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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 6 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมุนษย์  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์ 
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
 1.การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว ( GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว ( GNP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
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 2.การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ( SocioEconomic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 3.การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 4.การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 5.การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (3) มีการกระจายอ้านาจที่เหมาะสม 
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง  
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
  ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ และสร้างความเชื่อมโยงเพ่ือ
การกระจายการท่องเที่ยวทั้งภาค 
  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง และคงความ
สมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่  5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-             
ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 ยุทธศาสตร์ที่  6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพและ              
ลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 
          ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
 (ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม เพชรบุรี สมุทรสงคราม) 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสินค้า และบริการ เพ่ือการท่องเที่ยว 
การค้า และพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม (innovation) และแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (creative economy) อย่างยั่งยืน 
          แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-2565)  
          โครงสร้างแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

วิสัยทัศน์  
“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว ระดับประเทศ” 

 พันธกิจ 
 1 เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนา
ประเทศไทยที่ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
 2 เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้าง
รายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด 
 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรให้มีศักยภาพ
ในการผลิตที่มีคุณภาพ 
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 4 เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะ เรียนรู้ และปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการตนเอง
เป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต เป็นชุมชนปลอดภัย อบอุ่นน่าอยู่ 
 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม           
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต 
 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีดสมรรถนะ บุคลากร
ภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

เป้าประสงค์รวม 
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน  เติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง 
2) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคมมีคุณภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

สังคมเป็นอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมลดลง 
3) ประชาชนมีคุณภาพ มีวิถีชีวิตเรียบง่าย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานในการด าเนิน

ชีวิต มีความสุข มีขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้สูง 
4) จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ               

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อ  สิ่งแวดล้อม มีขีด
ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาลในการ
บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าให้สมดุล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  
จังหวัดก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น และในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการให้น้ าหนักใน

การพัฒนาในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และ

การเกษตรแบบครบวงจร 
เปูาประสงค ์
1.1 เพชรบุรีมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมีการกระจายรายได้สู่ชุมชนประชาชนมีอาชีพและรายได้                 

ที่มั่นคง เศรษฐกิจฐานชุมชนเข้มแข็ง 
1.2 การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์จังหวัดสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับ

การค้า การเกษตร การท่องเที่ยว และการพัฒนา 
1.3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็ง ครบวงจร เชื่อมโยง ระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด

ยกระดับสู่ภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ 
1.4 ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก สินค้าทางการเกษตร สามารถ

สร้างรายได้ให้กับจังหวัด สร้างงานอาชีพ และรายได้แก่ ชุมชนประชาชน  
1.5 ภาครัฐมีความพร้อมในการหนุนเสริมการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ 4.0 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพท่ีพ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์
พระราชา 

2.1 เพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่คนสุขภาพดี ปัญหาความไม่ปลอดภัยปัญหาสังคมของจังหวัดในทุกด้านลดลง
อย่างต่อเนื่องจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเปูาหมายการพัฒนาของประเทศ 

2.2 เพชรบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ประชาชน ชุมชนตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง จังหวัดเพชรบุรี มีความ
พร้อมในการเป็นเมืองท่ีพอเพียงของประเทศ 

2.3 หมู่บ้านมีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
เข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

2.4 องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูงบุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล การบริการของ
องค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัฒนาสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
3.1 พ้ืนที่ปุาเพ่ิมมากข้ึนทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ปัญหาภัยทางธรรมชาติลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง 
3.2 จังหวัดเพชรบุรีมีดินน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเกษตรคุณภาพ 
3.3 การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจนสามารถลดปัญหา

ได้อย่างต่อเนื่อง 
3.4 จังหวัดเพชรบุรีมีสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมได้ทั่วทุกพ้ืนที่ 
3.5 จังหวัดมีศักยภาพทางพลังงาน สามารถจัดการพลังงานเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตรและหนุนเสริม

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน 
    ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการ

ท่องเที่ยว 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการ

ท่องเที่ยว 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 
"บางขุนไทรเป็นชุมชนน่าอยู่ท่ีมีวิถีชีวิตโดดเด่น  ควบคู่ไปกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล  

มีเศรษฐกิจที่มั่นคง  มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสจากการมีส่วนร่วมของประชาชน" 

2. พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน

ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่หลักในมาตรา 66 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่   "พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ   
สังคม  และวัฒนธรรม "  และองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร  ได้ก าหนดภารกิจหลักท่ีจะด าเนินการเพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  ดังนี้ 

ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ภารกิจหลักท่ี  1 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน  เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
ภารกิจหลักท่ี  2 
พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ภารกิจหลักท่ี  3 
พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้จากการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย 
ภารกิจหลักท่ี  4 
ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
ภารกิจหลักท่ี  5 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน 
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ภารกิจหลักท่ี  6 
อนุรักษ์และพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่นสืบต่อไป 
ภารกิจหลักท่ี  7 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลอดจนความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม                     

เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ส่งเสริมให้มีการคมนาคมที่สะดวก  ปลอดภัย จัดวางโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง   ๆ  และจัดให้มีน้ าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยการ 

(1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  สะพาน งานทาง ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  ท่อลอดเหลี่ยม 
อาคาร และพัฒนาระบบจราจร เขื่อนและผนังกันดินและโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

(2) ปรับปรุง / ขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านอย่างท่ัวถึง เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

(3) ขุดลอกคลองและพัฒนาแหล่งน้ าต่างๆ ในต าบล 
(4) ขยายเขตประปาเข้าสู่หมู่บ้าน ที่การประปาส่วนภูมิภาคยังขยายเขตไปไม่ถึง 
(5) ก่อสร้างประตูและท าท านบปูองกันน้ าเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 

2. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนและเยาวชน ให้มีสุขภาพดีถ้วน

หน้าและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(1) จัดให้มีกิจกรรมด้านกีฬา เพ่ือสุขภาพกายและใจที่ดีแก่ประชาชน 
(2) จัดให้มีสวนสุขภาพเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน 
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(3)  จัดให้มีการสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีและสามารถพ่ึงตนเองได้ 

(4) จัดให้มีการบรรเทาสาธารณภัยและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยในชุมชน 
(5) ส่งเสริมกิจกรรมของสตรี เยาวชน เด็กและประชาชนทั่วไป 
(6) สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการปูองกันคุ้มครองดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 
(7) ส่งเสริมศักยภาพผู้น าด้านสาธารณสุข ให้มีองค์ความรู้ในการปูองกันและระงับโรค 
(8) จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอ  ในการด าเนินงานปูองกันและ

ระงับโรค 
          3. นโยบายด้านการพัฒนาประสิทธิภาพชุมชน และความสงบเรียบร้อย 
        ส่งเสรมิและพัฒนาประสิทธิภาพความปลอดภัย และความสงบเรยีบร้อยในชุมชน โดยการ  

(1) จัดชุดสายตรวจ เวรวิทยุประจ าศูนย์ เพ่ือเฝูาระวังภัยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยใน
ชุมชน 

(2) จัดให้มีศูนย์แจ้งเหตุสาธารณภัย และช่วยเหลือแก่ประชาชน 24 ชั่วโมง 
                 (3) จัดสร้างศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของงานปูองกันฯ ให้มีความรู้
ความสามารถ และพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 

4.  นโยบายด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลักของประชาชน  โดยการ 
(1) ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน โดยยึดหลักจากความต้องการของประชาชน 
(3) พัฒนาทรัพยากรในพ้ืนที่   เช่น  ปุาชายเลนและแหล่งหอยแครงธรรมชาติให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
5.  นโยบายด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ   
สิ่งแวดล้อม โดยการ 

(1) สร้างเครือข่ายอาสาสมัครในการคุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
(2) พัฒนาระบบการบ าบัดและจัดการขยะ ให้สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเองอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ต่าง ๆ ในต าบลให้ร่มรื่นสวยงาม 
(4) สนับสนุนกลุ่มองค์กรในการคุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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6. นโยบายด้านการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน มีการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ อนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่น และ

รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย โดยการ 
(1) จัดให้มีการเรียนการสอนอย่างเสมอภาค  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  และสร้างโอกาสทาง

การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศทางการศึกษาให้กับประชาชนและเยาวชน 
(2) จัดให้มีแหล่งค้นคว้าและเรียนรู้ที่เพียบพร้อมทันสมัยอย่างท่ัวถึง  เพ่ือสร้างโอกาสทาง 

การศึกษาทั้งในและนอกหลักสูตร 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณ ีและวัฒนธรรม  เพ่ือรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(4) จัดให้มีการปลูกจิตส านึกให้เยาวชนและประชาชน   เกิดความศรัทธาเชื่อมั่นในศาสนา 

ประเพณี วัฒนธรรม  ความซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัยอย่างเป็นรูปธรรม   
7. นโยบายด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ อบต. และพนักงานในฐานะผู้ปฏิบัติ ให้พร้อมรับต่อการให้บริการ
ประชาชนเพื่อสร้างความพึงพอใจ โดยการ 

(1) พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้  ความสามารถ  ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และการบริการประชาชน 

(2) ส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและการจัดการสมัยใหม่  
เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการในการพัฒนาระบบราชการยุคปัจจุบัน  เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน
ผู้รับบริการ 

(3) บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล คุณธรรมในการบริหารงาน และแนวทางตามหลักเกณฑ์
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(4)  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในอ านาจหน้าที่ของ อบต. 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

    
1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ    

1.1  ปัญหาต้นทุนการผลิตด้าน 
การเกษตรมีราคาสูง 

1.1  ในพ้ืนที่หลายหมู่บ้านของต าบล             
บางขุนไทร มีอาชีพด้านการเกษตรเพียง
อย่าง 

เดียวท าให้รายได้ขึ้นอยู่กับอาชีพการเกษตร           
ถ้าราคาผลผลิตตกต่ า และต้นทุนการผลิตสูง   
ก็จะท าให้เกษตรกรมีรายได้ลดน้อยลงไปด้วย 

1.1 ลดต้นทุนในการผลิตเพื่อเพ่ิมรายได้ 
ให้เกษตรกร 

1.1  การประกอบอาชีพทางการเกษตร 

ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะมีอาชีพท านา   เลี้ยงปลา  
ต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะการท านาส่วนใหญ่
จะเป็นค่าปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช  ซึ่งมี
ราคาแพง  หากลดต้นทุนการผลิตจะต้อง
ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ
ทดแทน  ซึ่งมีราคาต่ า  จะท าให้เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน  ในปัจจุบันเกษตรกรหันมา
สนใจการใช้ปุ๋ยชีวภาพมากขึ้น  ในอนาคตก็จะ
สามารถลดต้นทุนการผลิตหรือปุ๋ยเคมีลงได้ 

1.2 ปัญหาด้านการประกอบ
อาชีพ 

1.2 ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจ้าง ซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่า
ครองชีพที่สูงขึ้น  

1.2 การฝึกอาชีพเสริมเพ่ือเป็นการเพ่ิม
รายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน  ตลอดจน
การรวมกลุ่มเพื่อสร้างศักยภาพ 

1.2 มีรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ ก่อให้เกิด
รายได้ ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชน 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1.3 ปัญหาการขาดการส่งเสริม
ด้านการท่องเที่ยว 

1.3 พ้ืนที่ต าบลบางขุนไทรมีทรัพยากรปุา
ชายเลนที่สมบูรณ์ มีศักยภาพด้านการพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ปัจจุบันประชาชน
ในพ้ืนที่ยังไม่ให้ความส าคัญด้านการ
ท่องเที่ยวเท่าที่ควร 

1.3 สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์อย่างจริงจัง และมีสถานที่อ านวย
ความสะดวก ตลอดจนหน่วยบริการ
นักท่องเที่ยว 

1.3 มีจ านวนนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้ความ
สนใจในการมาท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เป็นที่รู้จักท่ัวไป 
ส่งผลต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ 

2. ปัญหาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

   

2.1 ปัญหาขาดการจัดผังเมือง
ต าบล 

2.1  พ้ืนที่ต าบลบางขุนไทร ยังไม่มีการจัดท า
ผังเมืองต าบล ท าให้การจัดพื้นที่ไม่เป็น
ระเบียบสวยงาม 

2.1  จัดท าผังเมืองต าบลให้ครบทุก
หมู่บ้าน 

2.1 อบต.จะด าเนินการจัดท าผังเมืองต าบล
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.2 ปัญหาการบุกรุกท่ี
สาธารณะ 

2.2 พ้ืนที่ริมคลองบางขุนไทร และคลองบาง
อินทร์ ตลอดจนที่ดินสาธารณะในหมู่บ้านมี
ราษฎรบุกรุกปลูกบ้านรุกล้ าท าให้สภาพ
คลองคับแคบ ตื้นเขิน 

2.2 ด าเนินการตรวจสอบแนวเขตให้
ชัดเจน 

2.2 สามารถตรวจสอบแนวคลองสาธารณะ
และปูองกันการบุกรุกได้บางส่วน 

3. ปัญหาด้านแหล่งน้ า    

3.1  ปัญหาน้ าเพื่อการเกษตร
ไม่เพียงพอ 

3.1 เกษตรกรในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 หมู่ที ่
6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 และหมู่ท่ี 11 ประมาณ 
300  ครอบครัว ซึ่งประกอบอาชีพท านาและ
การเกษตรต้องอาศัยน้ าที่ทางชลประทานส่ง
มาให้แต่น้ าที่ส่งมาให้นั้นมีปริมาณไม่เพียงพอ  

3.1  ประสานชลประทานด าเนินการให้
ส่งน้ ามาให้เพียงพอต่อความต้องการ 

3.1  ปริมาณน้ าที่ส่งมาจากชลประทานยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการ 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

3.2  ปัญหาคลองสายต่างๆ ต้ืน
เขิน 

3.2  พ้ืนที่ในเขต อบต. หลายหมู่บ้านประกอบ
อาชีพทางด้านเกษตรกรรม ซึ่งต้องอาศัยน้ าใน
คลองธรรมชาต ิ แต่ในปัจจุบันคลองสายต่าง  ๆ 
ได้ตื้นเขินลง ท าให้น้ าที่ส่งมาให้ไม่ถึงพ้ืนที่
การเกษตร และยังท าให้เกิดปัญหาด้านการ
ระบายน้ าไม่ทันในช่วงฤดูฝนท าให้เกิดน้ าท่วม
ในพ้ืนที ่
 

3.2 ขุดลอกคลอง และสิ่งขวางทางน้ า 
เพ่ือให้น้ าสามารถไหลได้สะดวก 

3.2 คลองสายต่างๆ ในทุกหมู่บ้านจะได้รับ
การขุดลอกอย่างต่อเนื่อง 

3.3  ปัญหาน้ าเค็มท่วมถึงพ้ืนที่
การเกษตร 

3.3 ที่ตั้งประตูกั้นน้ าเค็มในพ้ืนที่หลายแห่ง
ไม่สามารถก้ันน้ าเค็มได้ ท าให้น้ าเค็มจาก
ทะเลไหลเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรด้านใน ส่งผล
กระทบไปยังหมู่บ้านอื่นๆ  ในพ้ืนที่ด้านเหนือ
ถนนคันก้ันน้ าเค็มชลประทาน 

3.3 จัดท าประตูก้ันน้ าเค็มไม่ให้น้ าเค็ม
ไหลเข้าถึงพ้ืนที่การเกษตร 

3.3  ปัญหาน้ าเค็มไหลเข้าถึงพ้ืนที่การเกษตร
จะได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของเกษตรกร 

3.4 ปัญหาน้ ากัดเซาะริมตลิ่ง
คลองบางขุนไทร 

3.4 คลองบางขุนไทรเป็นคลองสายหลักใน
ต าบล เป็นคลองระบายน้ าในฤดูน้ าท่วมออก
สู่ทะเลและเป็นคลองที่ประชาชนใช้เป็น
เส้นทางสัญจรออกไปประกอบอาชีพประมง
ในทะเลบริเวณตลิ่งริมคลองมีปัญหาการกัด
เซาะท าให้ดินพังทลาย ซึ่งบางพื้นท่ีมีการกัด
เซาะสร้างความเสียหายต่อท่ีอยู่อาศัย 

3.4 ก่อสร้างเข่ือนกันดินพังทลาย 3.4 ปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่งได้รับการแก้ไข
สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวได้ 
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4.  ปัญหาด้านการ
สาธารณสุข 

   

4.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของ
ไข้เลือดออก 

4.1 ในพ้ืนที่ต าบลบางขุนไทร มีแหล่งน้ าท่วม
ขังหลายแห่ง ท าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 

4.1  ด าเนินการปูองกันเพ่ือลดการระบาด
ของไข้เลือดออก โดยจัดให้บริการฉีดพ่น
หมอกควัน และแจกทรายอะเบท 
ตลอดจนแนวทางแก้ไขอ่ืน  

4.1 ประชาชนในพื้นท่ีจะได้รับความรู้ในเรื่อง
การปูองกันและควบคุมโรคซึ่งจะส่งผลให้
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือด 

ออกลดลง 

4.2 ปัญหาขาดความรู้ความ
เข้าใจในการปูองกันโรค 

4.2 ประชาชนในพื้นท่ียังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการปูองกันและควบคุมโรคต่างๆ  

 

4.2  อบรมให้ความรู้ในการปูองกันและ
ควบคุมโรค 

4.2 ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

5. ปัญหาด้านการเมืองการ
บริหาร 

   

5.1 ปัญหาการขาดเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติภารกิจ
บรรเทาสาธารณภัย 

5.1 พ้ืนที่ต าบลบางขุนไทร มีจ านวน 11 
หมู่บ้าน ห่างจากที่ว่าการอ าเภอบ้านแหลม
ประมาณ 6 กม. แต่ยังขาดแคลนเครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เนื่องจากไม่มีงบประมาณเพียงพอในการ
ด าเนินงานดังกล่าว 
 

5.1 เครื่องมือเครื่องใช้ในการปูองกัน
อัคคีภัย 

 

5.1 สามารถในจัดหาเครื่องมือในการปูองกัน
อัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่าง
ครอบคลุม 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

6.  ปัญหาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

   

6.1 ปัญหาเรื่องค่านิยมใน
การศึกษา 

6.1 ในพ้ืนที่ต าบลบางขุนไทร  มีโรงเรียน
จ านวน 2 โรงเรียน  และใกล้เคียงอีก  1 
โรงเรียน  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสถึง
มัธยมศึกษาปีที่  3 แต่ผู้ปกครองนักเรียน
บางส่วนมีค่านิยมท่ีจะส่งลูกไปเรียนยัง
โรงเรียนในตัวเมือง  เพราะคิดว่าจะได้รับ
ความรู้ที่ดีกว่า 

6.1  พัฒนาระบบการศึกษาและ
สวัสดิการให้เทียบเท่าโรงเรียนในตัวเมือง  

6.1  ปัญหาการส่งลูกไปเรียนในตัวเมือง คาด
ว่าจะยังคงเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต 
เนื่องจากค่านิยมของผู้ปกครองยังมีความรู้สึก
ว่าโรงเรียนในตัวเมืองมีระบบการเรียนการ
สอนที่ดีกว่า  

6.2 ปัญหาการขาดการเรียน
การสอนเสริมทักษะนอกเวลา
เรียน 

6.2 เยาวชนในพื้นท่ียังขาดโอกาสด้านการ
เรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะนอกเหนือจาก
ต าราเรียน  

6.2  จัดให้มีการเรียนการสอนเพ่ิมทักษะ 
เช่น ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ตลอดจน
ทักษะด้านกีฬา  

6.2 เยาวชนในพื้นท่ีมีโอกาสได้รับความรู้
เพ่ิมเติมเป็นการเสริมทักษะนอกต าราเรียน 
ท าให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 

7.  ปัญหาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   

7.1 ปัญหาไม่มีที่ท้ิงขยะเป็น
ของตนเอง  

7.1  อบต. บางขุนไทร มีประชากร  7,127 

คน จากครัวเรือน 1,955 ครัวเรือน มี
ปริมาณขยะวันละประมาณ 1 ตัน ซึ่ง อบต. 
ยังไม่มีบ่อท้ิงขยะเป็นของตนเอง ปัจจุบันจึง
ต้องอาศัยไปทิ้งยังบ่อขยะเทศบาลต าบล             
นายาง ท าให้เสียงบประมาณในการขนส่ง
ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านการจัดการขยะเพิ่มขึ้น 

 

7.1 จัดหาที่ทิ้งขยะเป็นของตนเอง 7.1 อบต. ได้เตรียมการตั้งงบประมาณในด้าน
การจัดการขยะไว้แล้ว แต่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ หากได้รับการอนุมัติก็จะท าให้ 
อบต.  สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

7.2 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
ชายฝั่งถูกท าลาย 

7.2 พ้ืนที่ในเขตต าบลบางขุนไทรมีสภาพเป็น
ปุาชายเลน เป็นแหล่งหอยแครงธรรมชาติที่
สมบูรณ์ และใหญ่ที่สุด  แต่ในปัจจุบันมีเรือ
คราดหอยเข้ามาคราดหอย ตลอดจนการ
ช้อนโพรงหอยในพ้ืนที่ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งถูกท าลายลง 
ปริมาณหอยแครงลดลง  ส่งผลให้ราษฎรมี
รายได้ลดลงด้วย 

7.2  มีการออกกฎหมายควบคุม และมี
มาตรการเด็ดขาดต่อผู้กระท าผิดกฎหมาย   
ฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่ง ตลอดจนปูองกัน
การลักลอบคราดหอย ช้อนโพรงหอยใน
เขตพ้ืนที ่

7.2 ปัญหาการลักลอบคราดหอยแครง ช้อน
โพรงหอย มีการด าเนินการทางกฎหมายอย่าง
เด็ดขาด สามารถบรรเทาปัญหาให้ลดลงได้ 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1) มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย และสามารถ
พัฒนาจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ได้ 
2) มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ครอบคลุม 
ตลอดจนโครงข่ายด้านสารสนเทศ  และสามารถ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 

3) มีสถานศึกษาท่ีได้มาตรฐานและเพียงพอ  

4) ชุมชนให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการ
พัฒนา โดยยังคงไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของชุมชน 

5) เป็นแหล่งหอยแครงธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย และมีการดูแลทรัพยากรโดยชุมชนเอง 

6) มีกลุ่ม/องค์กรที่มีศักยภาพและเข้มแข็ง  

7) ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารงาน มีการท างานที่เป็นระบบไม่มีการ
แทรกแซงจากฝุายการเมือง 

1) งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตามความ
ต้องการของประชาชน 

2) โครงสร้างของบุคลากรในการรับผิดชอบงานต่างๆ 
ยังไม่ครบทุกต าแหน่ง 

3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในบางครั้งยังติดขัดใน
เรื่องพ้ืนที่ส่วนบุคคลจึงไม่สามารถด าเนินเป็น
โครงการพัฒนาให้ครอบคลุมได้ 
 

 
โอกาส อุปสรรค 

1) เป็นพื้นที่ท่ีอยู่ในข่ายเส้นทางลัดเชื่อมสู่ภาคใต้ โดย
ตัดจากสมุทรสงคราม ผ่านอ าเภอบ้านแหลม ไปยัง
ชะอ า 

2) ทรัพยากรที่มีความหลากหลาย ตลอดจนมีกลุ่ม
องค์กรที่เข้มแข็ง จึงได้รับความสนใจให้เป็นพื้นที่น า
ร่องจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงาน 
และวิจัย 
3) เป็นเส้นทางเลียบชายทะเลเชื่อมต่อระหว่างต าบล 
จึงสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน
หย่อนใจได ้

4) ศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มองค์กรในพื้นที่ท่ี
เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม จึงได้รับงบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอก เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 

1) การปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ยังไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างคล่องตัว เนื่องจากติดขัด
ในเรื่องระเบียบ กฎหมายต่างๆ 

2) เป็นพื้นที่ปลายน้ า ระบบชลประทานยังปล่อยน้ า
มาไม่เพียงพอท าให้ขาดแคลนน้ าเพื่อท าการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 
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การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา 

ด้านสังคม การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

เนื่องจากสภาพทางด้านสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ท าให้คนในสังคมต่างต้องดิ้นรนเพื่อ
ท ามาหากินจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวและสังคม 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี่เอง ท าให้
ปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
การลักขโมย และการเพิ่มของผู้สูงอายุมากขึ้น เป็น
ผลท าให้การพัฒนานั้นต้องให้คลอบคลุมและแก้ไข
ปัญหาให้ตรงจุด เพื่อให้ปัญหานั้นลดน้อยหรือหมด
ไปจากสังคม  

วางแนวทางในการหามาตรการและวิธีการในการ
แก้ไขปัญหานั้นๆ อย่างเร่งด่วน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้จาก
การมีส่วนร่วมของทุกฝุาย 

 
ด้านเศรษฐกิจ การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

ในสภาพปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจมีความก้าวหน้า
มาก ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนเตรียมรับกับรูปแบบ
ของเศรษฐกิจใหม่ เช่น ประชาคมอาเซียน ที่มีการ
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจจาก 10 ประเทศ  ซึ่งชุมชน
จึงต้องเตรียมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี 2558  ก็จะท าให้ ท าให้มีเศรษฐกิจที่ดีและ 
มั่นคง ประชาชนมีรายได้อย่างเพียงพอ 

- ส่งเสริมให้ชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

- ส่งเสริมให้ชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับใช้ภาษาอังกฤษ  
เพ่ือใช้ในการสื่อสารและในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 

 
ด้านเทคโนโลยี การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

จากในสภาพปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
นวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีใหม่ ที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาในหลาย ๆ ด้าน  โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้าน
สารสนเทศสื่อสารต่างๆ เข้ามาในชุมชน ท าให้ต้องมี
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการรองรับกับเทคโนโลยีนั้นๆ ใน
บางครั้งจ าเป็นต้องเรียนรู้ศึกษาถึงวิธีในการใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง และรับประโยชน์ได้เป็นอย่างมาก   

มีการรองรับนวัตกรรมใหม่  และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี เข้ามาใช้ ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  
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ด้านสภาพแวดล้อม ผลการการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 

จากสภาพปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน ท าให้สภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลายเป็น
อย่างมาก เกิดการเสื่อมโทรมทางสภาพแวดล้อม ปุา
ไม้ถูกท าลายมลภาวะเป็นพิษ ฤดูกาลก็เปลี่ยนแปลง
ไป ส่งผลกระทบให้การด าเนินวิถีชีวิตของชุมชน ต้อง
เปลี่ยนแปลงไปตามไปด้วย จึงท าให้สภาพแวดล้อม
ของชุมชนแปรสภาพเสื่อมโทรมลง ขาดความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และใช้ประโยชน์อย่างสมดุลกัน 
เพ่ือลดปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมที่ทรุดโทรม 
ให้กับมาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 
 

 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์ภายในที่มีผลต่อการพัฒนา 
ด้านการบริหารงาน การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

การแบ่งส่วนราชการ ที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาทุก
ส่วนอย่างครอบคลุมทั่วถึง แต่บางงานตามภารกิจที่
รับผิดชอบนั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถทางด้านนั้นมาด าเนินงาน เช่น 
ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม  ด้านการศึกษา    

มีการแบ่งส่วนราชการ ที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาทุก
ส่วนอย่างครอบคลุมทั่วถึง ในทุกด้านและมีบุคลากร
ความรู้ความสามารถทางด้านนั้นเพียงพอมา
ด าเนินงาน  

 
ด้านระเบียบ  กฎหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีมากมาย  
และมีกฎหมายหลายฉบับที่ถ่ายโอนภารกิจให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล  แต่ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนที่
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ๆ ได้ 

มีอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
กฎหมายที่ถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล  มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนที่สามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายนั้น ๆ ได้ 

 
ด้านบุคลากร การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

ค่อนข้างจะมีข้อจ ากัดการ  เนื่องจากภารกิจของ  
อบต.  มีมากมาย  แต่บุคลากรมีน้อยท าให้มีอุปสรรค
ต่อการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน  เพราะบุคคลกรต้อง
รับผิดชอบงานหลายด้าน แต่บุคลากรก็สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามเปูาหมาย 

มีพนักงานเพียงพอต่อการปฏิบัติตามภารกิจของ  
อบต. ครบทุกด้าน ท าให้การด าเนินงานตามภารกิจ
ของ  อบต.เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
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ด้านงบประมาณ การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

งบประมาณของ  อบต.  มีน้อยไม่เพียงพอต่อการ
แก้ไขปัญหา  ความต้องการของประชาชน 

มีการจัดสรรงบประมาณ ของ อบต. ที่พอเพียงต่อการ
แก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง  

 
ด้านระบบฐานข้อมูล ผลคาดการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 

ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่ส าคัญเป็นปัจจุบันที่
สามารถครบคลุมทุกๆ ด้าน ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา
งานทุกๆ ด้าน 

 
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

มี แต่น้อย ยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนหรือความต้องการของประชาชน 

มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานเพียงพอต่อการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความต้องการของ
ประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพ้ืนที่ 

 
 
 


