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วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
 

"เมืองน้อยพัฒนา    การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจสดใส   ด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม" 
 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน  าและทางบก 
2. รักษาความสะอาดของถนน  ทางน  า  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
7. คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. การจัดให้มีน  าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและการเกษตร 
9. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1. การคมนาคมทั งทางน  าและทางบกมีความสะดวก 
2. การรักษาความสะอาดของถนน  ทางน  า  ทางเดินและที่สาธารณะ  ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
3. รณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
4. การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
7. คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. การจัดให้มีน  าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและการเกษตร 
9. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาเส้นทางคมนาคม  และวิศวกรรมจราจรทางบกภายในท้องถิ่นและเชื่อมโยง 

ระหว่างท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนา  ปรับปรุงและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มี 

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
แนวทางการพัฒนา  1.3  จัดให้มี  พัฒนา  ปรับปรุงและบ ารุงพื นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน 
  

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านแหล่งน  า 
แนวทางการพัฒนา  2.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุงแหล่งน  าอุปโภค  บริโภคและน  าเพ่ือการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
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แนวทางการพัฒนา  3.1  การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาขั นพื นฐานให้มีอย่างเพียงพอ 
ทั่วถึงได้มาตรฐานและสอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา  3.2  ส่งเสริม  สืบสานจารีตประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม   
ให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป 

แนวทางการพัฒนา  3.3  พัฒนา  และส่งเสริมให้มีการจัดตั งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐานทั่วทั ง 
จังหวัด 

แนวทางการพัฒนา  3.4  เสริมสร้าง สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ด ารงตนอยู่  
            ในสังคมปัจจุบันอย่างรู้เท่าทัน มีความสุขตามวิถีวัฒนธรรมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา  4.1  สนบัสนุนการพัฒนาให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอ 
   และท่ัวถึง 
แนวทางการพัฒนา  4.2  จัดให้มีและบ ารุงรักษาตลาด  เพื่อรองรับสินค้าท่ีผลิตได้ของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา  4.3  ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  และเกษตรอินทรีย์ 
แนวทางการพัฒนา  4.4  ส่งเสริม  สนับสนุน  ระบบสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  5.1  มุ่งเน้นการป้องกันโดยพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
   ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา  5.2  สนบัสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและ 
                       ทรัพย์สินของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน 

สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   
แนวทางการพัฒนา  5.4   เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพกู้ภัย 
แนวทางการพัฒนา  5.5  ส่งเสริมการออกก าลังกาย  แข่งขันกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนา  5.6  จัดให้มีและสนับสนุนสุสานและฌาปนสถาน 
แนวทางการพัฒนา  5.7  สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   โดยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดความคุ้มค่าและเกิด 
   ประโยชน์สูงสุดและคงอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  5.8  จดัให้มีระบบบ าบัดน  าเสีย  การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนา  6.1  ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการด าเนินงานของสาธารณสุขหมู่บ้าน  และกลุ่มองค์กรอ่ืน ๆ 
แนวทางการพัฒนา  6.2  เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
แนวทางการพัฒนา  6.3  ส่งเสริม  สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  ร่วมมือแลเกื อกูลกัน 

 ในการพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา  6.4  ปรบัปรุงและพัฒนาความรู้   ความสามารถบุคลากร 
แนวทางการพัฒนา  6.5  พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและปรับปรุงพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
แนวทางการพัฒนา  6.6  ปรบัปรุง  พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ  เครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติงานให้ ทันสมัย 

 สะดวก  เอื ออ านวยต่อการให้บริการประชาชน 
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เป้าประสงค์ 
 

        องค์การบริหารส่วนต าต าบลเมืองน้อย  มุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผล
ท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ดังนี้ 

๑. ระบบการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 

๒. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬา นันทนาการ และ

สาธารณสุข  มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต. มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและ

ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และ

ฟ้ืนฟู 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ตัวชี้วัด 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ร้อยละ ระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน 
๒. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก 
๓. ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 
๔. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด์านแหล์งน ้า 

 

๑. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ าอุปโภค-บริโภค 
๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
๓. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ าเพ่ือการเกษตร 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด์านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา 
๒. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
๓. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมด้านศาสนา และวัฒนธรรม 
๔. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด์านเศรษฐกิจ 

๑. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ 
๒. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ 
๓. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
๔. ร้อยละของรายได้เพ่ิมขึ้น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด์านสังคมและสิ่งแวดล์อม 

๑. จ านวนครั้งในการรณรงค์สร้างจิตส านึกความตระหนักในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

๒. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ 
๓. ร้อยละของสถานที่ออกก าลังกาย 
๔. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

การบริหารกิจการบ์านเมืองที่ดี 

๑. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง 
๒. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
๓. ร้อยละของความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรและการ
ให้บริการ 
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ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

เป้าหมาย 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน -การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะ
ถนน และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่
ดีของประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

-การพัฒนาด้านแหล่งน้ า ช่วยให้พื้นที่เพาะปลูกมีน้ าอย่าง
อุดมสมบูรณ์ สามารถท าการเพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดู
แล้ง ช่วยให้ได้ผลผลิตมากข้ึน ท าให้ประชาชนมีรายได้มาก
ขึ้น และช่วยให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ี
สะอาดอย่างพอเพียงตลอดปี ท าให้มีสุขภาพพลานามัยดี
ขึ้น ยังช่วยให้มีแหล่งน้ าส าหรับการเลี้ยงสัตว์ และยังมีการ
ปล่อยพันธุ์ปลา ท าให้ประชาชนตามหมู่บ้านใกล้เคียง
สามารถมีปลาบริโภคภายในครอบครัว หรือมีรายได้เสริม
เพ่ือขึ้น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด์านการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๑. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาท้ังในระบบ และ
นอกระบบ 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ  
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ -ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

๑. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุมป้องกัน
โรคระบาดในพ้ืนที่ 
๒. ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ให้
ความรู้และปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีความสามัคคี 
ปรองดอง สมานฉันท์ เพ่ือความม่ันคงของชาติ 
๓. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
 

๔. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า การบริหารจัดการขยะ 
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ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี -พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ และเพ่ิมช่องทาง
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน สนับสนุนให้ 
อปท. มีความเข้มแข็ง เก้ือกูลกันในการพัฒนาท้องถิ่น 
และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กรให้พร้อมบริการประชาชน 

 
กลยุทธ 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการ
วางบทบาทการพัฒนาต าบลเมืองน้อยในอนาคตอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน 
รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์
สูงสุด ดังนั้น จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
๓. การพัฒนาด์านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๕. การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๖. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อย และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟู พัฒนาการจัดให้บริการ
สาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้าน
การศึกษา อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ หมีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการ
พัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยืด
หลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณา วอเคราะห์
สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองน้อย จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด์านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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๖. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย มุ่งพัฒนา ๖ ด้าน ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  และยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย ได้จัดให้มีการประชาคมเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น 
ในการนี้จึงได้น าข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การส ารวจ/ออกพ้ืนที่ ข้อมูลความจ าเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูล กชช ๒ ค. และข้อมูลการจัดท าแผนชุมชนของต าบลเมืองน้อยมาวิเคราะห์และสรุปปัญหา
ความต้องการของประชาชน ดังนี้ 
 

 

ปัญหา 
 

สภาพปัญหา/สาเหตุ 

๑. ด้านการศึกษา ๑. บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ 
๒. ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

๒. ด้านเศรษฐกิจ ๑. ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
๒. การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ส่งผลต่อสุขภาพ ชีวิตของประชาชน 
๓. ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า ท าให้รายได้ไม่  
   เพียงพอกับรายจ่าย 
๔. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
๕. ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
๖. ปัญหาพื้นที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง 
๗. เส้นทางการขนส่งสินค้าช ารุด เสียหาย ท าให้การขนส่งสินค้าล่าช้า   
   สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
 

๓. ด้านสังคม ๑. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
๒. ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง 
๓. การดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้อายุจากรัฐยังไม่เท่าถึง 
 

๔. ด้านสิ่งแวดล้อม ๑. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๒. ปัญหาฝักตบชวา วัชพืช 
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๓. สภาพคลองตื้นเขิน 
๔. ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ 
 
 

๕. ด้านบริการสาธารณะ ๑. ถนนช ารุดเสียหาย เป็นหลมุเป็นบ่อ ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
๒. ถนนไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากเป็นถนนลูกรังและแคบไม่มีไหล่ทาง 
๓. ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้า 
๔. น้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอ 
๕. ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
๖. ระบบเสียงตามสายใช้งานไม่ได้ 
 

๖. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

๑. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. ประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ การให้บริการประชาชนยังไม่ทั่วถึง ขาดการ
ให้บริการเชิงรุก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย ด้วยเทคนิค SWOT Analysis(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

๑. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
๑)  เป็นภารกิจ/อ านาจหนา้ที่ตามกฎหมายของ อปท. 
๒)  องค์กรมีความพร้อมในการด าเนินงานด้าน 
     การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๓)  ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ  
     การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

๑)  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านายให้แก่ 
     อปท.ไม่เอต่อการด าเนินงาน 

 
 

โอกาส (Opportunity) 
 

อุปสรรค (Threats) 
๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ 
ให้ความส าคัญ 

๑) บุคลากรด้านการศึกษายงัไมเ่พียงพอ 
๒) โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ 
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๒) ตามรัฐธรรมนูญก าหนดให้เรียนฟรี ๑๕ ป ี    การเรียน การสอน และวสัดทุางการศึกษาที่มี  
   ประสิทธิภาพ 
๓) ผู้ปกครองยังมีค่านยิมส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนที่มี 
   ชื่อเสียง 
๔) ขาดความต่อเนื่องในการสง่เสริมการสืบทอด 
   วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่ 
๕) สภาพเศรษฐกิจปัจจบุันส่งผลต่อการศึกษาของ 
   เยาวชน 

 
๒. ด้านเศรษฐกิจ 

 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
๑) ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคญั ๑)  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ

บริหารงานดา้นเศรษฐกิจ และการพัฒนาอาชพีด้าน  
ต่าง ๆ 

 

 

โอกาส (Opportunity) 
 

อุปสรรค (Threats) 
๑)  เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ 
๒)  การเกษตรเป็นสาชาการผลนิที่ส าคัญของจังหวัด 
๓)  พื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าการเกษตร 
๔)  การคมนาคมขนสง่สะดวก 

๑)  ค่าครองชีพสูงขึ้น 
๒)  เทคโนโลยีสมัยใหม่ราคาแพง 
๓)  การใช้สารเคมีในการเกษตร 
๔)  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ต้นทนุการผลิตสูง 
๕)  ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเป็นลักษณะตา่งคนตา่งท า 

 

 ๓. ด้านสังคม 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
๑)  ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
๒)  เป็นภารกิจ/อ านาจหนา้ที่ตามกฎหมายของ อปท. 
๓)  มีงบประมาณในการด าเนนิการ 

๑)  ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 
ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

 

 

โอกาส (Opportunity) 
 

อุปสรรค (Threats) 
๑)  การกีฬา 
     -รัฐส่งเสริมกีฬาและการออกก าลังกาย 
๒)  ยาเสพติด 
     -รัฐบาลให้ความส าคญัในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

๑)  การกีฬา 
     -ขาดผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการให้
ค าแนะน าอย่างถูกวิธี 
๒)  ยาเสพติด 



10 
 

     -มีแหล่งบ าบัดฟื้นฟทูุกโรงพยาบาล 
๓)  สังคมสงเคราะห์ 
     -นโยบายกระจายอ านาจสูท่อ้งถิ่น 
๔)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     -ในต าบลมีสายตรวจต าบลและ อปพร.คอยดูแล
ความปลอดภัย 
๕)  สาธารณสุข 
     -มี รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
     -มีอาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้าน 
     -ประชาชนให้ความส าคญัด้านสาธารณสุขมากขึ้น 

     -มีการลักลอบผลิต และจ าหน่ายจ านวนมาก 
     -ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
     -ความเจริญทางวัตถุ/คา่นิยมในสังคมปัจจบุัน 
๓)  สังคมสงเคราะห์ 
     -ขาดโอกาสเข้าถึงบริการ 
     -ไม่รู้สิทธิของตัวเองในการขอรับความช่วยเหลือ 
     -จ านวนผู้สงูอายุที่เพิ่มข้ึนในสังคม 
๔)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     -เจ้าหน้าทีไ่ม่เพียงพอ ดูและไม่ทั่วถึง 
๕)  สาธารณสุข 
     -โรคติดต่อตามฤดูกาล เชน่ ไข้เลือดออก 

 
 ๔. ด้านบริการสาธารณะ 
 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
๑)  ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
๒)  เป็นภารกิจ/อ านาจหนา้ที่ตามกฎหมายของ อปท. 

๑)  มีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

 
 

 

โอกาส (Opportunity) 
 

อุปสรรค (Threats) 
๑)  เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จงัหวัดให้ความส าคัญ ๑)  ถนนในต าบลยังไมไ่ด้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 

๒)  การบรรทุกน้ าหนักเกินและไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย
จราจร 

 
    ๕.  ด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
๑)  ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
๒)  เป็นภารกิจ/อ านาจหนา้ที่ตามกฎหมายของ อปท. 

๑)  ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. ไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน 

 
 
 

 

โอกาส (Opportunity) 
 

อุปสรรค (Threats) 
๑)  เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จงัหวัดให้ความส าคัญ 
 

๑)  แม่น้ า ล าคลองมีวชัพืช และเน่าเสียบ่อยครั้ง 
๒)  ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษา
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สิ่งแวดล้อม 

 
๖.ด้านบริหารจัดการที่ดี 
 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
๑)  ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
๒)  เป็นภารกิจ/อ านาจหนา้ที่ตามกฎหมายของ อปท. 
๓)  มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน 

๑) ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องมีจ านวนมาก และ
มีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ท าให้การปฏิบัติงาน
ยุ่งยากข้ึน 

 
 

 

โอกาส (Opportunity) 
 

อุปสรรค (Threats) 
๑)  เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จงัหวัดให้ความส าคัญ 
 

๑) ประชาชนขาดความเข้าใจในการท างานของภาค
ราชการ และยงัไม่ให้ความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 


