
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   2.1 วิสัยทัศน์  

“ เศรษฐกิจดี   การศึกษาเด่น    โครงสร้างพื้นฐานดี  
  ประชาชนปลอดภัย   ใส่ใจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ” 

   2.2 ยุทธศาสตร์ 
     1. การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
       - การจัดท าแผนแม่บทและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรชุมชนทุก
ระดับ 
       - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน  และประชาชนทั่วไป 

    - พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพและผลิตภัณฑ์  การบรรจุภัณฑ์ และการตลาดแก่
สินค้าท่ี  
ผลิตในชุมชน 

        - ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
       - ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
        - สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอ่ืนๆ 
        - การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
        - ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
        - ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
        - ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
       - ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
       - ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
       - ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ 
       - พัฒนาและดูแลที่สาธารณะเพ่ือเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน 
       - การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
       3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

- พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
- แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
- ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
- สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส 
       
 

แบบ ผ.01 



 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

   - ส่งเสริมพุทธศาสนา 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้าน 
   - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและงานบุญประเพณีและวันส าคัญต่างๆ 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   - การพัฒนาเส้นทางคมนาคม (ถนนลูกรัง คอนกรีต ลาดยาง  รางระบายน้ า ท่อลอด
เหลี่ยม) 
   - การพัฒนาการบริการประปา 
   - การพัฒนาด้านไฟฟูา 
   - การพัฒนาด้านสาธารณสถาน (เมรุ  ศาลาประชาคม ห้องน้ าสาธารณะ  ฯลฯ) 
  6 .ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 

- การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาล 
- การพัฒนาบุคลากรของเทศบาล  
- การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ 
- การประยุกต์ใช้อนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง 

   2.3 เปูาประสงค ์
   1.  เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานท า มีรายได้ เพียงพอในการด ารงชีพ 

2.  เพ่ือรักษาฟ้ืนฟูสภาพปุาไม้และสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
   3. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

4. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม  จริยธรรม 
และได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. เพื่อจัดให้มีการบ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม ท่อระบายน้ าเสีย ไฟฟูา 
ประปา แหล่งน้ าไว้ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ 

   6. มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
   7. เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบล  และให้เยาวชนได้เล่นกีฬามากข้ึน 
   

   2.4 ตัวชี้วัด  
     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่ ง เสริม
เศรษฐกิ จชุมชนท้องถิ่ นตามหลั กปรั ชญา
เศรษฐกิจพอพียง 

1.ร้อยละผู้เข้าร่วมประชาคม 
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ 
4.จ านวนสินค้าโอทอป/สินค้าในต าบลที่ได้รับการแปรรูป 
5.จ านวนกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.จ านวนผืนปุาที่มีความอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่ 
2.จ านวนแหล่งน้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ 

  
2.4 ตัวชี้วัด  
     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
(ต่อ) 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
3.จ านวนพื้นที่ท่ีกั้นไฟปุา 
4.จ านวนพื้นที่ปุาท่ีได้รับการปูองกัน 
5.ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะ 
6.ร้อยละของครัวเรือนที่มีถังขยะ 
7.จ านวนบ่ขยะในพ้ืนที่ 
8.จ านวนชุมชนที่มคีวามสะอาด 
9.จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
10.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
11.ร้อยละของผู้เข้าร่วมออกก าลังกาย 
12.จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

1.จ านวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
2.จ านวนผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดฟื้นฟู 
3.จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
4.จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้รับการสนับสนุน 
5.จ านวนโครงการที่จัดอบรม 
6.จ านวนชุมชนที่ได้รับการการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 
7.จ านวนผู้เข้าใช้ลานกีฬาชุมชน 
8.ร้อยละของคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
9.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.ร้อยละ/จ านวนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากข้ึน 
2.ร้อยละของจ านวนประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่
สาธารณะ 
3.ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 
4.ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้อย่างเพียงพอ 
5.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
6.ร้อยละของผู้ใช้บริการศาลาประชาคม 



6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการบริการ
สาธารณะ 

1.จ านวนบุคลาการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาฯ 
2.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
3.ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น 
4.ร้อยละความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรและการให้บริการ 

 
   2.5 ค่าเปูาหมาย 
      

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่ง เสริม
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรั ชญา
เศรษฐกิจพอพียง 

ส่งเสริมการเกษตรและสร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ปลูกต้นไม้  การปูองกันไฟปุา อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  สัตว์
น้ า การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

1.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบ 
2.พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน การปูองกันและรักษาโรคติดต่อ ควบคุมปูองกันโรค
ระบาดในพื้นที่ พร้อมทั้งให้บริการประชาชนในกรณีเกิดเหตุ
ในกรณีฉุกเฉิน 
3.พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ  ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  
4.ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.  เพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถิ่น  ให้ความรู้
และปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีความสามัคคี ปรองดอง  
สมานฉันท์ เพ่ือความมั่นคงของชาติ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่ ง เสริ มและสนับสนุน ง านศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นสร้างบูรณะ
ถนน แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพ่ือความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการบริการ
สาธารณะ 

พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน และการ
ปฏิบัติงาน  พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรให้พร้อมบริการประชาชน 

 



   2.6 กลยุทธ์ 
  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของต าบลบุญทัน  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับ
การวางบทบาทการพัฒนาต าบลบุญทันในอนาคตอย่างเหมะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชนรวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพ และบทบาทหน้าที่ของเทศบาลต าบลเพ่ือที่จะให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสุด  ดังนั้นจึงได้ก าหนดกลยุทธ์ดังนี้ 
  1.ส่งเสริมอาชีพในชุมชน  เพ่ิมผลผลิต เพิ่มรายได้  ท าให้เกิดความเข็มแข็งของ
ชุมชน 
  2.ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว
และกีฬา 
  3.การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
  4.ส่งเสริมด้านสาธารณสุข ให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง 
  5.พัฒนาและส่งเสริมการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
  6.การบริหารจัดการที่ดี สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ก้าวทันเทคโนโลยี 
และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

   

   2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
         เทศบาลต าบลบุญทัน  ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมนพ้ืนที่ในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟูพัฒนาการ
จัดบริการสาธารณะ  หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน  พัฒนาประเทศ  ให้มี
คุณภาพสูง  การพัฒนาที่ยั่งยืน  ควบคู่กับกับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่ วนร่วม  ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ
ของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา  เทศบาลต าบลบุญทัน  จึงก าหนด
จุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

    1. การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  
         2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
       3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
      6 .ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 

   2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
     ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบุญทัน  มุ่งพัฒนา 6  ด้าน  
ได้แก่ 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     เทศบาลต าบลบุญทัน  ได้จัดให้มีการประชาคมเพ่ือรวบรวมความคิดในการพัฒนา
ท้องถิ่น  ในการนี้จึงได้น าข้อมูลต่างๆ ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นของประชาชน การส ารวจ /ออกพ้ืนที่ 
ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานและข้อมูลการจัดท าแผนชุมชนมาวิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้องการของ
ประชาชนได้  ดังนี้  
      

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1.ด้านการศึกษา ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2.ด้านเศรษฐกิจ 1.ปัญหาความยากจน  ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

2.การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
3.ต้นทุนการผลิตสูง  แต่ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
ท าให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
4.ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร ท าให้ถูกเอาเปรียบ
จากพ่อค้าคนกลาง 
5.ปัญหาพื้นที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ  เช่น  น้ า
ท่วม 

แบบ ผ.01 แบบ ผ.01 
แบบ ผ.01 



6.เส้นทางการขนส่งช ารุด เสียหาย ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
7.พ้ืนที่ในต าบลบุญทันส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่
สามารถแปลงสินทรัพย์มาเป็นทุนได้ 

3.ด้านสังคม 1.ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
2.ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง  

4.ด้านสิ่งแวดล้อม 1.ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.สภาพคูคลองตื้นเขิน 
3.ปัญหาเรื่องกการบริหารจัดการขยะ 

5.ด้านการบริหารจัดการที่ดี 1.ประชาชนไม่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
2.การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ  การให้บริการ
ประชาชนยังไม่ทั่วถึง ขาดการให้บริการเชิงรุก 

6.ด้านการบริการสาธารณะ 1.ถนนช ารุดเสียหาย เป็นหลมุเป็นบ่อ  
2.ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟูา 
3.น้ าส าหรับอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ 
4.ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ 
5.ประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกเพราะ
ไม่มีปูายบอกทางและสัญญาณไฟเตือน ท าให้เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

 
    
 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
    การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการ
พัฒนาในอนาคตของเทศบาลต าบลบุญทัน  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค ) 
   1.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1.เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของอปท. 
2.องค์กรมีความพร้อมในการด า เนินงานด้ าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
3.ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

1.ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.
ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค( Threats) 
1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  
12  ให้ความส าคัญ 
2.ตามรัฐธรรมนูญก าหนดให้เรียนฟรี 12  ปี 

1.โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ
การสอน และวัสดุทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.ผู้ปกครองยังมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียง 



3.ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
4.สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลการต่อการศึกษาของ
เยาวชน 

  

 2.ด้านเศรษฐกิจ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1.ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 1.ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาอาชีพ

ด้านต่างๆ 
2.มีพ้ืนที่ห่างไกลจากจังหวัด 

โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค( Threats) 
1.เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ 
2.การเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่ส าคัญของจังหวัด 
3.พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าเกษตร 
 

1.ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
2.ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า แต่ต้นทุนการ
ผลิตสูง 
3.การใช้สารเคมีทางการเกษตร 
4.ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเป็นลักษณะต่างคนต่างท า 
5.ประชาชนไม่สามารถน าที่ดินไปแปลงเป็นทุนได้
เนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
6.ท าให้การขนส่งสินค้าล่าช้า 

 
 
 
 
 3.ด้านสังคม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1.ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 
2.เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของอปท. 
3.มีงบประมาณในการด าเนินการ 

1.ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่อปท.
ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค( Threats) 
1.การกีฬา  รัฐส่งเสริมกีฬาและการออกก าลังกาย 
และในพื้นที่มีสนามกีฬาให้บริการประชาชนในต าบล 
2.ยาเสพติด   รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  มีแหล่งบ าบัดฟ้ืนฟูทุกโรงพยาบาล 
3.สังคมสงเคราะห์   นโยบายกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
4.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   ในต าบลมีอป
พร.คอยสอดส่องดูแลความปลอดภัย 

1.การกีฬา  ขาดผู้มีความรูความสามารถเฉพาะใน
การให้ค าแนะน าอย่างถูกวิธีและยังไม่สามารถบริหาร
ลานกีฬาได้อย่างเหมาะสม 
2.ยาเสพติด มีการลักลอบการผลิต จ าหน่าย ความ
เข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  และความเจริญทาง
วัตถุ/ค่านิยมในสังคมปัจจุบัน 
3.สังคมสงเคราะห์   ขาดโอกาสเข้าถึงบริการ  ไม่รู้



5.สาธารณสุข   มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบล  มีอาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้าน มีรถกู้ชีพ
คอยให้บริการประชาชนในกรณีฉุกเฉินและประชาชน
ให้ความส าคัญด้านสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น 
 

สิทธิของตัวเองในการขอรับความช่วยเหลือ  จ านวน
ผู้สูงอายุและผู้พิการที่เพ่ิมสูงขึ้นในสังคม 
4.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอและดูแลไม่ท่ัวถึง 
5.สาธารณสุข  มีโรคติดต่อตามฤดูกาล  เช่น  โรค
ไข้เลือดออก 

 
 4.ด้านบริการสาธารณะ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1.ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 
2.เป็นภารกิจและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ
อปท. 

1.มีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค( Threats) 
1.เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความส าคัญ 
2.เป็นภารกิจและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ
อปท. 

1.ถนนในต าบลยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
2.ไฟฟูาสาธารณะยังไม่เพียงพอในชุมชน 
3.การบรรทุกน้ าหนักเกินท าให้ถนนช ารุด 

 
 5.ด้านสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1.ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 
2.เป็นภารกิจและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ
อปท. 

1.ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่อปท.
ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค( Threats) 
1.เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความส าคัญ 
2.เป็นแหล่งต้นน้ ามีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ 

1.ประชาชนใช้สารเคมีท าให้มีสารปนเปื้อนในน้ า
อุปโภคบริโภค 
2 .ปร ะช าชนขาดจิ ต ส า นึ ก ในกา รดู แล รั กษ า
สิ่งแวดล้อม 

 
 6.ด้านการบริหารจัดการที่ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1.ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 
2.เป็นภารกิจและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ
อปท. 

1.ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่อปท.
ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค( Threats) 
1.เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความส าคัญ 
 

1.ประชาชนขาดความเข้าใจในการท างานของภาค
ราชการ และยังไม่ให้ความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


