
 
 

 
วิสัยทัศน ์

องค์การบริหารส่วนต าบลล าภี ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์   
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

 
          
 

ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 6 ด้าน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านสังคมและสวัสดิการ 
ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6   ด้านการเมือง  การบริหาร 

 เป้าประสงค ์
   ต าบลล าภี มุ่งหวังที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลท าให้ประชาชรมีความเป็นอยู่ที่
ดี  จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  
ดังนี้ 

1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน  

2. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3. มีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในระดับก่อนวัยเรียนและระดับอนุบาล และสิ่งเสริม                          

การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
4. อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น และการพัฒนาด้านคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา  ประชาชนมีส่วนร่วมในการ                          

อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู 
6. การบริหารงานของ อบต. มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ                          

ทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

  

วิสัยทัศน์  พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภี 
 

คุณภาพชีวิตดี เกษตรกรรมก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 



 2.4  ตัวชี้วดั 
  

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก 

2. ร้อยละอุบัติเหตุลดลง 
3. ร้อยละของพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 
4. ร้อยละของประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภค 
5. ร้อยละประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

1. ร้อยละจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

 
1. ร้อยละจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่ ได้
มาตรฐาน 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสวัสดิการ 1. ร้อยละจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละการเกิดโรคไข้เลือดออกท่ีลดลง 
3. ร้อยละผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับเบี้ย            
ยังชีพ 
4. ร้อยละจ านวนผู้ออกก าลังกาย 
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ก า ร พั ฒน า ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. ร้อยละจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละการบริหารจัดการขยะท่ีมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 1. ร้อยละจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
3. ร้อยละจ านวนรายได้เพ่ิมขึ้น 
4. ร้อยละการเกิดอุบัติเหตุลดลง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5  ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านโครงสร้ าง พ้ืนฐาน โดยมุ่ งสร้ าง  
ปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะ ถนน ไฟฟ้า ประปา และสิ่ง
สาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ส่งเสริมการเกษตร และส่งเสริมอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้กับประชาชน 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

 
1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ 
2. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่างๆ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสวัสดิการ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
2. พัฒนาสังคม  และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้
พิการ  ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
3. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุข 
การป้องกัน ควบคุมโรคระบาดในพ้ืนที่ 
4. ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น การปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 
2.  ส่ ง เสริม ให้ประชาชนมีส่ วนร่ วมในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม 
3. การบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร 1. พัฒนา และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานท้องถิ่นร่วมกับภาครัฐ 
2. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
3. การบริหารจัดการองค์กรให้มีความพร้อมในการ
ให้บริการประชาชน 
4. พัฒนางานข้อมูลข่าวสาร 
5. เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้ อปพร. และเพ่ิม  
ประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.6  กลยุทธ ์
  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของต าบลล าภี จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความส าคัญกับการวางบทบาทการ
พัฒนาต าบลล าภีในอนาคตให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้ง
สอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  
ดังนั้น จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
3. การพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ และการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่างๆ  



4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. การบริหารจัดการและส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภี ได้ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟู พัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้าน
การศึกษาฯ อันเป็นฐานรากต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการ
พัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ  สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์
สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าภี จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสวัสดิการ 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภี มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสวัสดิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดพังงา กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพังงา และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของอ าเภอท้ายเหมือง  ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี

ยุทธศาสตร์ด้าน 
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12  

ยุทธศาสตร์
การ

เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และเท่า
เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรบั
สมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจดัการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น

ธรรมและลด
ความเหลื่อม
ล้ าในสงัคม 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง

ความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ

และแข่งขัน
ได้อย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้มเพือ่
การพัฒนาที่

ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม

ประสิทธ ิ
ภาพและ 

ธรรมาภิบาล
ในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์
ด้าน

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 

การวิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ้าน 
และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว

ให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 

 

การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า 
ภาคการเกษตร  ประมง  และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพ 
ในพ้ืนที่ เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ส่งเสริมคุณภาพการ
ท่องเที่ยวครบวงจร 

สร้างเสริมระบบการผลติ การ
บริโภค การค้า การบริหารจัดการ 
ด้านการเกษตรอย่างเปน็ระบบ 

ที่ยั่งยืน 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สร้างสังคม

มั่นคงน่าอยู่ 

พัฒนาศักยภาพบุคลกรและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารด้าน

การท่องเที่ยว 

เสริมสร้างระบบ
ความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ส่งเสริมคุณภาพการ
ท่องเที่ยวครบวงจร 

 

สร้างเสริมระบบการผลิต   
การบริโภค การค้า การบริหาร

จัดการ ด้านการเกษตรอย่างเป็น
ระบบท่ียั่งยืน 

 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

 

ยกระดับคุณภาพชีวิต
ที่ดี สร้างสังคมมั่นคง

น่าอยู่ 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
และเชิงประวัติศาสตร์ 

พัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร 

พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ 

อปท. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

 

การพัฒนาด้าน
สังคมและสวัสดิการ 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
การเมือง  

 การบริหาร 

เสริมสร้างระบบ
ความม่ันคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาของ 

อปท. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

 

การพัฒนาด้าน
สังคมและสวัสดิการ 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
การเมือง  

 การบริหาร 

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน 
และเพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน 

เป้าประสงค์ เศรษฐกิจชุมชนมีความ
เข้มแข็ง มีศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพ ประชาชนมี

รายได้เพิ่มขึ้น 

 

มีการจัดการศกึษาอย่างเป็น
ระบบทั้งในระดับก่อนวัยเรียน
และระดับอนุบาล  และสิ่งเสริม

การจดักจิกรรมกฬีาและ
นันทนาการ 

 

อนรุักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภมูิปัญญาของ
ท้องถิ่น และการพัฒนาด้าน 

คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล

รักษา  ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟู 

 

การบริหารงานของ อบต. มี
ประสิทธภิาพ ส่งเสริม
กระบวนการมีสว่นร่วมและ
ความร่วมมอืทกุภาคส่วนใน
การพัฒนาทอ้งถิน่ 

 
 

กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน และการสร้างรายได้

ให้แก่ประชาชน 

 

การพัฒนาการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ และ
การจัดกิจกรรมกีฬาและ

นันทนาการต่างๆ 

 

การพัฒนาคุณภาพชวีิตความ
เป็นอยู่ และการท านุบ ารุงรักษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

การบริหารจัดการและ
ส่งเสริม สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน   
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี  พ.ศ. 2561 – 2565 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

 

การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน และการสร้างรายได้

ให้แก่ประชาชน 

 

การพัฒนาการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ และ
การจัดกิจกรรมกีฬาและ

นันทนาการต่างๆ 

 

การพัฒนาคุณภาพชวีิตความ
เป็นอยู่ และการท านุบ ารุงรักษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

การบริหารจัดการและ
ส่งเสริม สนับสนุนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

 

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

ศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

การศึกษา งานการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

สาธารณสุข งบกลาง การ 
เกษตร 

บริหาร
ทั่วไป 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ผลผลิต/
โครงการ 

รายละเอียดโครงการ
ตามยุทธศาตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

รายละเอียดโครงการ
ตาม 

ยุทธศาตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

รายละเอียดโครงการ
ตามยุทธศาตร์การ

พัฒนาด้านการศึกษา  

รายละเอียดโครงการ
ตาม 

ยุทธศาตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและ

สวัสดิการ 
 

รายละเอียดโครงการตาม 
ยุทธศาตร์การพัฒนา 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดโครงการ
ตาม 

ยุทธศาตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง  
การบริหาร 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ “ คุณภาพชีวิตดี เกษตรกรรมก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ” 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

 

การพัฒนาด้านสังคม
และสวัสดิการ 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านการเมือง  
 การบริหาร 

เป้าประสงค์ 
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน   
มีประสิทธิภาพ  ได้มาตรฐาน  
และเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน 

เศรษฐกิจชุมชนมีความ
เข้มแข็ง  มีศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพ  ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

 

มีการจัดการศกึษาอย่างเป็น
ระบบทั้งในระดับก่อนวัยเรียน
และระดับอนุบาล  และสิ่งเสริม
การจดักจิกรรมกฬีาและ
นันทนาการ 

 

อนรุักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภมูิปัญญาของ
ท้องถิ่น และการพัฒนาด้าน 
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล
รักษา  ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟู 

 

การบริหารงานของ อบต. มี
ประสิทธภิาพ ส่งเสริม
กระบวนการมีสว่นร่วมและ
ความร่วมมอืทกุภาคส่วนใน
การพัฒนาทอ้งถิน่ 

 
 

ค่าเป้าหมาย 

ส่งเสริม
การเกษตร และ
ส่งเสริมอาชีพ 
เพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับประชาชน 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  โดยมุ่งสร้าง  ปรับปรุง 
ซ่อมแซม บูรณะ ถนน ไฟฟ้า 
ประปา และสิ่งสาธารณูปโภค 
ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

1.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุ 
การศกึษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ 
2. พัฒนา ส่งเสรมิ 
สนับสนุน การจัดกิจกรรม
กีฬาและนนัทนาการต่างๆ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
2.พัฒนาสังคม  และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ  
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
3.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุข 
การป้องกัน ควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ 
4.ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 
 

1.การอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เชน่ การปลกู
ต้นไม้  อนรุักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ า 
2.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดแูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ง
แวดล้อม 
3.การบริหารจัดการขยะในพื้นที ่

1.พัฒนา และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานท้องถ่ินร่วมกับภาครัฐ 
2.พัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
3.การบริหารจัดการองค์กรให้มีความพร้อมใน
การให้บริการประชาชน 
4.พัฒนางานข้อมูลข่าวสาร 
5.เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้   
อปพร. และเพิ่ม  ประสิทธิภาพในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

กลยุทธ์ 
การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

 

การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน และการสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน 

 

การพัฒนาการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ และ
การจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่างๆ  

 

การพัฒนาคุณภาพชวีิตความ
เป็นอยู่ และการท านุบ ารุงรักษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

การบริหารจัดการและ
ส่งเสริม สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

 

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

ศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

การศึกษา สาธารณสุข งบกลาง การ 
เกษตร 

บริหาร
ทั่วไป 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic  map) 



 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น
จากการส ารวจข้อมูลจากประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าภี  เพ่ือทราบปัญหาและความต้องการ    
เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหา ปรากฎว่าปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยส่วนใหญ่แล้วต้องการต้องการให้
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภีแก้ไขปัญหานั้นมีมากมายหลายปัญหา แต่องค์การบริหารส่วนต าบลล าภี  มีข้อจ ากัด
ในด้านงบประมาณ ท าให้ปัญหาบางอย่างไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ ประกอบกับ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขณะนี้มีมากมายโดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่การ
จัดระบบบริการสาธารณะไว้ตามมาตรา 16,17,18 และอ่ืนๆ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลค่อนข้างจะมีข้อจ ากัด
ในการพัฒนา แต่ขณะเดียวกันมีความจ าเป็นที่จะพัฒนามากมาย บางครั้งประชาชนมีความรู้สึกว่าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามท่ีประชาชนต้องการได้   

องค์การบริหารส่วนต าบลล าภี ได้มีการจัดให้มีการประชุมประชาคม เพ่ือรวบรวมปัญหา และ
ความต้องการ รวมทั้งความคิดเห็นต่างๆ ข้อมูลความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน (จปฐ) ข้อมูล กชช 2 ค. และข้อมูลจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านของต าบลล าภี มาวิเคราะห์และสรุปปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ดังนี้ 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.ถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ 

2.ถนนไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง เวลา
ฝนตกบ่อยท าให้เป็นหลุม เป็นบ่อ การสัญจรไม่สะดวก 
3.ประชาชนยังมีไฟฟ้าใช้ไม่ทั่วถึง 
4.น้ าในการอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ 
5.ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
6.คลอง ฝาย ตื้นเขิน 

2.ด้านเศรษฐกิจ 1.หนี้สิน 
2.ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่พอกับรายจ่าย 
3.ต้นทุนการผลิตสูง 
4.ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
5.ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
6.ไม่มีตลาดกลางรองรับสินค้าทางการเกษตร 
7.ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
8.ไม่มีอาชีพเสริม 
9.ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง 
10.ขาดที่ดินท ากิน/ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
11.เส้นทางการขนส่งสินค้าช ารุด 

3.ด้านการศึกษา 1.บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ 
2.ขาดวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์  
ที่มีคุณภาพ 
3.งบประมาณไม่เพียงพอ 
 

การวิเคราะห์เพ่ือพฒันาท้องถิ่น 



ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
4.ด้านสังคม 1.ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 

2.ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง 
3.การจัดสวัสดิการของรัฐยังไม่ทั่วถึง 
4.โรคระบาด เช่น โรคไข้เลือดออก 

5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
2.การทิ้งขยะไม่เป็นท่ีเป็นทาง/ทิ้งขยะลงในแม่น้ าล าคลอง 
3.การบุกรุกพื้นท่ีป่า 

6.ด้านการบริหารจัดการ 1.ประชาชนไม่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกับภาครัฐ 
2.การประชาสัมพันธ์ของรัฐไม่ทั่วถึง ขาดการให้บริการในเชิง
รุก 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภี นั้น ได้
ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

2) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บรโิภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บรโิภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

3) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

4) หมู่บ้ายขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ใน อบต. - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

5)  ถนนในต าบล ยังเป็น
ถนนดิน ถนนลูกรัง และเป็น
หลุมเป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- มีถนนให้ประชาชน
ได้สญัจรไปมาสะดวก  

6) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและ อบต.ไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณมไีม่
เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

 



ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

2. เศรษฐกิจ 1) ในเขต อบต. ไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขต อบต. - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต. และ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

2) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

- การรวมกลุม่ต่อรองกับ
พ่อค้าคนกลาง 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

3) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- การเพิ่มค่าแรงให้
เหมาะสมกับการท างาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น 

4) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

 
 

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3. การศึกษา 1) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ
การศึกษาที่สูงขึ้น มี
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น
การศึกษาเล่าเรียน 

2) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและ๓มิปญัหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เ ป็ น ตั ว อ ย่ า ง แ ก่
เ ย า ว ช น แ ล ะ
ป ร ะ ช า ช น  ศิ ล ป ะ 
วัฒนธรรม จารีต ประ
เพรี และภู มิ ปัญญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 

 
 
 

 
 
 



ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

4. สังคมและ
สวัสดิการ 

1) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- การได้รบัการดูแลเด็ก
และผูสู้งอาย ุ

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  

-  ผู้ สู งอายุ และเด็ ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

2) ผู้พิการไมไ่ดร้ับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- การได้รบัการดูแลผู้
พิการ 

- ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พิการได้รับความ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ใ น ก า ร
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

3) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

4) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. -  ใ นพื้ นที่ ไ ม่ มี ก า ร
ระบาดของโรคอุบัติ
ใ ห ม่   ด รค ร ะบ า ด  
โรคติดต่อ 

5) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหลา้ 
สารเสพตดิ และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี 

 6) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิ จ า ร ณ า อ อ ก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปั ญ ห า จ า ก ก า ร
ก่อสร้างอาคาร 

 7) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

- ประชาชนหายจาก
การเจ็บป่วย 

 8) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ 
35 ขึ้นไป ไม่ไดต้รวจสุขภาพ
ประจ าปี  

- การได้รบัการตรวจ
สุขภาพ 

- ประชาชนในเขต 
อบต. ที่อายุ 35  ปี 
ขึ้นไป 

- ประชาชนที่อายุ 35 
ขึ้นไปได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

5.ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) มีปัญหาเรื่องขยะและสัตว์
เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

- ปัญหามลพิษทางอากาศ - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
อบต. 

- ปัญหาขยะและสัตว์
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถก าจั ดขยะ
และมูลสัตว์ได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อชุมชน  

2) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บรโิภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่ ส ะ อ า ด ถู ก
สุขลักษณะ 

 
 
 

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

6.การเมือง  การ
บริหาร 

1) ประชาชนบางส่วนยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับระบบการ
ท างานของ อบต. 
 

- การขาดความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจมากขึ้น 
และสามารถ เสนอ
แนวทางกา รแก้ ไ ข
ปัญห าที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น
หมู่บ้าน 

2) เพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้ อปพร. และ
เพิ่ม  ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- เพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้ อปพร. 

- อปพร. ในเขต อบต. -  อปพร .  มี ความรู้  
ความเข้าใจมากขึ้น 
และประสิทธิภาพใน
ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


