
ว่างงานโดยสะดวก เพ่ิมประสิทธิภาพประกันสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ จนถึงวัยชรา 
และผู้พิการ สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติและการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ  
  5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ ทรัพยากรทางทะเล สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  
  6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย 
และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศ
มุสลิม และองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 
  7. นโยบายการต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่า งประเทศ เร่งส่งเสริมและพัฒนา
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์กรระหว่างประเทศ  
  8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาระบบราชการ สร้างเสริมมาตรฐานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมถึงปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธร รม ให้
ทันสมัย สอดคล้องหลักการประชาธิปไตย เร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่
ด าเนินการโดยอิสระ และปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมโดยง่าย ส่งเสริม
ให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ 
 

4.  แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอ่ำวไทย 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ศูนย์กลำงกำรสร้ำงสรรค์เศรษฐกิจกำรเกษตรและกำรท่องเที่ยวระดับนำนำชำติ” 

นิยำม  :  “ศูนย์กลำงกำรสร้ำงสรรค์เศรษฐกิจกำรเกษตร” การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็น
ศูนย์กลางการผลิตทางการเกษตร (การผลิตวัตถุดิบขั้นตอน) และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร (การ
แปรรูปและการผลิตสินค้าส าเร็จรูป)  ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยเน้นที่พืชและสัตว์เศรษฐกิจศักยภาพ
ส าคัญของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้ผลและกุ้งทะเลและการเป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญใน
ระดับนานาชาติในการพัฒนาการเกษตรและสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมจากผลผลิตทางการเกษตรด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถด าเนินการได้ในระดับพ้ืนที่บูรณาการรวมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถ
สร้างงาน สร้างอาชีพและเป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

นิยำม : “ศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวระดับนำนำชำติ” แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเป็น
จุดมุ่งหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการมาเยี่ยมเยือน และการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเป็น  
กลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและสร้างมูลค่า  คุณค่า ตลอดจนสร้างรายได้  
และกระจายรายได้ สู่ชุมชนบนฐานของการบริหารจัดการโดยค านึงถึงความสมดุลและยั่งยืน 
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เป้ำประสงค์รวม 
 1) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ระบบ
เศรษฐกิจ 
 2) การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
 3) ไม้ผลและสินค้าประมงปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก 
 4) การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน การ
ท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
ประเด็นยุทธศำตร์ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามัน 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของ
พ้ืนที่ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาไม้ผลและการประมงให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ให้
รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
5.   แผนพัฒนำจังหวัด 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 
“นครแห่งกำรเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่ำอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 

ค ำนิยำมวิสัยทัศน์  
 

ค ำจำกวิสัยทัศน์ หมำยถึง 
นครแห่งกำรเรียนรู้
  

วิถีชีวิตของผู้คนและกลุ่มคน ที่มีการปรับปรุงแบบแผนการด าเนินชีวิตให้
เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามศักยภาพของตนเองและสังคม 
พัฒนาจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการจัดการความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการรักษา
ไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามของเมืองนคร 

นครแห่งกำรเกษตร ระบบการบริหารจัดการภาคการเกษตรของจังหวัดมีมาตรฐานในระดับ
สากล  อุตสาหกรรมการเกษตรมีศักยภาพสร้างคน สร้างอาชีพ สร้าง
เศรษฐกิจแก่จังหวัด  การเกษตรของจังหวัดมีความเข้มแข็งสู่การพ่ึงพา
ตนเองอย่างยั่ งยืน ยึดหลักการประยุกต์หลักทฤษฎีพอเพียง ระบบ
การเกษตรมีศักยภาพทางการพาณิชย์ที่มีมาตรฐาน  เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิต พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง    
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นครแห่งกำรท่องเที่ยว ระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวของจังหวัดมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั้งใน
ด้านแหล่งท่องเที่ยว บุคลากรท่องเที่ยว มีกิจกรรมการท่องเที่ยวในระดับ
โลก และกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีทั้งปีด้วยประสิทธิภาพการเป็นมืออาชีพด้าน
การประชาสัมพันธ์และการตลาด ทั้งนี้ การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด
ยึดหลักการไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการรักษาไว้
ซึ่งสิ่งที่ดีงามของจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และระบบเศรษฐกิจของจังหวัด 

นครที่น่ำอยู่ ประชาชนในสังคม อยู่ดีกินดี มีอาชีพมีรายได้ เศรษฐกิจของจังหวัดดี การ
คมนาคม โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคมีคุณภาพ ทั่วถึง ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ดี มี
การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และมีความเป็นจังหวัด
ประชาธิปไตย และยึดนิติรัฐ 

นครที่มีชุมชนเข้มแข็ง บ้าน หมู่บ้าน ชุมชน ท้องถิ่น ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันบนพื้นฐานของค่านิยมร่วม “นครเข้มแข็ง” โดยเน้น
ศักยภาพภายใน ภายใต้หลักการ ๔ องค์ประกอบ คือ ๑. กรรมการหมู่บ้าน
เข้มแข็ง ทุกฝ่ายร่วมแรงพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. ใช้ข้อมูล
บัญชีครัวเรือน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แผนชุมชนคุณภาพ ๓. เข้าถึงแหล่ง
ทุน สนับสนุนการออม องค์กรการเงินเข้มแข็ง และ ๔. บริหารจัดการดี 
สวัสดิการชุมชนทั่วถึง แก้ปัญหาความยากจนยั่งยืน  

 
จุดยืนกำรพัฒนำของจังหวัด (Positioning) 

1. นครแห่งธรรม นครแห่งศรัทธา 
2. นครเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม 
3. นครหัตถศลิป์ หัตถกรรม 
4. ตลาดกลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 

 
ประเด็นยุทธศำตร์ (Strategic Issue) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตร
คุณภาพ และน านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได ้

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล 
ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพ่ิมข้ึน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมี
ประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  ศูนย์กลางการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ชั้นน าของภูมิภาค ได้
มาตรฐาน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและการขนส่ง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพ่ือการอยู่ดีมีสุข 
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เป้ำประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective) 
1. การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 
2. รักษาฐานรายได้เดิมและเพ่ิมรายได้ใหม่ 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขเพ่ิมข้ึน 
4. ระบบการผลิตและการขนส่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

6.  แนวทำงด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องเสริมด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบคมนำคม 
ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุมและทรุดโทรม - สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน โดยให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

- ให้ อบจ.เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาแบบ
องค์รวมโดยด าเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ใน อปท.ที่ขาดแคลนงบประมาณ 

สถานีให้บริการด้านพลังงานไม่เพียงพอและปิด
บริการเร็ว 

- สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก 

พ้ืนที่ด่านชายแดนมีความคับแคบไม่สามารถ
รองรับการจราจรในชั่งโมงเร่งด่วน 

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้มี
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One  Stop 
Service) การตรวจปล่อยจุดเดียว (Single 
Services Inspection) และด่านศุลกากรแบบ 
Single window 

 
▪ กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน 

ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน - สนับสนุนให้สถาบันการเงินผ่อนปรนการปล่อย

สินเชื่อในภาคอุตสาหกรรม SMEs ที่มีศักยภาพ
ในการขยายและปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ใน
อัตราดอกเบี้ยต่ า 

- สนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรับเกษตรกร 
ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง
กฎระเบียบพิธีศุลกากรส่งผลให้มีการลักลอบท า
การค้าตามแนวชายแดน 

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจทางด้านการค้าการลงทุน
และเรื่องกฎระเบียบพิธีศุลกากร 
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ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ไม่มีจุดกระจายสินค้าและศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ 

- ส่งเสริมการด าเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายและ
ส่งสินค้าและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยให้ อปท. 
อ านวยความสะดวกในเรื่องข้อมูลข้อเสนอแนะ 
และประสานให้เอกชนด าเนินการ 

- จัดท าผังเมืองรวมเพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนา
พ้ืนที่การค้าและการลงทุน 

สินค้าและการบริการที่แต่ละประเทศมีลักษณะ
คล้ายกัน 

- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการรวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการในลักษณะของการรวมกลุ่ม
เครือข่ายอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพ่ือให้
ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและสามารถเพ่ิม
อ านาจต่อรองรับผู้ค้ารายใหญ่ได้ 

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล - เร่งรัดให้มีการจัดท าระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุ่มทุก อปท.เช่น ภาษี
โรงเรือน ภาษีป้าย เป็นต้น 

- อ านวยความสะดวกในเรื่องการจดทะเบียน
การค้า (อบจ.) 

 
▪ กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยว 

ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณาการแหล่ง
ท่องเที่ยว/การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว/
การบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 

- พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็น
ระบบและมีคุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การสร้างเส้นทาง
เครือข่ายท่องเที่ยว/กิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกัน
ระหว่าง อปท.ที่มีแหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรม
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันในจังหวัดและจังหวัดที่อยู่ 

  ติดกัน การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยว การ
บริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีความ
ยั่งยืนและเกิดมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 

- พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน
ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในด้านการให้บริการ
และด้านภาษาเพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานและ
ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 

- ประสานทุกภาคส่วนให้บ ารุงรักษา ฟื้นฟู และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยน าการจัดการความรู้
มาใช้ในการด าเนินงาน 

- จัดเก็บภาษีจากการท่องเที่ยว 
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ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง/สิ่งอ านวยความ
สะดวกเช่น ป้ายชี้ทาง และศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวไม่ได้มาตรฐาน 

- เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ 

- จัดท าป้ายชี้ทาง/แผนที่ท่องเที่ยวสองภาษา 
- จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน

และมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศให้บริการ 

- ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงระเบียบ
และกฎจราจรของประเทศไทย และก าชับให้
เจ้าหน้าที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันเพ่ือ
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

 
▪ กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ 

ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
เจ้าหน้าที่และประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบ้านในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนให้สถาบันทางการศึกษาเร่งรัดพัฒนา
เยาวชนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารและสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 

- จัดสรรงบประมาณในการจ้างครูสอนภาษา  
อังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน/ครูชาวต่าง 
ชาติให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน 

- ปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาต่างประเทศ
โดยเน้นที่การฟังและพูดเพ่ือติดต่อสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ 

การสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานในประเทศมีอยู่อย่าง
จ ากัดเนื่องจากการจัดท าข้อมูลไม่เป็นระบบและมี
ความล้าหลัง 

- สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เป็น
ภาษาสากลและมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มี
ความทันสมัยอยู่เสมอ 

การเรียนการสอนของไทยไม่สอดคล้องกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

- ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ประเทศสมาชิกเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนนักเรียน และ
การศึกษาต่อ 

- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
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▪ กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้ำนสำธำรณสุข 
ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาด และสุขอนามัย - ส่งเสริมด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐานทั้ง 14 ด้าน 
ไดแ้ก่ 

1) การสุขศึกษา (Health Education) 
2) โภชนาการ (Nutrition) 
3) การจัดหาน้ าสะอาดและการสุขาภิบาล (Water 

Supply and Sanitation) 
4) การเฝ้าระวังโรคประจ าถิ่น (Surveillance for 

Local Disease Control) 
5) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Immunization) 
6) การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผน

ครอบครัว (Maternal Child Health and 
Family Planning) 

7) การรักษาพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน (Simple 
Treatment) 

8) การจัดหายาที่จ าเป็น (Essential Drugs) 
9) สุขภาพจิต (Mental Health) 
10) ทันตสาธารณสุข (Dental Health) 
11) การอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental 

Health)  
12) การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) 
13) การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ และโรคไม่

ติดต่อ (Accident and Noncommunicable 
Disease Control) 

 14) การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ (AIDS) 
- วางแผนรองรับการเข้ามาของแรงงานและ

นักท่องเที่ยวโดยการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับ
การตรวจโรค ป้องกันโรค และรักษาโรค 

- ก าหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมท่ีมี
ความเสี่ยงด้านสุขภาพและยาเสพติดอย่าง
จริงจัง 

- พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความดูแล
ของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นก าลังส าคัญ
ของ อปท. 
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▪ กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ปัญหาขยะ แหล่งน้ าเน่าเสีย มลพิษทางอากาศ การ
รุกรานที่ดินท ากิน และการท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

- จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและให้ อบจ.เป็น
แม่ข่ายในการสร้างโรงก าจัดขยะรวม และการ
แยกขยะ 

- วางระบบก าจัดน้ าเสียรวมในเขต อปท. 
- ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพยากรต้นน้ า และบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวด 

- จัดการที่ดินท ากนิและแบ่งเขตพ้ืนที่ป่าอุทยาน
และป่าสงวนให้มีความชัดเจน 

- ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เช่น การจัดตั้ง
อาสาสมัครรักษาป่าและอาสาสมัครจัดการขยะ
ชุมชน 

 
▪ กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้ำนอัตลักษณ์ 

ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
การส่งเสริมอัตลักษณ์ของตนเองและการเรียนรู้ 
อัตลักษณ์ของประเทศเพ่ือนบ้าน “รู้เขา  
รู้เรา” 

- ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักใน
การถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์
อาเซียน และเผยแพร่วัฒนธรรมจารีตประเพณี
ของประเทศเพ่ือนบ้าน 

- ปลูกฝังอัตลักษณ์ที่ส าคัญให้แก่เด็กและเยาวชน 
เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท้องถิ่น การ 
แต่งกาย การละเล่นพ้ืนบ้าน อาหาร และขนมไทย 

- ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าถึงแหล่งที่มาของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือเชื่อมโยงให้รู้สึกผูกพันเป็น
หนึ่งเดียวกัน 

- จัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์และ 
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

- จัดท าพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านหรือจดหมายเหตุ 
หอสมุดท้องถิ่น เพ่ือแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทย 

- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
ระหว่างไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น 
การจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
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 7.  นโยบำยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 
  นโยบายที่ นายสุเทพ ภักดีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวแถลงต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว มี 7 ด้าน ดังนี้  
  1. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและกำรเมือง 
   1.1 บริหารงานยึดหลักประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
   1.2 ประสานงานอย่างจริงจังกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กรต่าง ๆ  
   1.3 ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาต าบลบ้านล านาว 
   1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวให้มีคุณภาพ มี
ขวัญก าลังใจในการท างาน  
   1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชนทุกด้าน 
   1.6 เตรียมการเพ่ือรองรับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลเมื่อมีความพร้อม 
  2. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
   2.1 ผลักดันให้มีประปาทุกหมู่บ้าน 
   2.2 ปรับปรุงและขยายประปาหมู่บ้านที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
   2.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนให้ได้มาตรฐานใช้ได้ตลอดปี 
   2.4 ผลักดันให้มีการก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตในถนนสายหลักของ
หมู่บ้าน  
   2.5 ติดตั้งไฟส่องทางในย่านชุมชนทุกชุมชน และทุกทางแยกส าคัญในหมู่บ้านพร้อม
ติดตั้งไฟกะพริบทางแยกส าคัญ  
   2.6 ผลักดันให้มีการขยายการก่อสร้างถนนสี่ช่องจราจรในเขตชุมชนล านาว 
   2.7 ติดตามเร่งรัดให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
  3. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ นันทนำกำร 
   3.1 พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก อบต. ทุกศูนย์ ทุกด้านให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
   3.2 เตรียมการเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลของ อบต. เมื่อมีความพร้อม  
   3.3 ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) ในเขตต าบลบ้านล านาว  
   3.4 ท าโครงการสอนเสริมพิเศษแก่นักเรียนในเขตต าบลบ้านล านาว 
   3.5 สร้างสนามกีฬาหรือลานกีฬาทุกหมู่บ้าน 
   3.6 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตลอดทั้งปี 
   3.7 สนับสนุนให้มีห้องซ้อมดนตรีส าหรับเยาวชนและประชาชนพร้อมจัดกิจรรมให้การ
แสดงต่อสาธารณะ 
  4. นโยบำยด้ำนสำธำรณะสุข กำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยและงำนรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย  
   4.1 ร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนตั้งแต่วัยทารกถึงวัยชรา 
   4.2 ร่วมท างานกับ อสม. หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด 
   4.3 สนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ทุกกิจกรรม ทุกกลุ่ม อย่างทั่วถึง 
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   4.4 ปรับปรุงระบบเก็บขยะและก าจัดขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
   4.5 ร่วมรณรงค์ ป้องกัน บ าบัดแก้ไขปัญหายาเสพติดร้ายแรงอย่างจริงจัง 
   4.6 เตรียมการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ พร้อมด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทันที 
   4.7 สนับสนุนงาน อปพร. จัดตั้งหนึ่ง อบต. หนึ่งทีมกู้ภัย โดยพัฒนาศักยภาพเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร อุปกรณ์ งบประมาณพร้อม 
  5. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 
   5.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตภายใต้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
   5.2 สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เงินทุนหมุนเวียน 
การตลาดอย่างต่อเนื่อง 
   5.3 สนับสนุนองค์กรการเงินชุมชน เชื่อมโยงเครือข่าย พัฒนากระบวนการจัดการเพ่ือ
น าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของสมาชิก  
   5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
   5.5 การบริหารจัดการตลาด อบต. ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อคนต าบลบ้านล านาว 
  6. นโยบำยด้ำนสังคมและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
   6.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง  
   6.2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมที่ดี สร้างสรรค์ แก่เด็กและเยาวชนพร้อม
ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
   6.3 ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กก าพร้า ผู้ด้อยโอกาสทุกด้านให้อยู่ในสังคม
อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี และมีความสุข  
   6.4 ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามอย่างทั่วถึง  
   6.5 ท านุบ ารุงวัด ส านักสงฆ์ และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
  7. นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
   7.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ าในเขตต าบลบ้านล านาว  
   7.2 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ยั่งยืน  
   7.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวมของต าบลบ้านล านาวให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 
   7.4 พัฒนาน้ าตกโตน อ่างเก็บน้ าพรุพรี พ้ืนที่หน้าอ าเภอบางขันให้เป็นสถานที่พักผ่อน
ของชุมชน  
   7.5 ส่งเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่า ภายใต้แนวคิด “ไม่มีป่า ไม่มีน้ า”  
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3.2  ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ 

 1. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกำรพัฒนำ  

 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อต าบล
บ้านล านาว ทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศและต่างประเทศ ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา ทั้ง
ที่คาดว่าจะเป็นโอกาสให้การพัฒนามีประสิทธิภาพมากข้ึน และส่วนที่เป็นภัยคุกคามที่ต้องแก้ไขจุดอ่อนเพื่อ
ระมัดระวังและป้องกันผลด้านลบที่จะเกิดขึ้น จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้ แก่คน สังคม และ
เศรษฐกิจของต าบลบ้านล านาวให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาต าบล
บ้านล านาวให้เจริญก้าวหน้า มีความยั่งยืนตลอดไป ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาวในแต่ละระดับ มีดังนี้ 

 ระดับต่ำงประเทศ 
 1) กำรเป็นประชำคมอำเซียน ในกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีความร่วมมือใหม่ ๆ เช่น ความ
ร่วมมือด้านการลงทุน การเปิดสาขาบริการ จึงมีผลกระทบต่อการพัฒนา ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ล านาว เตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน การจัดการศึกษาเพ่ือรองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558  
 2) กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลก อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน 
ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด อุณหภูมิที่สูงขึ้น ท าให้
เกิดภัยธรรมชาติและทวีความรุนแรง ทั้งอุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง รวมทั้งไฟป่า เพราะความ 
แห้งแล้งในหลายพ้ืนที่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ท าให้การระเหยของน้ า
เพ่ิมขึ้น ปริมาณน้ าที่เก็บกักลดลง ส่งผลให้ขาดแคลนน้ าในฤดูฝน ตรงกันข้ามการละลายของน้ าแข็งขั้วโลก
เหนือท าให้มีปริมาณน้ าเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ าท่วม ดินโคลนถล่ม ในฤดูฝน  ซึ่งผลจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลกส่งผลกระทบต่อต าบลบ้านล านาวในเรื่องของการสูญเสียผลผลิตทาง
การเกษตร 

 ระดับประเทศ 
 จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภายนอกประเทศที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนายังมีผลการ
เปลี่ยนแปลงภายในประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ
เปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่  
 1)  กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะด้ำนเศรษฐกิจ ประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร แต่
ประสิทธิภาพการผลิตของภาคเกษตรได้รับผลกระทบจากฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ระบบการ
ผลิตยังต้องพ่ึงปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศ ท าให้มีต้นทุนการผลิตสูง ขณะที่ พ้ืนที่การลงทุนด้าน
การเกษตรมีจ ากัดและถูกใช้ไปเพ่ือกิจการอ่ืน การเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
การเกษตรยังอยู่ในวงจ ากัดและล่าช้า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวจึงต้องส่งเสริมการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ เป็นการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชด าริของในหลวงที่มีพระประสงค์ให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่มั่นคงในอาชีพเกษตร คือการที่มีพออยู่ พอกิน ที่เหลือก็เหลือเก็บก็ขาย จ าหน่าย  และลดการพ่ึงปัจจัย
การผลิตจากภายนอก  



 34 

 2) กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะด้ำนสังคม 
  2.1) โครงสร้างประชากรไทยมีสัดส่วนประชากรวัยผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ประเทศไทยก าลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ทั้งนี้ พบว่าในประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 12.59 การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรดังกล่าวท าให้สัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวจะต้องหา
แนวทางเพ่ือรับมือในเรื่องนี้ คือ ต้องเตรียมการให้พร้อมเพ่ือให้ประชากรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ ดี โดยให้
ผู้สูงอายุสุขภาพดี ไม่มีโรค การจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองผู้สูงอายุ และเตรียมชุมชนพร้อมรองรับ
ผู้สูงอายุที่ต้องมีระบบดูแล  
  2.2) สังคมไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากสังคมเครือญาติสู่สังคมปัจเจก ความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเริ่มหมดไป คนไทยเริ่มมีพฤติกรรมเป็นปัจเจกหรือ
เป็นส่วนตัวมากขึ้นอย่างชัดเจน วิถีชีวิตมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ขาดการปฏิสัมพันธ์และท ากิจกรรมร่วมกัน 
โครงสร้างครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ครัวเรือนที่อยู่คนเดียว ครัวเรือนที่อยู่ด้วยกันแบบไม่ใช่ญาติ 
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ มีเวลาในการอยู่พร้อมหน้าและท า
กิจกรรมร่วมกันน้อยลง ซึ่งจะส่งผลให้ครอบครัวไม่มีความรักความอบอุ่น เกิดปัญหาครอบครัวตามมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว จะต้องจัดท ากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในครอบครัว  
  2.3) การเชื่อมโยงวิถีชีวิตไทยเข้ากับวัฒนธรรมตะวันตกที่มีความหลากหลายมากขึ้น ในยุค
โลกาภิวัตน์ ที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาอ านวยความสะดวกให้แก่
มนุษย์ ด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างสะดวกสบาย เช่น การสื่อสารที่ทันสมัย ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกขึ้น 
การเดินทางก็รวดเร็วขึ้น การพัฒนาด้านความทันสมัยนี้มีการน าเข้าจากต่างประเทศด้านตะวันตกเพราะว่า
ประเทศเหล่านี้มีความก้าวหน้า ท าให้คนไทยต้องรับเอาความทันสมัยเข้ามาเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่มีการพัฒนาการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต
นั้นมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีควบคู่กันไป ถ้าหากน าเอาไปใช้ไม่ถูกกาลเทศะก็จะท าให้ได้รับผลกระทบได้ 
และสิ่งเหล่านี้เหมือนถูกกลืนรวมอยู่กับความเป็นอยู่ของคนไทย จนวัฒนธรรมบางอย่างที่เป็นของตะวันตก
ก็เหมารวมว่าเป็นวัฒนธรรมไทย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวจึงต้องมีการปลูกฝัง ท าความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมไทย และในตะวันตกว่าเป็นคนละส่วนกัน การรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาก็เพ่ือให้เราเป็น
คนทันสมัย ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เปิดใจกว้างรับเอาวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตแต่ต้อง
ไม่ลืมวัฒนธรรมอันดีของไทย  
 3) กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวิตมีแนวโน้มสูงขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ พ้ืนที่ป่าต้นน้ าอยู่ในขั้นวิกฤติ การกัดเซาะ
ชายฝั่งอยู่ในภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยา และมีแนวโน้มถูกกัดเซาะเพ่ิมในจังหวัด
รอบอ่าวไทย ด้านมลภาวะมีการปล่อยมลพิษสู่ธรรมชาติเพ่ิมขึ้น เป็นสาเหตุท าให้เกิดปัญหาโลกร้อน น้ า
บาดาลมีการปนเปื้อนจากสารเคมีที่เป็นอันตรายในหลายพ้ืนที่ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศส่งผลซ้ าเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ภาวะโลกร้อนจะ
ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ทางทะเล ชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่ม
น้ า และป่าไม้ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญมีความเสียหายทาง
เศรษฐกิจและสังคม การเกิดภัยพิบัติและน้ าท่วมฉับพลันบ่อยครั้ง พื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยและวาตภัยเพ่ิมขึ้น 
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ส่งผลให้ปัจจัยการผลิตของภาคเกษตร ทั้งที่ดินและน้ ามีปริมาณและคุณภาพลดลง การสูญเสียผลผลิตทาง
การเกษตรจากการเกิดภัยแล้งยาวนานหรือน้ าท่วมซ้ าซากส่งผลต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน  
 จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อวิ ถีชีวิตของ
ประชาชนดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวจะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาและส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นโดยการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษา
สภาพแวดล้อมแก่ประชาชนในท้องถิ่น สร้างจิตส านึกของคนในท้องถิ่นให้มีความรู้สึกรักและภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นของตนเองเพ่ือจะได้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 
 
 2. กำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือส ารวจปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน พร้อมทั้งได้น าข้อมูลจากแผนชุมชนมาวิเคราะห์และสรุปเป็นปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้  
 

ปัญหำ/ควำมต้องกำร แนวทำงแก้ไข 
1. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้าน ภายใน

หมู่บ้านไม่สะดวกโครงสร้างไม่แข็งแรง  
ถนนช ารุดเป็นหลุมบ่อ 

 
- ก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตที่ได้

มาตรฐานในเส้นทางสายหลัก ๆ  
- บุกเบิกเส้นทางคมนาคมใหม่เพ่ือลดระยะทาง 

- ปัญหาการขาดแคลนน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภค 

- ระบบประปาไม่ทั่วถึง บางหมู่บ้านไม่มีระบบ
ประปาหมู่บ้าน หรือมีแต่ใช้การไม่ได้ และ 
ไม่มีภาชนะเก็บกักน้ า 

- ปัญหาน้ าท่วมขังบนถนนการระบายน้ าไม่
สะดวก ถนนบางสายไม่มีคูระบายน้ า 

- ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ  

- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมบ่อ 
- ก่อสร้างสะพานเชื่อมเส้นทางระหว่างหมู่บ้าน 
- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
- ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
- ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
- ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือให้มีน้ าสะอาดใช้ตลอดปี   
-   ก่อสร้างแหล่งน้ าเพิ่มเติม 

2. ด้ำนสังคม 
- ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
- สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกก าลัง

กายไม่ทั่วถึง  
- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสยังได้รับการ

ช่วยเหลือไม่ทั่วถึง 
- ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
 

 
- ต้องการให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ

โทษภัยของยาเสพติด การเสริมสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง  

- รณรงค์ ป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
และโดยการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน 

- ส่งเสริมการเล่นกีฬา และสถานที่ออกก าลังกาย 
- สนับสนุนสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาส 
- ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน  



 36 

ปัญหำ/ควำมต้องกำร แนวทำงแก้ไข 
3.  ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
- ประชาชนขาดการอนุรักษ์ วัฒนธรรม 

ประเพณีตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ไม่มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 
- สนับสนุนส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- ก่อสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

4.  ด้ำนสำธำรณสุข 
- ประชาชนไม่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสุขภาพ

อนามัยของตนเอง  
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  

 
- ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
- ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขตลอดทั้งการดูแล

รักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง 
5.  ด้ำนเศรษฐกิจ 
- ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 
- การขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ 

 
 

 
- ต้องการให้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

สนับสนุนกลุ่มอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  

- จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป 

6.  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
- น้ าเสียจากโรงน้ ายางพารา น้ าเสียจากปศุสัตว์ 
- การขาดจิตส านึกในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

- การรณรงค์สร้างจิตส านึกในการดูแล
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

- หามาตรการในการแก้ปัญหาน้ าเสียจากโรงน้ า
ยาง 
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 3. ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
อนาคตของต าบลด้วยเทคนิค SWOT Analysis มีดังนี้ 
 
  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 

จุดแข็ง  (S = Strength) จุดอ่อน  (W = Weakness) 
-   มีเครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมส าหรับการ

ปฏิบัติงาน 
-   มีบุคลากรที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน

ด้านก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

-   ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

-    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวมี
งบประมาณจ ากัดในการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานได้หมด
ตามความต้องการของประชาชน  

-    การให้บริการน้ าประปายังมีปัญหาแหล่งน้ า
ดิบส าหรับผลิตน้ าประปา 

โอกำส  (O = Opportunity) อุปสรรค  (T = Threat) 
-   ต าบลบ้านล านาวตั้งอยู่ศูนย์กลางของอ าเภอ

บางขัน ซึ่งเป็นแหล่งชุมชน ท าให้ได้รับความ
สนใจจากหน่วยงานภาครัฐในการด าเนินงาน
ก่อสร้างและบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในพื้นท่ี
ต าบลบ้านล านาว  

-   การให้บริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานได้แก่ 
ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ สามารถด าเนินการได้
อย่างรวดเร็ว เพราะมีจ านวนผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้น
ทุกปี 

-  การถ่ายโอนงาน งบประมาณจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวมีถนน
ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงาน
อ่ืนที่ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนมาดูแล เมื่อมี
ความช ารุดเสียหายไม่สามารถด าเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมได้เอง ต้องแจ้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ด าเนินการ 

-   การขยายเขตบริการไฟฟ้า อยู่ในอ านาจหน้าที่
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถเข้า
ไปด าเนินการในส่วนที่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงาน
อ่ืน  

-  การเกิดภัยน้ าท่วมขังท าให้ถนนได้รับการช ารุด
เสียหาย 

-   รถบรรทุกน้ าหนักเกินกว่าที่ก าหนดวิ่งผ่าน 
 
 
 
 
 
 
  ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  
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จุดแข็ง  (S = Strength) จุดอ่อน  (W = Weakness) 

- มีสถานศึกษาที่มีความพร้อมและเพียงพอใน
การรองรับนักเรียน 

- มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาอย่าง
เพียงพอ 

- ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริม
การศึกษา โดยได้มีการวางรากฐานความพร้อม
ในการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เด็กได้เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์ 
- มีการส่งเสริมกิจกรรมศาสนาประเพณีเป็น

ประจ าทุกปี คือ กิจกรรมการแห่ผ้าห่มพระ
พุทธลีลา และกิจกรรมประเพณีเดือนสิบ 

- มีวัดที่เป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนในต าบล 

- บุคลากรด้านการศึกษายังขาดประสบการณ์
และทักษะในการปฏิบัติงาน 

- อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
-   เด็กเยาวชนไม่สนใจศึกษาต่อหลังจากภาค
 บังคับ 
-   ขาดแหล่งเรียนรู้เพ่ือใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติม 
-   ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมศาสนา 
 ประเพณีจากภาคประชาชน 

โอกำส  (O = Opportunity) อุปสรรค  (T = Threat) 
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความส าคัญ

กับการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน ให้การ
สนับสนุนด้านสื่อวัสดุการเรียนการสอน รวมทั้ง
สนับสนุนให้ผู้ดูแลเด็กได้ศึกษาต่อทางด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

- กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดการศึกษาภาค
บังคับ 9 ปี  

- มีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมในระดับจังหวัด 
อ าเภอ ต าบล 

- การถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษายังไม่ชัดเจน 
- ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
- สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด้ำนเศรษฐกิจ 
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จุดแข็ง  (S = Strength) จุดอ่อน  (W = Weakness) 

-   มีสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
-   มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
-   การรวมกลุ่มอาชีพในต าบล 
-  มีผลผลิตทางการเกษตร คือ ยางพารา 
 

-    มีการใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช 
-    ขาดการส่งเสริมด้านการตลาด  
-    เกษตรกรขาดความรู้ในการพัฒนาสินค้าและ

ด้านการตลาด 
-    ประชาชนขาดวินัยด้านการเงิน มีหนี้สินทั้งใน

และนอกระบบ ขาดการออม 
โอกำส  (O = Opportunity) อุปสรรค  (T = Threat) 

-   รัฐบาลส่งเสริมทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
กองทุนพัฒนาสตรี 

-   มีระบบประกันความเสี่ยงด้านราคาสินค้า
เกษตร 

 

-    สถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยรวม 

-    ปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนการผลิตมีราคาสูง 
-   การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม ท า

ให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย 
 
  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

จุดแข็ง  (S = Strength) จุดอ่อน  (W = Weakness) 
-   มีทรัพยากรทางธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรน้ า 

และป่าไม้  
-   มีข้อบัญญัติเพ่ือควบคุมกิจการที่มีผลกระทบ

ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
-   การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีรถบรรทุก

ขยะและบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ 

-    ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะทาง 
ในการด าเนินงานที่ผ่านมาต้องขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน  

-    ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมเท่าท่ีควร  

-   ไม่มีระบบการก าจัดขยะที่ได้มาตรฐาน  
-   ขาดการบริหารจัดการที่ดีของโรงน้ ายางใน

ต าบล 
โอกำส  (O = Opportunity) อุปสรรค  (T = Threat) 

-   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก มี 
การรณรงค์กนัตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น  
อ าเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับโลก  

-   องค์กรเอกชนมีการด าเนินการสร้างจิตส านึก
ของประชาชน รวมถึงการรณรงค์ให้มีการน า
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ า  

-    การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยัง
ไม่มีประสิทธิภาพ  

-    ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้สึกรักท้องถิ่น 
ยังมีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
  ด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำร 
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จุดแข็ง  (S = Strength) จุดอ่อน  (W = Weakness) 

-   ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-   การจัดแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลมีความชัดเจน  
-   ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบายได้เองภายใต้

กรอบระเบียบกฎหมาย  
-   การบริหารงานมีความคล่องตัว เนื่องจากมี

ความพร้อมด้านทรัพยากร  

-    ขาดการประสานงานที่ดีภายในองค์กร  
-    ประชาชนขาดความเข้าใจในด้านการเมืองการ

ปกครอง 
-    ความต้องการของประชาชนมีสูงแต่องค์การ

บริหารส่วนต าบลตอบสนองความต้องการได้
น้อย 

โอกำส  (O = Opportunity) อุปสรรค  (T = Threat) 
-    มีระเบียบข้อกฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน 
-    มีการถ่ายโอนงาน งบประมาณ และบุคลากร

ลงสู่ท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  

-    การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยังขาดความแน่นอน 

-    ท้องถิ่นไม่ได้มีอิสระในการด าเนินงานที่
ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

-    สถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย  
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วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) กำรพัฒนำท้องถิ่น 
 
 

วิสัยทัศน์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 
 

ประชำชนมีสุข   ชุมชนพัฒนำ 
 

ประชำชนมีสุข  หมายถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับการศึกษาที่
เหมาะสม มีอาชีพและรายได้เพียงพอ ครอบครัวมีความรักความอบอุ่น  มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

ชุมชนพัฒนำ  หมายถึง  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี เส้นทางคมนาคมสะดวก มีสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ที่เพียงพอต่อด ารงชีวิต  

 
พันธกิจกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 3. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพเสริมในชุมชน 
 4. อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพและปลอดมลพิษ 
 5. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
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3.3  ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำร 
 ส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 

โครงสร้ำงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว พ.ศ. 2558 - 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาของ 
อปท.ในเขต
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันา อบต.
บา้นล านาว 

การบริหารจดัการการเกษตรแบบครบ
วงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ 
และน านวตักรรมเกษตรมาใชเ้พื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได ้

 

การจดัการทรัพยากรธรธรรมชาติ 
น ้ า ส่ิงแวดลอ้มและพลงังานมี
ประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
และการใชพ้ลงังานสะอาด 

ศูนยก์ลางการกระจายสินคา้และโล
จิสติกส์ชั้นน าของภูมิภาค ได้
มาตรฐาน ลดตน้ทุน เพ่ิม
ประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง 

การพฒันาสงัคม 
การเรียนรู้และภูมิ
ปัญญา เพื่อการอยูดี่
มีสุข 

การพฒันาเศรษฐกิจ 

 

การพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน 

 

การพฒันา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 

การพฒันาการบริหาร
จดัการองคก์รภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล 

 

การพฒันาสงัคม
และคุณภาพชีวติ 

 

การพฒันาเศรษฐกิจ 

 

การพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน 

 

การพฒันา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 

การพฒันาการบริหาร
จดัการองคก์รภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล 

 

การพฒันา
คุณภาพชีวิตและ

สงัคม 

 

แนวทางการ
พฒันา 

ผลผลิต/
โครงการ 

พฒันา
เส้นทาง
คมนาคม
ในต าบล
ใหไ้ด้

มาตรฐาน 
สะดวก
ปลอดภยั
อย่าง
ทัว่ถึง 

พฒันา
แหล่งน ้า

ให้
เพียงพอ
ต่อการ
อุปโภค
บริโภค 

พฒันา
สาธารณู
ปโภคให้

มี
ประสิทธิ
ภาพทัว่ถึง
ทุกพ้ืนท่ี 

ส่งเสริม
การ

ประกอบ
อาชีพและ
พฒันา
กลุ่ม
อาชีพ   

สร้าง
ความ
เขม้แข็ง
ใหก้บั

เกษตรกร 
พฒันาให้
ความรู้
และ

เทคนิค
วิธีการ 
ในเร่ือง
เศรษฐกจิ
พอเพียง 

เสริม 
สร้าง

ประสิทธิ
ภาพใน
การก  าจดั 
บ าบดั
มลพิษ 
แกไ้ข

ปัญหาส่ิง 
แวดลอ้ม 

การ
อนุรักษ์
ฟ้ืนฟู

ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และความ
หลาก 

หลายทาง
ชีวภาพ
และ

ปรับปรุง
ภูมิทศันท่ี์
เหมาะสม
ต่อสภาพ 
แวดลอ้ม
ของ
ชุมชน 

พฒันา
คุณภาพ
การศึกษา 

ส่งเสริม
สุขภาพ
อนามยั 
รณรงค์
ป้องกนั
โรคติดต่อ
และไม่
ติดต่อ 

พฒันาส่ิง 
แวดลอ้ม
ชุมชนให้
ถูกสุข 
ลกัษณะ 

รณรงค์
ป้องกนั
ควบคุม
การแพร่
ระบาด
ของยา
เสพติด
เพ่ือลด
จ านวนผู ้
เสพและผู ้
เก ีย่วขอ้ง
ใหน้อ้ยลง 

ส่งเสริม
การจดั
ระเบียบ
ชุมชน 
สังคม 

การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
และการ
บรรเทา
สาธารณ
ภยัเพ่ือ
ความ

ปลอดภยั
ในชีวิต
และ

ทรัพยสิ์น
ของ

ประชา-
ชน 

พฒันา 
การกฬีา 
เสริม 
สร้าง

โอกาสให้
ประชา- 
ชนทุก
กลุ่มออก
ก  าลงักาย
และเล่น
กฬีาอย่าง
ทัว่ถึง 

ส่งเสริม
การท านุ
บ ารุงและ
รักษา 
ศาสนา
ศิลป 
วฒัน-
ธรรม 

ประเพณี 
ภูมิปัญา
ทอ้งถ่ิน 
พฒันา
ฟ้ืนฟูต่อ
ยอด
แหล่ง
เรียนรู้

ทางวฒัน-
ธรรม 

สงเคราะห์ 
และ
พฒันา
เด็ก 

เยาวชน 
สตรี 
คนชรา 

และผูด้อ้ย 
โอกาสใน
สังคมให้
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี
และพึ่งพา
ตนเองได ้

สร้าง
กระบวน
การมี

ส่วนร่วม
เพ่ือความ
เขม้แข็ง
ของ
ชุมชน
และ

ส่งเสริม
กจิกรรม
ชุมชน 

ส่งเสริม
ประชา 
ธิปไตย
และเสริม 
สร้าง
ความ
เขม้แข็ง
ของกระ 
บวนการ
ประชา
สังคมใน
การ

บริหาร
จดัการ
ทอ้งถ่ิน 
ส่งเสริม
การจดัท า
แผนพฒัน
าทอ้งถ่ิน
ท่ีตอบ 
สนองต่อ
ความ
ตอ้งการ
ในระดบั
ชุมชน 
ภายใต้
กระบวน
การมี

ส่วนร่วม
จากทุก
ภาคส่วน 

พฒันา 
การ

บริหาร
จดัการ
องคก์ร 
ใหมี้

ประสิทธิ
ภาพและ
โปร่งใส 

พฒันา
ศกัยภาพ
บุคลากร
ของ
องคก์ร
อย่าง

สม ่าเสมอ
และ

ต่อเน่ือง 
เพ่ือเสริม 
สร้าง

ประสิทธิ
ภาพใน
การ
ปฏิบติั
ราชการ 

เสน้ทางคมนาคม
ท่ีไดม้าตรฐาน 

 

ประชาชนมีน ้ าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

 

ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 

 

ประชาชนมีการประกอบ
อาชีพและมีรายไดเ้พียงพอ 

 

ประชาชนมีความพึงพอใจ 
ในคุณภาพการใหบ้ริการ 

 

โครงการ
ส่งเสริม
การ

ประกอบ
อาชีพ 
   

โครงการ
ส่งเสริม
เศรษฐกจิ
พอเพียง 

   

โครงการ
ขุดลอด
แหล่งน ้า 
ปรับปรุง
ภูมิทศัน ์

   

โครงการ
จดัการ
ขยะมูล
ฝอย 

การบ าบดั
มลพิษ 
   

โครงการ
กอ่สร้าง
ถนน

คอนกรีต
ถนนลาด
ยาง 

ปรับปรุง/
บุกเบิก
ถนน 

 
 

   

โครงการ
ขุดเจาะ
บ่อบาดาล 
กอ่สร้าง
ฝายน ้าลน้ 
 
 

   

โครงการ
กอ่สร้าง
ประปา 
ปรับปรุง
ระบบ
ประปา 

 
 

   

โครงการ
ส่งเสริม
ดา้นการ
จดัท า
แผน 

การสร้าง
ความสัม
พนัธ์

ระหว่าง
ชุมชน 

 
 

   

โครงการ
จดัซ้ือ
วสัดุ

ครุภณัฑ์
ในการ
ปฏิบติั 
งาน 

 
 

   

โครงการ
พฒันา
ศกัยภาพ
ของ

บุคลากร 
 
 

   

โครงการ
ส่งเสริม
พฒันา
ดา้น

การศึกษา 
 
 

   

โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพ
อนามยั 

 
 

   

โครงการ
ดา้นยา
เสพติด 

 
 

   

โครงการ
ดา้น

ป้องกนั
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภยั 
 
 

   

โครงการ
ดา้นการ
ส่งเสริม
กฬีา การ
ออกก  าลงั
กาย 
 

   

โครงการ
ส่งเสริม
ศาสนา 
ศิลปะวฒั
นธรรม 
ประเพณี 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

 
 

   

โครงการ
ส่งเสริม
พฒันา
เด็ก 

เยาวชน 
สตรี 
คนชรา 

ผูด้อ้ยโอก
าส 

 
   

โครงการ
ส่งเสริม
การมี

ส่วนร่วม
ในชุมชน 
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3.4  แผนที่ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Strategy Map) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

พนัธกิจ 
พฒันาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

พฒันาคุณภาพชีวติและสงัคม
ใหป้ระชาชนอยูดี่มีสุข รองรับ
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

ส่งเสริมพฒันา
อาชีพ กลุ่มอาชีพ
เสริมในชุมชน 

พฒันาการบริหารจดัการให้
มีประสิทธิภาพ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มใหค้งสภาพและ
ปลอดมลพิษ 

วิสยัทศัน์ ประชาชนมีสุข  ชุมชนพฒันา 

ยทุธศาสตร์ การพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและสงัคม 

การพฒันา
เศรษฐกิจ 

การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

การพฒันาการบริหารจดัการ
องคก์รภายใตร้ะบบธรรมภิบาล 

แนวทาง 
การพฒันา 

  -  พฒันาเสน้ทางคมนาคมใน
ต าบลใหไ้ดม้าตรฐาน 
สะดวกปลอดภยัอยา่ง
ทัว่ถึง 

  - พฒันาแหล่งน ้ าใหเ้พียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค 

  - พฒันาสาธารณูปโภคใหม้ี
ประสิทธิภาพ ทัว่ถึงทุก
พ้ืนท่ี 

  -  พฒันาคุณภาพการศึกษา 
  - ส่งเสริมสุขภาพอนามยั รณรงค์

ป้องกนัโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
พฒันาส่ิงแวดลอ้มชุมชนใหถู้ก
สุขลกัษณะ 

  - รณรงคป้์องกนัควบคุมการแพร่
ระบาดของยาเสพติดเพื่อลด
จ านวนผูเ้สพและผูเ้ก่ียวขอ้งให้
นอ้ยลง 

  -  ส่งเสริมการจดัระเบียบชุมชน 
สงัคม การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการบรรเทาสา
ธารณภยัเพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์นของ
ประชาชน 

  - พฒันาการกีฬา เสริมสร้างโอกาส
ใหป้ระชาชนทุกกลุ่มออกก าลงั
กายและเล่นกีฬาอยา่งทัว่ถึง 

  - ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา 
ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญาทอ้งถ่ิน พฒันา
ฟ้ืนฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทาง
วฒันธรรม 

  -  สงเคราะห์และพฒันาเด็ก เยาวชน 
สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาสใน
สงัคมใหม้ีคุณภาพชีวติท่ีดีและ
พึ่งพาตนเองได ้

  - สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อความเขม้แข็งของชุมชนและ
ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 

  -  ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและพฒันากลุ่ม
อาชีพ   

  - สร้างความเขม้แข็งใหก้บั
เกษตรกร พฒันาใหค้วามรู้
และเทคนิควิธีการในเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง 

 - การอนุรักษฟ้ื์นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ท่ีเหมาะสมต่อ
สภาพแวดลอ้มของชุมชน 

 - เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการก าจดั บ าบดัมลพษิ 
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

 

  -  ส่งเสริมประชาธิปไตยและ
เสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของกระบวนการประชา
สงัคมในการบริหารจดัการ
ทอ้งถ่ิน ส่งเสริมการจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ี
ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการในระดบัชุมชน 
ภายใตก้ระบวนการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 

  - พฒันาการบริหารจดัการ
องคก์รใหม้ีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส 

  - พฒันาศกัยภาพบุคลากร
ขององคก์รอยา่งสม ่าเสมอ
และต่อเน่ือง เพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติัราชการ 

เป้าประสงค ์
เสน้ทาง
คมนาคม
ท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
น ้ าอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนมีการ
ประกอบอาชีพ
และมีรายได้
เพียงพอ 

ชุมชนมีทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ี
เหมาะสม 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจใน
คุณภาพการ
ใหบ้ริการ 
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บทท่ี 4 
รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 
-  ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 

พันธกิจ   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

เป้ำประสงค์  1.   เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
   2. ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 

   ตัวช้ีวัดตำมเป้ำประสงค์ 
    1. จ านวนระยะทางถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
    2. จ านวนครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมในต าบลให้ได้

มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
ความยาวถนนที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

2. พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค 

จ านวนครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

3. พัฒนาสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง
ทุกพ้ืนที่ 

จ านวนครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
 ส่วนโยธา 
 
ควำมเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ศูนย์กลางการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ชั้นน าของ
ภูมิภาค ได้มาตรฐาน ลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ : ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน   
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-  ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
 

พันธกิจ   พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้ำประสงค์  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

   ตัวช้ีวัดตำมเป้ำประสงค์ 
    ร้อยละของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวนมาตรฐานที่ ศพด.ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและ

ไม่ติดต่อ พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

3. รณรงค์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด
เพ่ือลดจ านวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 

ร้อยละของผู้เสพยาเสพติดลดลง 

4. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ร้อยละของครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

5. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุก
กลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 

ร้อยละของประชาชนที่ออกก าลังกาย 

6. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา
ฟ้ืนฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

จ านวนกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม 

7. สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พ่ึงพาตนเองได้ 

ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริม 

8. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของ
ชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 

ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วม 

 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด 
 
ควำมเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือการอยู่ดีมีสุข
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   
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-  ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
 

พันธกิจ   ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพในชุมชน 

เป้ำประสงค์  ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 

   ตัวช้ีวัดตำมเป้ำประสงค์ 
    ร้อยละของประชากรวัยท างานมีอาชีพและมีรายได้ 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุ่ม

อาชีพ 
จ านวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ 

2. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร พัฒนาให้
ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวนแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด 
 
ควำมเชื่อมโยง 
  1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1   การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็น
เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพและน านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
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-  ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

พันธกิจ   อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพและปลอดมลพิษ 

เป้ำประสงค์  ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 

   ตัวช้ีวัดตำมเป้ำประสงค์ 
    ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน 

จ านวนกิจกรรม/โครงการป้องกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัด
มลพิษ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของครัวเรือนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ 

 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด 
 
ควำมเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ : ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน   
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-  ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
 

พันธกิจ   พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

เป้ำประสงค์  ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 

   ตัวช้ีวัดตำมเป้ำประสงค์ 
    ร้อยละระดับความพึงพอใจของประชาชน 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการในระดับชุมชน ภายใต้กระบวนการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ร้อยละระดับความพึงพอใจของประชาชน 

2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ร้อยละระดับความพึงพอใจของประชาชน 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนา 

 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด 
 
ควำมเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือการ
อยู่ดีมีสุข 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล   
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รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 
 
ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์/แนว
ทำงกำรพัฒนำ 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ควำม 
ก้ำวหน้ำของ
เป้ำหมำย 

โครงกำร/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

ศูนย์กลางการ
กระจายสินค้า
และโลจสิติกส์
ช้ันน าของ
ภูมิภาค ได้
มาตรฐาน ลด
ต้นทุน เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การคมนาคม
ขนส่ง 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน   

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

เส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

4 8 12 16 20 พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใน
ต าบลใหไ้ด้
มาตรฐาน 
สะดวกปลอดภยั
อย่างทั่วถึง 

ความยาว
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ปีละ 4 กม. โคงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
โครงการบุกเบิกถนน 
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 

ส่วนโยธา ส านักงาน
ปลัด 

   ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ า 

 200  200  200  200  200 พัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภค 

จ านวน
ครัวเรือน 
ผู้ใช้น้ า 

ปีละ 100 
ครัวเรือน 

โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ าล้น 
โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาล 

ส่วนโยธา ส านักงาน
ปลัด 

          พัฒนา
สาธารณูปโภค
ให้มี
ประสิทธิภาพ 
ทั่วถงึทุกพื้นที่ 

จ านวน
ครัวเรือน 
ผู้ใช้น้ า 

ปีละ 100 
ครัวเรือน 

โครงการก่อสร้าง
ประปา 
โครงการปรับปรุง
ระบบประปา 

ส่วนโยธา ส านักงาน
ปลัด 
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ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์/แนว
ทำงกำรพัฒนำ 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ควำม 
ก้ำวหน้ำของ
เป้ำหมำย 

โครงกำร/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

การพัฒนา
สังคม การ
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาเพื่อ
การอยู่ดีมสีุข 

การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต   

การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ด ี

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ผ่านเกณฑ์ 
จปฐ. 

80 85 90 95 100 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

จ านวน
มาตรฐานที่ 
ศพด.ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผ่านเกณฑ์
12 
มาตรฐาน 

โครงการด้านส่งเสรมิ
พัฒนาด้านการศึกษา 

ส านักงาน
ปลัด 

ส่วน 
การคลัง 

          ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย รณรงค์
ป้องกัน
โรคตดิต่อและไม่
ติดต่อ พัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ชุมชนให้ถูก
สุขลักษณะ 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

ร้อยละ 20 
ต่อป ี

โครงการด้านส่งเสรมิ
สุขภาพอนามัย 
 

ส านักงาน
ปลัด 

ส่วน 
การคลัง 

          รณรงค์ป้องกัน
ควบคุมการแพร่
ระบาดของยา
เสพติดเพื่อลด
จ านวนผู้เสพ
และผูเ้กี่ยวข้อง
ให้น้อยลง 

ร้อยละของผู้
เสพยาเสพ
ติดลดลง 

ร้อยละ 5 
ต่อป ี

โครงการด้าน 
ยาเสพตดิ 

ส านักงาน
ปลัด 

ส่วนโยธา 
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ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์/แนว
ทำงกำรพัฒนำ 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ควำม 
ก้ำวหน้ำของ
เป้ำหมำย 

โครงกำร/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

          ส่งเสริมการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
การบรรเทาสา
ธารณภัยเพื่อ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ร้อยละของ
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ร้อยละ 80
ทุกป ี

โครงการด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

ส่วนโยธา 

          พัฒนาการกีฬา 
เสรมิสร้าง
โอกาสให้
ประชาชนทุก
กลุ่มออกก าลัง
กายและเล่น
กีฬาอย่างท่ัวถึง 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ออกก าลัง
กาย 

ร้อยละ 20 
ต่อป ี

โครงการด้านการ
ส่งเสริมกีฬา การออ
ก าลังกาย 

ส านักงาน
ปลัด 

ส่วนโยธา 
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ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์/แนว
ทำงกำรพัฒนำ 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ควำม 
ก้ำวหน้ำของ
เป้ำหมำย 

โครงกำร/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

          ส่งเสริมการท านุ
บ ารุงและรักษา
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
พัฒนาฟ้ืนฟูต่อ
ยอดแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม 

จ านวน
กิจกรรมที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ปีละ 5 
กิจกรรม 

โครงการด้านการ
ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

ส่วน 
การคลัง 

          สงเคราะห์และ
พัฒนาเด็ก 
เยาวชน สตรี 
คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมให้มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีและพึ่งพา
ตนเองได ้

ร้อยละของ
เด็ก เยาวชน 
สตรี คนชรา 
และ
ผู้ด้อยโอกาส
ที่ได้รับการ
พัฒนา
ส่งเสริม 

ร้อยละ 20 
ต่อป ี

โครงการด้านเด็ก 
เยาวชน สตรี คนชรา 
และผูด้้อยโอกาส 

ส านักงาน
ปลัด 

ส่วน 
การคลัง 

          สร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมเพื่อ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนและส่งเสริม
กิจกรรมชุมชน 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
มีส่วนร่วม 

ร้อยละ 80 
ทุกป ี

โครงการด้านส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วม 

ส านักงาน
ปลัด 

ส่วน 
การคลัง 
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ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์/แนว
ทำงกำรพัฒนำ 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ควำม 
ก้ำวหน้ำของ
เป้ำหมำย 

โครงกำร/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

การบริหาร
จัดการการ 
เกษตรแบบ
ครบวงจร เป็น
เกษตรสุขภาพ 
เกษตรคณุภาพ
และน า
นวัตกรรม
เกษตรมาใช้
เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่
ผลผลติและ
สร้างรายได ้

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ประชาชนมี
การประกอบ
อาชีพและมี
รายได้
เพียงพอ 

ร้อยละของ
ประชากรวัย
ท างานมีอาชีพ
และมรีายได ้

60 70 80 90 100 ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
และพัฒนากลุม่
อาชีพ 

จ านวน
ประชากรที่
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 

ปีละ 100 
คน 

โครงการด้านส่งเสรมิ
การประกอบอาชีพ 

ส านักงาน
ปลัด 

ส่วน 
การคลัง 

     สร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
เกษตรกร 
พัฒนาให้ความรู้
และเทคนิค
วิธีการในเรื่อง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวน
แหล่งเรียนรู้
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ปีละ 3 
แหล่งเรียนรู ้

โครงการด้านการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักงาน
ปลัด 

ส่วน 
การคลัง 
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ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์/แนว
ทำงกำรพัฒนำ 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ควำม 
ก้ำวหน้ำของ
เป้ำหมำย 

โครงกำร/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ น้ า 
สิ่งแวดล้ม
และพลังงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวและการ
ใช้พลังงาน
สะอาด 

การพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน   
 

การพัฒนา
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่ง 
แวดล้อม 

ชุมชนมี
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ี
เหมาะสม 

ร้อยละของ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ี
ได้รับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

10 20 30 40 50 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติและความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ที่เหมาะสมต่อ
สภาพแวดล้อม
ของชุมชน 

จ านวน
กิจกรรม/
โครงการ
ป้องกัน
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ปีละ 3 
กิจกรรม 

โครงการขุดลอก 
แหล่งน้ า 
โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

ส่วนโยธา 

     เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การก าจัด บ าบัด
มลพิษ แก้ไข
ปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ไม่ได้รับ
ผลกระทบ
จากมลพิษ 
 

ร้อยละ 20 
ต่อป ี

โครงการด้านจัดการ
ขยะมูลฝอย 
โครงการบ าบดัมลพิษ 

ส านักงาน
ปลัด 

ส่วนโยธา 
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ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์/แนว
ทำงกำรพัฒนำ 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ควำม 
ก้ำวหน้ำของ
เป้ำหมำย 

โครงกำร/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

การพัฒนา
สังคม การ
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาเพื่อ
การอยู่ดีมสีุข 
 

การพฒันา 
การบริหาร
จัดการ
องค์กร
ภายใต้
ระบบธรรมา 
ภิบาล   
 

การพัฒนา 
การ
บริหาร
จัดการ
องค์กร 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในคุณภาพ
การให้บริการ 

ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

80 85 90 95 100 ส่งเสริมประชา 
ธิปไตยและ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของ
กระบวนการ
ประชาสังคมใน
การบริหาร
จัดการท้องถิ่น 
ส่งเสริมการ
จัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่นที่
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ 
ในระดับชุมชน 
ภายใต้
กระบวนการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 

ร้อยละ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ร้อยละ 80 
  

โครงการด้านการ
ส่งเสริมการจัดท า
แผนพัฒนา 
โครงการด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ภายในชุมชนกับ
หน่วยงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

ส่วน 
การคลัง 
ส่วนโยธา 

          พัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ
และโปร่งใส 

ร้อยละ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ร้อยละ 80 โครงการซื้อวสัดุ
ครุภณัฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

ส่วน 
การคลัง 
ส่วนโยธา 
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ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวดั 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์/แนว
ทำงกำรพัฒนำ 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ควำม 
ก้ำวหน้ำของ
เป้ำหมำย 

โครงกำร/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

          พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ
องค์กรอย่าง
สม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง เพื่อ
เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

ร้อยละ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ร้อยละ 80 
ต่อป ี

โครงการด้านการ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 

ส านักงาน
ปลัด 

ส่วน 
การคลัง 
ส่วนโยธา 
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ค ำน ำ 

 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว (พ.ศ. 2558 – 2562) ได้จัดท า
ขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการน านโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวไปปฏิบัติ ซึ่ง
ค านึงถึงความสอดคล้องกับปัญหา ศักยภาพ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก โดยที่
ประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การน าเสนอข้อมูลเพ่ือการพัฒนา การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนา
และจัดล าดับความส าคัญของประเด็นการพัฒนา การวิเคราะห์สภาวการณ์การพัฒนา การก าหนด
วิสัยทัศน์ การตั้งเป้าหมาย และตัวชี้วัด ตลอดทั้งแนวทางการพัฒนาและการติดตามประเมินผล 
 ในกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ทุกภาคส่วนได้
พิจารณาบูรณาการแนวคิดในการพัฒนาจากนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กรอบแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด 
นครศรีธรรมธรรมราช รวมถึงนโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านล านาว คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว หัวหน้า
ส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาคมต าบล ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ล านาวจะได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนานี้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนต าบลบ้านล านาวต่อไป 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
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สำรบัญ 

 
 หน้ำ 
บทที่ 1 บทน ำ   1 
 1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 1 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 1 
 1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2 
 1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 
บทที่ 2 สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 
 2.1 สภาพทั่วไป 5 
 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 12 
 2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 13 
บทที่ 3 แผนยุทธศำสตร์ 16 
 3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 16 
 3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 33 
 3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  
  อบต.บ้านล านาว 

42 

 3.2 แผนที่ยุทธศาสตร์ 43 
บทที่ 4 รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 44 
 4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 44 
 4.2 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 49 
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แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
(พ.ศ. 2557 – 2561) 

 
 
 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 

อ ำเภอบำงขัน    จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
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ร่ำง 
 
 

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
(พ.ศ. 2558 – 2562) 

 
 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 

อ ำเภอบำงขัน    จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
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ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 
เรื่อง  ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. 2258 – 2560) 

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

 
 อาศัยอ านาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความ
เห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การ 
 บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (พ.ศ. 2558 - 2560) แล้ว เมื่อสมัยประชุมวิสามัญที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 และ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้อนุมัติใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อวันที่  
30 เมษายน 2557 จึงประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 - 2562) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านล านาว  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ    ณ    วันที่          พฤษภาคม    2557 
 
 
 
 

ลงชื่อ 
                 (นายสุเทพ    ภักดีโชติ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว   
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ข้อมูลผู้ใช้น้ ำประปำ/ไฟฟ้ำ 

 
หมู่ที่ น้ ำประปำ ไฟฟ้ำ 

ครัวเรือนที่มีน้ ำประปำใช้ ครัวเรือนที่ไม่มีน้ ำประปำใช้ ครัวเรือนที่มีไฟฟ้ำใช้ ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้ำใช้ 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
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แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. 2557 – 2561)                                             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขัน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 

 

 

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. 2557 – 2561)                                             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขัน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 

 

 

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. 2557 – 2561)                                             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขัน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 

 

 

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. 2557 – 2561)                                             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขัน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 

 

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. 2557 – 2561)                                             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขัน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
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