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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบรหิารส่วนต าบลบางรูป 

 

ประวัติความเป็นมา 
 

 มีการกล่าวกันมาว่า  มีล าห้วยสองสาย คือ ล าห้วยพี่ และล าห้วยน้อง  ได้ไหลมาบรรจบกันที่ด้านหน้า 
เขารูป จึงเกิดเป็นรูปห้วยสองพ่ีน้องหน้าเขารูป  ส่วนค าว่า“ห้วย” ในสมัยก่อนชาวบ้านเรียกว่า “บาง” ชาวบ้านจึง
นิยมเรียก ห้วยสองพ่ีน้องสั้น ๆ ว่า  “บางรูป” และเป็นชื่อต าบลบางรูปถึงปัจจุบัน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป เกิดขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตามนัยมาตรา 40 มาตรา 41 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537   ครั้งที่ 2  ล าดับที่ 706 จากจ านวน 2,113 แห่ง  ตามประกาศลงวันที่  19 มกราคม พ.ศ. 
2539 และได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 เมษายน  
2539 
 

1. ด้านกายภาพ 
1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต 

 ต าบลบางรูปตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอทุ่งใหญ่    โดยมีระยะทางห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอทุ่งใหญ่ประมาณ 18.00 กิโลเมตร  ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประมาณ 125.00  
กิโลเมตร การคมนาคมโดยทางรถยนต์ ปัจจุบัน ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ตั้งอยู่เลขที่ 4/3        
หมู่ที่  4  ถนนทุ่งใหญ่–พระแสง  อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีพื้นที่ทั้งหมด 103.30           
ตารางกิโลเมตร หรือ คิดเป็น 64,562 ไร่   โดยมีอาณาเขตและพิกัดแผนที่แสดงขอบเขตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางรูป ดังนี้ 
 ทิศเหนือ      E 934543 N 530138  ติดกับแม่น้ าตาปี ต าบลดุสิต อ าเภอถ้ าพรรณรา 

 ทิศใต ้         E 919938 N 531275  ติดกับคลองสินปุน ต าบลสินเจริญ อ าเภอพระแสง 
 ทิศตะวันออก E 926441 N 534444   ติดกับต าบลทุ่งสัง   อ าเภอทุ่งใหญ่ 

 ทิศตะวันตก  E 930140 N 527534   ติดกับคลองสินปุน ต าบลสินเจริญ อ าเภอพระแสง 
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1.1  แผนทีต่ าบลบางรูป 
 

 
   
 

1.1.1 พื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์  สังคม  วัฒนธรรม 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลบางรูปเป็นที่ราบเนินเขา สลับที่ราบและที่ราบลุ่ม จึงเหมาะแก่การท า
การเกษตร สวนยางพารา สวนปาล์ม  และและสวนผลไม้  แต่มีพ้ืนที่บางส่วนจะมีน้ าท่วมซ้ าซากในช่วงฤดูฝนทุกปี  
ได้แก่ พ้ืนที่ หมู่ที่ 1 , 2 , 6 บางส่วน และพ้ืนที่หมู่ที่ 7 ประมาณร้อยละ 60 ของพ้ืนที่หมู่บ้านทั้งหมด ส าหรับ
พ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง หรือน้ าดื่มน้ าใช้ไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง ได้แก่ พ้ืนที่หมู่ที่ 4 ,8 และหมู่ท่ี  9 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศของต าบลบางรูปโดยรวมเป็นแบบร้อนชื้น  และมีฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล   ฤดูแล้งไม่
แห้งแล้งมากจนถึงกับท าให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค นอกเสียจากปี
ที่มีความแห้งแล้งมากและเป็นเวลานานเท่านั้น 

1.4  ลักษณะของดิน 

 พ้ืนที่ต าบลบางรูปส่วนใหญ่ ดินจะลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย และมีบางหมู่บ้านมีพ้ืนที่ ที่เป็นที่ราบเชิง
เขา  ดินจะมีลักษณะเป็นดินร่วนสีแดง ซึ่งเหมาะแก่การปลูกยางพารา  ปาล์มน้ ามัน และพืชผักผลไม้ต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างดี 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 

 แหล่งน้ าในพ้ืนที่ต าบลบางรูป ซึ่งมีทั้งแม่น้ าล าคลองไหลผ่าน สระน้ าขนาดใหญ่  หนองน้ า ล าห้วยซึ่งมี
อยู่ทั่วไปในทุกหมู่บ้านของต าบลบางรูป ซึ่งแหล่งน้ าตามที่กล่าวมาแล้วส่วนใหญ่มีสภาพตื้นเขินที่เกิดจากการทับถม
ของตะกอน ใบไม้ และใบหญ้า แต่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติแบบเดิม ๆอยู่มาก ปัญหาน้ าเน่าเสีย หรือมลพิษทาง
น้ ายังไม่ค่อยมีให้เหนนในล าคลอง  แต่ส าหรับห้วยหนองคลองบึงเลนกๆ ปัญหาน้ าเน่าเสียเริ่มมีให้เหนนบ้างแล้ว ซึ่งอาจ
สืบเนื่องมาจากธุรกิจโรงงานผลิตยางรมควันขนาดเลนกของราษฎรที่เกิดขึ้นใหม่ในแทบทุกหมู่บ้านของพ้ืนที่ต าบล    
บางรูป 

2.   ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป แบ่งเขตการปกครองออกเป็นหมู่บ้าน  จ านวน  9  หมู่บ้าน  โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครองดูแล 
ตารางที่  1.1  แสดงข้อมูลหมู่บ้านและผู้ใหญ่บ้าน 
 
 หมู่ที ่ ชื่อบ้าน        ผู้ใหญ่บ้าน 

๑ บ้านไสหร้า นายธนชาติ  ตารมย์ 
๒ บ้านหนองหรั่ง นายเบื้อน    ศักดิ์จันทร์ 
๓ บ้านพร้อมพรียง นายสามารถ ตันอุ๋ย 
๔ บ้านบางรูป นายพรธิศักดิ์ ช่างคิด 
๕ บ้านทุ่งกรวด นายก่อเกียรติ เจริญศรี 
๖ บ้านโคกเคี่ยม นายสุพร     ร าเพย 
๗ บ้านใสปุด นายเจริญชัย นุโรจน์ 
๘ 
9 

บ้านควนสะตอ 
บ้านเหนือ 

นายอุทัย  ขวัญเมือง (ก านันต าบลบางรูป) 
นายศรีไพร  แก้วกูล 
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2.2  การเลือกตั้ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป เกิดขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทย ตามประกาศลงวันที่ 19 มกราคม 
พ.ศ. 2539 และได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 
เมษายน  2539 เลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2555   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
จ านวน  18  คน  ปัจจุบันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ได้ครบวาระ
ไปแล้วเมื่อวันที่  19 ตุลาคม  2559  แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อ  ตามค าสั่ง  คสช. ที่  1  / 2557   ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 
เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว 

3.   ประชากร 
3..1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

 พ้ืนที่ต าบลบางรูปมีประชากร รวมทั้งสิ้น  9,265  คน  แยกเป็น ประชากรชาย 4,617  คน  ประชากรหญิง 
4,648 คน  และมีครัวเรือนรวม  2,921  ครัวเรือน  ความหนาแน่นของประชากร  28.28  คน/ตาราง
กิโลเมตร 

3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ตารางที่ 1.2  แสดงจ านวนประชากรในพ้ืนท่ีต าบลบางรูปโดยจ าแนกตามช่วงอาย ุ
 

ช่วงอาย ุ
เพศชาย เพศหญิง รวม 

(คน) % (คน) % (คน) % 
น้อยกว่า  1  ปีเตนม 65 1.41 68                   1.46 133 1.44 
1 ปีเตนม – 2 ป ี 157 3.40 118 2.54 275 2.97 
3 ปีเตนม – 5 ป ี
6 ปีเตนม – 11 ป ี
12 ปีเตนม – 14 ป ี
15 ปีเตนม – 17 ป ี
18 ปีเตนม – 25 ป ี
26 ปีเตนม – 49 ป ี
50 ปีเตนม – 60 ปีเตนม 
มากว่า 60 ปีเตนม ข้ึนไป 

204 
414 
208 
206 
532 

1,784 
597 
450 

4.42               
8.97 
4.51 
4.46 
11.52 
38.64 
12.93 
9.75 

209 
446 
192 
187 
566 

1,763 
578 
521 

4.50 
9.60 
4.13 
4.02 
12.18 
37.93 
12.44 
11.21 

413 
860 
400 
393 

1,098 
3,547 
1,175 
971 

4.46 
9.28 
4.32 
4.24 

11.85 
38.28 
12.68 
10.48 

รวม 4,617 100 4,648 100 9,265 100 
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ตารางที่ 1.3  แสดงจ านวนครัวเรือนโดยแยกเป็นรายหมู่บ้าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ข้อมูลจากส านักงานทะเบียนราษฎร์อ าเภอทุ่งใหญ่  ณ 30  พฤษภาคม  2562 

4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปได้มีศูนย์พัฒนาเดนกเลนกที่จัดตั้งเองและอยู่ในความดูแล 

จ านวน 3 ศูนย์   ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1.4  แสดงข้อมูลการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 

ช่ือศูนย์พัฒนาเดนกเลนก ตั้งอยู่ที ่ จ านวนเดนกเลนก จ านวนครู / ผดด. 
(คน) (คน) 

ศูนย์พัฒนาเดนกเลนกบ้านไสหร้า บริเวณโรงเรียนวัดประดิษฐาราม  หมู่ที่ 1 52 2 
ศูนย์พัฒนาเดนกเลนกบ้านทุ่งกรวด บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งกรวด       หมู่ที่ 5 69 4 
ศูนย์พัฒนาเดนกเลนกบ้านบางรูป บริเวณโรงเรียนบ้านบางรูป         หมู่ที่  7 79 3 
รวม 200 8 

 

  2) โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพ้ืนที่ต าบลบางรูปมี  จ านวน  4 โรงเรียน ดังนี้ 

ตารางที่ 1.5  แสดงข้อมูลการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ต าบลบางรูป 

ช่ือโรงเรียน สังกัด 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
จ านวนครู /อัตรา

จ้าง  (คน) 
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม หมู่ที่  1  (ขยายโอกาส) สพฐ 314 22/6 

โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์       หมู่ที่  2 สพฐ 45 3 

โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด       หมู่ที่  5 (ขยายโอกาส) สพฐ 362 26/6 

โรงเรียนบ้านบางรูป         หมู่ที่  7 สพฐ 190 8/6 
รวม 911  

 

  3) ห้องสมุดประชาชน    1  แห่ง   ( ตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดประดิษฐาราม ) 

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน จ านวนครัวเรือน (หลัง) 
๑ บ้านไสหร้า 392 

๒ บ้านหนองหรั่ง 315 
๓ บ้านพร้อมพรียง 310 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
9 

บ้านบางรูป 
บ้านทุ่งกรวด 
บ้านโคกเคี่ยม 
บ้านใสปุด 
บ้านควนสะตอ 
บ้านเหนือ 

385 
363 
242 
399 
245 
270 

 รวม      2,921 
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4.1  การสาธารณสุข 
1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน   2  แห่ง   ได้แก่ 
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไสหร้า                    ตั้งอยู่ หมู่ที่  1 
     - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบ้านคลองเพรียง              ตั้งอยู่ หมู่ที่  3 
2)  สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก)  3   แห่ง    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑ และหมู่ท่ี  ๗ 
3)  อสม. ครบทุกหมู่บ้านตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งหมด....244...คน 

4.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
1) สถานที่ประกอบศาสนพิธีทางศาสนาพุทธ   จ านวน   4    แห่ง    ได้แก่ 
    -  วัดประดิษฐาราม       ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 
    -  วัดบางวงศ์      ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 
    -  วัดหน้าเขารูป   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 
    -  ส านักสงฆ์ถ้ าพิสดารเขารูป     ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 
 
2) สถานที่ประกอบศาสนพิธีทางศาสนาคริสต์  จ านวน  ๑  แห่ง  ได้แก่ 
- โบสถค์ริสตจักรบ้านบางรูป     ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 

4.3  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1) มีที่พักสายตรวจ (ต ารวจ)   จ านวน  1 แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่  3 (สามแยกถนนสายทุ่งใหญ่ - พระแสง 
แยกถนนทหารช่าง) 

2) มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.บางรูปมีจ านวนสมาชิกฯ รวม 135 นาย 
แยกตามหมู่บ้าน  ดังนี้ 

- หมู่ที่  1    สมาชิกฯ จ านวน  16  นาย 
- หมู่ที่  2    สมาชิกฯ จ านวน  10  นาย 
- หมู่ที่  3    สมาชิกฯ จ านวน  18  นาย 
- หมู่ที่  4    สมาชิกฯ จ านวน  17  นาย 
- หมู่ที่  5    สมาชิกฯ จ านวน  13  นาย 
- หมู่ที่  6    สมาชิกฯ จ านวน  12  นาย 
- หมู่ที่  7    สมาชิกฯ จ านวน  17  นาย 
- หมู่ที่  8    สมาชิกฯ จ านวน  15  นาย 
- หมู่ที ่ 9    สมาชิกฯ จ านวน  17  นาย 

4.4  กลุ่ม องค์กร จัดตั้ง ในต าบล ได้แก่ 
1) กลุ่มอาสาสมัครรักษาความสงบภายในหมู่บ้าน 
2) กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร. ) 
3) กลุ่มกู้ชีพกู้ภัยต าบลบางรูป 
4)  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
5)  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
6)  กลุ่มต่าง ๆ /ที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ 
7)  กลุ่มสตรีต าบลบางรูป 
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8)  กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 1 – 9 
9)  กลุ่มกลุ่มเกษตรกร 
10)  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  , 
11)  กลุ่มศิลปะพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ฯลฯ 

4.5 การสังคมสงเคราะห์  ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ได้ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสในต าบล ดังนี้ 

1) ผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป)       จ านวน   1,043  คน 
2) ผู้พิการ (ทางร่างกายหรือทางสมอง)       จ านวน      228  คน 
3) ผู้ป่วยโรคเอดส์ จ านวน          6  คน 

 

ที่มา:    ส านักปลัด อบต.บางรูป   (ข้อมูล ณ  24  พฤษภาคม 2562) 
 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

ถนนสายทุ่งใหญ่-พระแสง  เป็นถนนสายหลักที่ตัดผ่านต าบลบางรูป นับเป็นเส้นทางสายส าคัญที่ใช้ 
ส าหรับการสัญจรไป-มา และส าหรับขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนที่ออกสู่ตลาดและพ้ืนที่อ่ืน ที่
สะดวกที่สุดส าหรับประชาชนในต าบลบางรูปและต าบลใกล้เคียง และในปี พ.ศ. ๒๕61 องค์การบริหารส่วนต าบล
บางรูป มีระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสรนจ และอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยแยกเป็น
ประเภทถนน ตามรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที่ 1.6  แสดงข้อมูลรวมถนนทุกประเภทในพ้ืนที่ต าบลบางรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดถนน จ านวน (สาย) ความยาว (เมตร) คิดเป็นร้อยละ 
ถนนลูกรังทั้งสาย 52 55,200 35.91 
ถนนลาดยางทั้งสาย 14 34,780 22.62 
ถนนคอนกรีตเสริมเหลนกทั้งสาย   7 1,880 1.22 
ถนนลูกรัง+ถนนลาดยาง 16 31,460+21,240 34.28 
ถนนลาดยาง+ถนน คสล.   1 1,900 1.24 
ถนนลูกรัง+ถนนลาดยาง+ถนนคสล.   2 2,490+3,320+1,460 4.73 
รวม 92 153,730 100.00 
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5.2 การไฟฟ้า ประปา 
ครัวเรือนในต าบลบางรูปที่มีไฟฟ้าร้อยละ 98.87   และครัวเรือนที่มีประปาใช้  ร้อยละ 94.50 ของ

ครัวเรือนทั้งหมด 
โดยแยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ (จ านวนครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ. ณ เมษายน 2562) 
ตารางที่  1.7 ข้อมูลแสดงครัวเรือนที่มีไฟฟ้า ประปาใช้ 
 

ชื่อบ้าน หมู่ที ่ จ านวน 
ครัวเรือน 
ทั้งหมด 

จ านวน
ครัวเรือนที่มี

ไฟฟ้าใช้ 

 
 
 

จ านวน
ครัวเรือนที่
มีประปาใช้ 

 

(ครัวเรือน) (ครัวเรือน) % (ครัวเรือน) % 
บ้านไสหร้า ม. 1 
บ้านหนองหรั่ง ม. 2 
บ้านพร้อมเพรียง ม. 3 
บ้านบางรูป ม. 4 
บ้านทุ่งกรวด ม. 5 
บ้านโคกเคี่ยม ม. 6 
บ้านใสปุด ม. 7 
บ้านควนสะตอ ม. 8 
บ้านเหนือ ม. 9 

392 
315 
310 
385 
363 
242 
399 
245 
270 

382 
312 
304 
382 
361 
235 
397 
245 
270 

97.45 
99.05 
98.06 
99.22 
99.45 

 97.11 
99.50 
100 
100 

389 
313 
307 
383 
363 
242 
399 
245 
270 

99.23 
99.37 
99.03 
99.48 
100 
100 
100 
100 
100 

รวม 2,921 2,888 98.87 2,911 99.66 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 

อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ในต าบลบางรูป  โดยเรียงจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 
1)  เกษตรกรรม  ได้แก่ ส่วนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน ท าสวนผลไม้ ปลูกพืชไร่  ฯลฯ 
2)  ปศุสัตว์  ได้แก่  การเลี้ยงหมู  เลี้ยงโค เลี้ยงปลา  เลี้ยงปลาในบ่อ 
3)  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  ได้แก่  ร้านค้าขายของช า  รับชื้อยางแผ่น รับซื้อเศษยาง ตลาดนัด 
     ชุมชน  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4) อุตสาหกรรม  ได้แก่ โรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน 
5) แรงงาน  ได้แก่   รับจ้างทั่วไป 

ตารางที่  1.8  ข้อมูลแสดงหน่วยธุรกิจในต าบลบางรูป 
 

 
ที ่

 
หน่วยธุรกิจ 

หมู่ที่ / แห่ง รวม 
หมู่ ที่ 
๑ 

ห มู่ ที ่
๒ 

ห มู่ ที ่
๓ 

ห มู่ ที่ 
๔ 

ห มู่ ที ่
๕ 

ห มู่ ที ่
๖ 

หมู่ที่ 
7 

ห มู่
ที ่8 

ห มู่ ที ่
9 

 

๑.         
2. 

 ร้านค้า/ขายของช า 

บริษัท โรงงาน 
10 
- 

7 
- 

10 
1 

7 
- 

16 
- 

9 
- 

15 
- 

9 
- 

8 
- 

91 
1 

3. ร้านซ่อมรถ 3 1 2 3 3 1 6 2 2 23 
4. ร้านขายอาหาร อาหารตามสั่ง 4 2 1 - 1 2 1 - - 11 
5. ร้านเสริมสวย 3 ๑ ๑ 1 1 - 2 1 2 ๑2 
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6. ร้านรับซื้อเศษเหลนกของเก่า 1 - - 1 1 - - - - 3 
7 โรงสี 1 - - - 1 - 1 - - ๓ 
8. ตลาดนัดชุมชน 1 - - - - - 1 - - ๒ 
9. โรงรมยาง 3 1 1 2 - - 1 - - 8 
10 ร้านรับซื้อเศษยางพารา 4 1 1 3 5 1 1 4 4 24 
 

7.  เศรษฐกิจพอเพียง 
7.1 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ต าบลบางรูป มีทั้งแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เช่น แม่น้ าไหลผ่าน ห้วย  
หนอง คลอง บึง  และแหล่งน้ าที่ได้พัฒนา ปรับปรุงขุดลอกจากแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ิมเติมให้เป็นแหล่งน้ าขนาด
ใหญ่ส าหรับเกนบกักน้ าเพ่ือการเกษตรในหมู่บ้าน /ต าบล  ได้แก่  อ่างเกนบน้ าของหมู่บ้าน สระน้ าของหมู่บ้าน ซึ่งมี
ข้อมูลรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่  1.9  ข้อมูลแสดงแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

 
ชื่อบ้าน หมู่ที ่
 

แหล่งน้ า 
ตามธรรมชาติ 

(แห่ง) 

 
 

แหล่งน้ าที่เกิดจาการ
พัฒนาหรือที่สร้างข้ึน 

(แห่ง) 

รวมตาม
หมู่บ้าน 
(แห่ง) 

 

บ้านไสหร้า ม. 1 
บ้านหนองหรั่ง ม. 2 
บ้านพร้อมเพรียง ม. 3 
บ้านบางรูป ม. 4 
บ้านทุ่งกรวด ม. 5 
บ้านโคกเคี่ยม ม. 6 
บ้านใสปุด ม. 7 
บ้านควนสะตอ ม. 8 
บ้านเหนือ ม. 9 

9 
10 
6 
1 
5 
7 
8 
6 
3 

 2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

11 
11 
7 
4 
6 
8 
9 
7 
4 

 

รวมทุกหมู่ทั้งหมด 55    12 67  
 

7.2  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ หรือน้ าเพื่อการอุปโภค /บริโภค 
ครัวเรือนในพ้ืนที่ต าบลบางรูปประมาณร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมดในพ้ืนที่ จะใช้น้ าจากระบบประปา
หมู่บ้านเพ่ือการอุปโภค บริโภค  และยังมีบางส่วนที่ใช้น้ าจากบ่อบาดาล และบ่อน้ าตื้นทั้งของรัฐและที่เอกชน
จัดหาเอง 
 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8.1  ประชากรในพ้ืนที่ต าบลบางรูป  ประมาณร้อยละ 97 ของประชากรในพ้ืนที่ต าบลบางรูปนับถือศาสนาพุทธ  
ที่เหลือเป็นศาสนาอิสลาม  ศาสนาคริสต์ 
8.2 ประเพณีและงานประจ าปี ของชาวต าบลบางรูป ที่ท าสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล จนถึงปัจจุบัน  
และยังมีการอนุรักษ์ไว้ต่อไปให้ลูกหลานได้สืบทอด  ได้แก่ 
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ตารางที่  1.10  ข้อมูลแสดงฤดูกาลงานประเพณีของชาวต าบลบางรูป 
 

กิจกรรมงานประเพณี ช่วงเวลาที่จัด 
ประเพณีแห่จาดวันสารทเดือนสิบ เดือน  ตุลาคม ของทุกปี 
ประเพณีทรงน้ าพ่อท่านนวล เดือน  เมษายน ของทุกปี 
ประเพณีสรงน้ าพระรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ 

เดือน  เมษายน ของทุกปี 
15 ค่ า เดือน 3 ของทุกปี 

8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมอียู่จนถึงปัจจุบัน มีทั้งด้านดนตรีและศิลปะพ้ืนบ้าน ได้แก่ มโนราห์ เพลงบอก  มวยไทย  ด้าน
งานฝีมือ  ได้แก่ การแกะสลักไม้เป็นรูปทรงต่าง ๆ  จักสานไม้ไผ่ สานกระจูด และด้านอาชีพเกษตร  ช ากล้าไม้  
เพาะเลี้ยงยางถุงและพืชเกษตรอ่ืนๆ  เป็นต้น  ส าหรับภาษถิ่นที่ใช้กันในพ้ืนที่ต าบลบางรูป เป็นภาษาท้องถิ่นของ
คนใต ้

9. ทรัพยากรธรรมชาติ  (ที่ส าคัญ ภูเขา แหล่งน้ า) 

ตาราง 1.11  แสดงข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ 
พ้ืนที ่ ภูเขา ป่าไม้ แ ม่ น้ า ไ ห ล

ผ่าน 
ล าคลอง ห้วย หนอง บึง 

บ้านไสหร้า ม. 1 - - สวนป่าโรงเรียนวัด
ประดิษฐาราม 

- แม่น้ าตาปี - คลองเพรียง -ห้วยอีจุ้ย 
-ห้วยต้นปริง 

บ้านหนองหรั่ง ม. 2 - -ป่าสงวนทุ่งเลี้ยงสัตว์ - แม่น้ าตาปี - คลองเพรียง 
- คลองสินปุน 
- คลองอ้อม 

-ห้วยน้ าเยนน 
-หนองหรั่งนอก 
-หนองหรั่งใน 
-หนองน้ าเยนนนอก 
-หนองน้ าเยนนใน 
-หนองหมอเกตุ 

บ้านพร้อมเพรียงม.3 - - - - คลองเพรียง - 
บ้านบางรูป ม. 4 - เขาใหญ่ - ป่าเขาใหญ่ 

- ส่วนป่ารอบ 
สระน้ าพรุนาพี 

- - - 

บ้านทุ่งกรวด ม. 5 - เขาใหญ่ - - - คลองสินปุน -ห้วยบางช้างแทน 
บ้านโคกเคี่ยม ม. 6 - - - - คลองเพรียง -ห้วยน้ าเขียว 

-หนองคงอินทร์ 
บ้านใสปุด ม. 7 - เขารูป 

- เขาแก้ว 
- เขาดิน 

- - - คลองสินปุน -ห้วยบางพี ่
-ห้วยบางน้อง 

บ้านควนสะตอ ม. 8 - - - - - หนองคัน 
บ้านเหนือ - - - - -ห้วยบ้านเขาใหญ่ 

- ห้วยอ่างน้ า 
- ห้วยหนองแนะ 

ที่มา :  ข้อมูลจากการส ารวจของ ส.อบต.   ณ  30  พฤษภาคม  2562 



๑๑ 
 

                                                                                      แผนพฒันาแผนพฒันาท้องถิน่ท้องถิน่  อบต.บางรูป อบต.บางรูป (ปี (ปี ๒๕๒๕๖๖๑๑  ––  ๒๕๖๒๕๖๕๕))    
 

10.  ด้านศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
10.1 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ 8  เป็นผู้บริหารสูงสุดในฝ่าย
ประจ า   โดยมีรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน เป็นผู้ช่วย และมีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
จากสามส่วนราชการ  ดังนี้ 
ตารางท่ี  1.12  แสดงจ านวนบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

ส านัก/ส่วน พนักงาน 
ส่วนต าบล 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง รวม (คน) 
ภารกิจ ทั่วไป 

ส านักปลัด อบต. 9 - 2 4 15 
กองคลัง 3 1 3 - 7 
กองช่าง 3 - 3 3 9 
รวม 15 1 8 7 31 

 

ที่มา :  ข้อมูลจากการส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ณ  24  พฤษภาคม  2562 

10.2 สถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป มีแหล่งที่มาของรายรับ และรายจ่ายหลายประเภท ดังนี้ 

๑)  ด้านรายรับ องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป มีรายได้ที่จัดเกนบเอง รายได้ที่รัฐบาลจัดเกนบแล้วจัดสรรให้
องค์การบริหารส่วนต าบล และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1.13  ข้อมูลสถิติแสดงรายรับจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕61 ) 

หน่วย : บาท 

ปีงบฯ 

 

รายได้  อบต. 

จัดเก็บเอง 

% เงินที่ส่วนราชการ
จัดเก็บให ้

% เงินอุดหนุน 

จากรฐับาล 

% รวมรายได้ 

ทั้งสิ้น 

% 

๒๕๕7 659,097.74 2.14 15,989,357.89 51.91 14,154,174.00 45.95 30,802,629.63 100 

๒๕๕8 740,316.35 2.27 18,152,607.39 55.60 13,735,347.00 42.09 32,628,270.74 100 

๒๕๕9 773,494.66 2.38 18,791,975.06 57.81 12,939,657 39.81 32,505,126.72 100 

๒๕60 819,955.97 1.87 20,011798.03 45.68 22,980,405 52.45 43,812,159 100 

2561 702,419.14 1.50 22,475,659.79 48.21 23,445,811.40 50.29 46,623,890.33 100 

 
 
 
 



๑๒ 
 

                                                                                      แผนพฒันาแผนพฒันาท้องถิน่ท้องถิน่  อบต.บางรูป อบต.บางรูป (ปี (ปี ๒๕๒๕๖๖๑๑  ––  ๒๕๖๒๕๖๕๕))    
 

๒) ด้านรายจ่าย  องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป มีรายจ่าย ดังนี้ 
ตารางที ่1.14  ข้อมูลสถิติแสดงรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕61) 
หน่วย :บาท 

ที่มา :   ข้อมูลจากกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  ณ 30 พฤษภาคม  2562 

10.3  เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 

ตารางที่ 1.15 ข้อมูลแสดงการมีเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน 
๑ คอมพิวเตอร์ 18 เครื่อง 
2 เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ 6 เครื่อง 
3 ระบบ Wi-Fi 3 เครื่อง 
4 เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 
5 เครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง 
6 รถยนต์ 1 คัน 
๗ รถจักรยานยนต์ 5 คัน 
8. โทรศัพทส์ านักงาน 4 เครื่อง 
9 โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 1 เครื่อง 
10 เครื่องพิมพ์ดีด 1 เครื่อง 
๑1 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 4 เครื่อง 
๑2 แท่นยืนบรรยายอเนกประสงค์ (Podium) 2 ชุด 
๑3 โทรทัศน์ 2 เครื่อง 
๑๔ เครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง 
๑5 เครื่องท าน้ าร้อน-เยนน 6 เครื่อง 
ที่มา  :  ข้อมูลจากกองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  ณ 30 พฤษภาคม  ๒๕62 
 

 

ปีงบฯ รายจ่ายประจ า 

(รวม งบกลาง) 

% รายจ่ายเพ่ือการ 

ลงทุน 

% รวมรายจ่าย 

ทั้งสิ้น 

% 

๒๕๕7 16,197,337.84 64.30 8,992,302.00 35.70 25,189,639.84 100 

๒๕๕8 16,151,170.80 67.56 7,754,060.00 32.43 23,905,230.80 100 

2559 17,314,621.75 69.49 7,602,500 30.51 24,917,121.75 100 

2560 28,347,808.39 75.60 9,151,020 24.40 37,498,828.39 100 

2561 30,232,994.27 78.08 8,487,850 21.92 38,720,844.27 100 
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                                                                                                                                                                                    แผนพฒันาแผนพฒันาทอ้งถิ่น  อบต. ทอ้งถิ่น  อบต. บางรูป บางรูป   ((พ.ศ.พ.ศ.  ๒๕๒๕๖๑ ๖๑ ––  ๒๕๖๔) ๒๕๖๔)   

  
 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือน
เป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น การวางแผนจึงมีความ
เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่าง ๆ  ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยผ่านกระบวนการคิดก่อน
ท า  ฉะนั้น   จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบเพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ สุด
ส าหรับอนาคต เพ่ือให้บรรลุผลที่ปรารถนา 

 องค์การบริหารส่วนต าบล  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น
โดยก าหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่   12 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน  ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ตามล าดับได้ ดังนี้  
 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี   (ปี พ.ศ. 2560-2579) 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง”   

ประเด็นวิสัยทัศน์ รายละเอียด 
  
  ความม่ันคง 

1. การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมี ความ
ม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
2. ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
3. สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มี
ความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น  
4. ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  
5. ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า  
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                                                                                                                                                                                    แผนพฒันาแผนพฒันาทอ้งถิ่น  อบต. ทอ้งถิ่น  อบต. บางรูป บางรูป   ((พ.ศ.พ.ศ.  ๒๕๒๕๖๑ ๖๑ ––  ๒๕๖๔) ๒๕๖๔)   

  
 

ประเด็นวิสัยทัศน์ รายละเอียด 
  
   
 
 
  ความม่ันคั่ง 

1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้
สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น  
2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง  การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มี
บทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมี
พลัง  
3. ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
 
 
 
 ความย่ังยืน 

• การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่
สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  
• การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซ่ึงเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  
• ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 

เพื่อน ำไปสู่ 
การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย  สังคมมีความ
ม่ันคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจรัฐบาลจึงได้ก าหนดกรอบแนวทาง
ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (ปี 2560-2579)  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่า 

 

“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง”  
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กรอบแนวทางส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย  6 ด้าน ได้แก่ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนาด้าน 
1. ด้านความม่ันคง  

 
  (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
  (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุก
ระดับ และรักษาดุลยภาพ ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่  
  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษา
ความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและ
มิตรประเทศ  
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
  (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบ
มากขึ้น  

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  
 

  (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
  (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน  
 

  (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต 
  (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
  (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
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4. ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และเท่า
เทียมกันทางสังคม  
 

  (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
  (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
  (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
  (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชน  
  (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนาด้าน 
5. ด้านการสร้างการเติบโต
บน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

  (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
  (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการ 
ปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง 

6. ด้านการปรับสมดุล และ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครฐั 

  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม  
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็น
สากล  
  (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
  (8 ) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
 

 
 
 
 
 
 



17 
 

                                                                                        
                                                                                                                                                                                    แผนพฒันาแผนพฒันาทอ้งถิ่น  อบต. ทอ้งถิ่น  อบต. บางรูป บางรูป   ((พ.ศ.พ.ศ.  ๒๕๒๕๖๑ ๖๑ ––  ๒๕๖๔) ๒๕๖๔)   

  
 

 
 
 
 
 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

(1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย มีการพัฒนา
ทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ี
เหมาะสม 
(2) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค ์ทักษะการท างานและการใช้
ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
(3) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุก
ภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุก
ภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

- เด็ก IQ ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน 
- เด็ก 70 % EQ ไม่ต ากว่า
มาตรฐาน 
- การอ่านเพ่ิมเป็น 
- การคลอดในหญิงกลุ่มอายุ  
  15 – 19 ปีลดลง 
- คดีอาญาลดลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 

(1) เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 
40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐ โดย 
     - การเข้าถึงการศึกษา 
     - จัดบริการด้านสุขภาพ 
     - มีที่ท ากินของตนเอง 
     - ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี 
     - เพ่ิมเบี้ยคนพิการและเบี้ยผู้สูงอายุ 
(2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้าน
การศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง  
(3) การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย 
    - สร้างและพัฒนาผู้น าชุมชน 
    - ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ 
    - ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
บริการ และจัดการทรัพยากร 
 
 
 
 
 

- รายได้เฉลี่ยของประชากรที่จน
ที่สุด 40% เพ่ิมข้ึนปีละ 15 % 
- อัตราการเข้าเรียนในระดับการ  
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 90 
- เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจ
ฐานรากให้มีความเข้มแข็ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน (ต่อ) 

(1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  
(2) ต่อยอดความเข้มแข็งของ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อ
ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง  
(3) วางอนาคตรากฐานการพัฒนา 
อุตสาหกรรม  
(4) เสริมสร้างขีดความสามารถการ
แข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ  
(5) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ
กฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม
และอ านวยความสะดวกการค้าการลงทุน  
(6) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน

- เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย 5 % ต่อปี 
- รายได้ต่อหัวเป็น ในปี 2564  
8,200 USD 
- ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการ
ผลิตโดยรวมต่อปี 2.5% ต่อปี 
- กรอบอัตราเงินเฟ้อ 2.5 ± 1.5 
- ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและ
บริการ ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  
3%/4.5%/6% 
- เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิ 
59,460บาท ต่อครัวเรือน 
- พ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมือง
อุตสาหกรรมนิเวศจ านวน 15 พ้ืนที่ 
- รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า
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และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและ
ตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ  

สามล้านล้านบาท 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

(1) พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนว
เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 
(2) เพิ่มพื้นที่ปา่เศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีคา่ทางเศรษฐกิจระยะ
ยาว  
(3) เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่าง
พระราชบญัญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และ
แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
(4) ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัด
แยกขยะ สนับสนนุการแปรรูปเป็นพลงังาน  
(5) ปรับปรุงกฎหมายและพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
(6) พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุน
การลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน 
 
 

- พ้ืนที่ป่าไม้สี่สิบ ๔0% ของพ้ืนที่
ประเทศไทย 
- เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน ปีละ 
350,000 ไร่ 
- ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง 75% + 
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค 
พลังงาน และคมนาคมขนส่งลดลง 
7% 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างความม่ันคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความม่ังคั่ง 
ยั่งยืน (ต่อ) 

(1) ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ
นานาประเทศ 
(2) ปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
(3) สังคมมีความสมานฉันท์  
(4)ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(5) ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการ
รับมือภัยคุกคามทางทหาร 
(6)ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือ
ภัย อันดับที่ 20 ของโลก 
(7) อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซ
เบอร ์ต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก 

-สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มี
ความหวงแหน และธ ารงรักษา
สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
- เสริมสร้างความปรองดองของคน
ในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบ
และพัฒนาภาคการเมือง 
- พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการ
ป้องกันประเทศ 
-  
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
กระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี
และกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพืน้ที่บนพ้ืนฐานความ



20 
 

                                                                                        
                                                                                                                                                                                    แผนพฒันาแผนพฒันาทอ้งถิ่น  อบต. ทอ้งถิ่น  อบต. บางรูป บางรูป   ((พ.ศ.พ.ศ.  ๒๕๒๕๖๑ ๖๑ ––  ๒๕๖๔) ๒๕๖๔)   

  
 

แตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 

(1) การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
 บทบาท ภารกิจ คุณภาพบุคลากรภาครัฐ 
(2) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ  
สร้างกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ 
การเงินการคลังภาครัฐ 
(3) ป้องกัน ปราบปราม การทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 
(4) ปฏิรูปกฎหมาย และกระบวนยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ได้รับรางวัลการ บริหารจัดการที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส ์(ต่อ) 

 

(1) พัฒนาขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะ 
โครงข่ายถนน ขนส่งทางอากาศ ขนส่งทาง
น้ า 
(2) พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการ 
โลจิสติกส์ การอ านวยความสะดวกทาง
การค้า 
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การ
ใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมไทยเป็นศูนย์ 
กลางพลังงาน 
(4) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทาง
ธุรกิจ สร้างความม่ันคงปลอดภัยทาง      
ไซบอร์ 

- ลดความเข้มการใช้ พลังงานอยู่ที่ 
12.83 
- ลดต้นทุนโลจิสติกส์เป็น 12 % 
ของ GDP 
-ปริมาณสินค้าเข้า-ออก ณ ด่าน
ชายแดน ไม่น้อยกว่า 5% 
- ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ได้ 
85% ของหมู่บ้านทั่วประเทศ 
- ขยายก าลังการผลิตน้ าประปา  
กระจายโครงข่ายน้ าประปา เขต
นครหลวง100% 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

(1) ส่งเสริมการลงทุน R &D ผลักดันใน
เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

- เพ่ิมอันดับความสามารถในการ
แข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. ให้
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เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

 

(2) ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่
ไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมไทย เสริมสร้างระบบการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  
(3 )พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทาง
เทคโนโลยี 
(4) ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
การออกแบบและการจัดการธุรกิจ  
(5) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ ทั้งด้าน 
บุคลากร โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยา- 
ศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารฯ 

อยู่ในล าดับไม่เกิน 30 
- เพ่ิมสัดส่วนค่าใช่จ่ายการลงทุน
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ 
1.5 ของ GDP 
- สัดส่วนการลงทุน R&D เอกชนต่อ
รัฐเป็น 70:30 
- บุคลากรด้าน R&D  25 คน:
10,000 คน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาคเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ (ต่อ) 

 
 

(1) ภาคเหนือเป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
(2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลุดพ้นจาก
ความยากจน สู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง 
(3) ภาคกลางเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียว
ชั้นน า ศูนย์กลางการผลิตอาหารและ
สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานโลก 
และศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชีย 
(4) ภาคใต้เป็นฐานเศรษฐกิจสีเขียว ได้
มาตรฐานสากลและแหล่งท่องเที่ยวระดับ
โลก 
(5) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลาง
ของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอ้ือต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 
(6) พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอ้ือต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 
(7) พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ
ชายแดนประตูเศรษฐกิจ เชื่อมโยงประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

- ลดช่องว่างรายได้และมีการ
กระจายรายได้ที่เป็นธรรม 
- เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของ
จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ 
-  พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมี
ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
- เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม่ชายแดนร้อยละ 20 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 

ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

 

(1) การพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ 
(2) ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการ
ประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน 
(3) การส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการ
ประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน 
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1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
วิสัยทัศน์  “ศูนย์กลาง การเกษตร การท่องเที่ยวนานาชาติ  มีระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ” 
 ประเด็น  รายละเอียด 

  นิยามวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการเกษตร” หมายถึง การมีความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้าน
ปริมาณการผลิต (การปลูกหรือการเพาะเลี้ยง) ด้านการแปรรูป ด้านการตลาดหรือการ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวนานาชาติ” หมายถึง การมีความโดดเด่นในด้านจ านวน
นักท่องเที่ยวและรายได้จากนักท่องเที่ยวนานาชาติ 
“มีระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์” หมายถึง การมีระบบคมนาคมที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยง
กันทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ า และเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สนับสนุนการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัด 
“การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” หมายถึง การพัฒนาในทุกด้านของกลุ่มจังหวัด จะต้อง
ไม่สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อป้องกัน หรือแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ 
 

 พันธกิจ (Mission) 1. พัฒนา การผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และไม้
ผล 
2. พัฒนาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ รวมถึงการปศุสัตว์ที่สามารถสร้าง
ความโดดเด่น 
3. พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การบริหาร
จัดการ 
และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัด 
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัด 
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคมที่ดี 

  เป้าประสงค์รวม 1. กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลาง การผลิตและแปรรูป ยาพารา ปาล์มน้ ามัน ของประเทศ 
2. เป็นกลุ่มจังหวัดชั้นน าด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นในพ้ืนที่ 
3. กลุ่มจังหวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของ
รูปแบบการท่องเที่ยว 
4. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ 
ของกลุ่ม 
5. กลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อม สภาพสังคมท่ีดี 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการ พืชเศรษฐกิจหลัก 
(ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ไม้ผล) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมผลผลิตจากการประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นในพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความ
หลากหลาย 
ของรูปแบบการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับ
การพัฒนา 
ของกลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ 
 

 
    2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
           1. วิสัยทัศน์  
    “นครแห่งอารยธรรม  น่าอยู่น่าเที่ยว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” 
 

ค านิยามวิสัยทัศน์  

ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 

นครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา  พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่าง 
เอ้ืออาทร  มีแหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยด้วยสถาบันการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ  และมี
ประเพณี  วัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยาวนาน 

 

น่าอยู่น่าเที่ยว 

 

 

 

 

 

เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นที่
อยู่อาศัยชั้นดี และประชาชนมีความสุข มีสุขภาพอนามัยดี ชุมชนมีความมั่นคงทาง
อาหารสูง  เป็นเมืองอาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมือง
พลังงานสะอาด เมืองที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เมืองที่มีระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมที่เชื่อมโยงทั้งทาง
บก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศอย่างครบวงจร ระบบโลจิสติกส์ได้มาตรฐาน ประชาชนมี
ความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมืองแห่งท่องเที่ยวที่อบอุ่น 
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การเกษตรและ
อุตสาหกรรมยั่งยืน 
(ต่อ) 

นครศรีธรรมราชมีฐานเศรษฐกิจเข้มแข็งจากภายในจังหวัด เป็นแหล่งการผลิตทาง
การเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นการผลิตที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน และเพ่ิมมูลค่า ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และ
น านวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกษตรกร ประชาชนชาว
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีงาน อาชีพ รายได้  การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
การผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน น้ า และระบบชลประทาน 
รวมทั้งการจัดสรรที่ดินท ากิน เป็นเมืองที่เน้นการจัดการด้านการส่งเสริมการผลิตพืช 
สัตว์ ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer การพัฒนาองค์กร
เกษตรกร ให้เข้มแข็งการบริหารจัดการฟาร์มสู่ Smart Farm ระบบการวางแผนการ
ผลิต เพ่ือการสร้างมูลค่าผ่านการแปรรูปและ การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร  ที่มีความ
ยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการแปรรูป
เพ่ิมคุณค่า มูลค่าสินค้าเกษตรสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมด้านการเกษตรคู่ขนานภูมิปัญญาท้องถิ่น    เศรษฐกิจเติบโตจากการท่องเที่ยว 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  นิเวศน์ป่าเขา และทางทะเล และการ
ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา เศรษฐกิจจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ และ
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เติบโต และแข่งขันได้ 

  

 2.   จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด  
   จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ในภาพรวม
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม  สงบสุข  น่าเที่ยว 
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
3. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 

  3.  เป้าหมายการพัฒนา  
                    1.  เพ่ิมรายได้จากการเกษตร  อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
  2. เพ่ิมรายได้จาการท่องเที่ยว 
           3.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
   4.  ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิต 

5.  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 
 4. ประเด็นการพัฒนา 
                     1.  การบรหิารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2. การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
4. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
6. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
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1.5  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  วิสัยทัศน์   “ องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2560-2562) 
ได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนวพระราชด าริ
ฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และภารกิจ 6 ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ มาตรา 
32(1) รวมทั้ง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.2561-2564 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าหมายการพัฒนา 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายเกษตรกร 
2. พัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าการผลิต ด้าน
การเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ ฯล 
3. ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่
เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชน
เมืองและชนบท 
5. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
6. ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้ง
แหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รายได้ของชุมชนเพ่ิมข้ึนโดย
เฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี 
2. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จาก
ที่ดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่า
และได้รับประโยชน์มากขึ้น 
3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น
เมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของ
ภาคใต้ 
4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่
เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด 
โดยให้ความส าคัญกับการเพ่ิม
มูลค่า การค้าการลงทุนของจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าหมายการพัฒนา 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 
 
 

7. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนา
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน 
โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับความ
ต้องการ ภาคเศรษฐกิจชุมชน 
9. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบ
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 
 

1. ฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์ 
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีต้นน้ าและ
ลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์
และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม รวมทั้งส่งเสริมให้
มีระบบ การจัดการน้ าเสีย 
3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
4. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝัง
ค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน การ
สร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
5. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่
จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และประชาชน 
เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะ
ชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติด
เชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
ลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งก าเนิดสนับสนุนการ
สร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มี
ระบบเก็บขนและก าจัดขยะ แบบรวมศูนย์ 
 
 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์
อย่างยั่งยืน ประชาชนมีการด ารง 
ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 2. ประชาชนมีจิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกใน
การใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้
อย่างเพียงพอ 
4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าหมายการพัฒนา 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน  (ต่อ) 
 

6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัด
มลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้าง
จิตส านึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม 
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงาน
ทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
8. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่ 
เพ่ือแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อรักษา 
ปกป้องระบบนิเวศที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชุมชน 

 

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชา
สังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุกด้าน 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่
คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริม
ให้เยาวชน ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้าง
การเรียนรู้ 
3. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพ้ืนที่
การศึกษาท่ีขาดแคลน 
4. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
อนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ  
5. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย(แพทย์
ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 
6. ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด
เพ่ือลดจ านวนเสพและผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
7. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง
และป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ เฝ้าระวังป้องกัน
ปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
 

1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้   
มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตได้
อย่างปกติสุข 
2. ประชาชนได้รับสวัสดิการ
พ้ืนฐานอย่างทัว่ถึงเป็นธรรม และ
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
เพ่ิมข้ึนทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการ
เจริญพันธุ์ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึง
ระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น
และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง 
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ยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าหมายการพัฒนา 

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต  (ต่อ) 
 

8. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  
9. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชน
ทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่
จัดกิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง  
10. ส่งเสริมการท านุบ ารงุและรักษา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พัฒนา ฟ้ืนฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชน
และเผยแพร่สู่สังคมโลก 
11. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี 
คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพาตนเองได้ มีอาชีพ มีงาน
ท า ได้รับการศึกษา 
12. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็ง
ของชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ชุมชน การ
จัดท าแผนแม่บทชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน
เกษตรอุตสาหกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน 

 

การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐาน 

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่าง
ทั่วถึง 
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิ- 
ภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ัน
พ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
 
 

1. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ได้
มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับระบบ
ขนส่งอื่น รวมทั้งเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
2. มีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน ที่มี
ประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
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ยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าหมายการพัฒนา 
การเสริมสร้างธรรมา 
ภิบาลและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(ต่อ) 

1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝัง
จิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย
และจิตส านึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชน
ทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก 
ธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า 
ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการ
ประชาชน ลดขั้นตอนการท างานเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้ 
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุน
ให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตาม
ประเมินผล 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 

1. ประชาชนมีจิตส านึกที่ดี มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความพร้อมในการแก้ปัญหาและ
ให้บริการประชาชน 
3. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคีในการพัฒนา 
 

 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ 
เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคตดังนี้ 

 2.1 วิสัยทัศน์  (Vision) 

   “บางรูปน่าอยู่  ประชาชนมีความสุข  เศรษฐกจิพอเพียงและยั่งยืน” 

 2.2  ยุทธศาสตร์ (Strategic ) 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้  5  ด้าน  โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
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1) การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1) ด้านเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
  1.2) ด้านระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงและเพียงพอ 
  1.3) ด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร  

 2)  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.1) ด้านการให้บริการทางการศึกษาให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  2.2) ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.3) ด้านการส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค 
  2.4) ด้านการส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทา 
     สาธารณภัย 
  2.5) ด้านการส่งเสริมการกีฬา ทั้งในระดับพ้ืนฐานและระดับมวลชล สนับสนุนให้มีสถานที่และ 
     อุปกณ์ออกก าลังกาย 
  2.6) ด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ พัฒนาผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  
     เด็กและเยาวชน 

   2.7) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

 3)  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 3.1) ด้านการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2) ด้านการส่งเสริม พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3.3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว  

 4)  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 4.1) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะชุมชน 

4.2) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
4.3) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน ครัวเรือน ชุมชนใช้พลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก  

  5)  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
5.1) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและเสรีภาพ 
5.2) ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ 
5.3) ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
5.4) ด้านการปรับปรุงที่ท าการ พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 

   5.5) พัฒนาระบบการเงินการคลัง และการจัดเก็บรายได้ 

 2.3  เป้าประสงค์  (Goals) 
 ๑) ระบบเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการได้มาตรฐาน ทั่วถึง เพียงพอ 

 ๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีแหล่งเรียนรู้ มีภูมคุ้มกัน รู้เท่าทันโลกและอยู่ร่วมกันในสังคม 
     อย่างมีความสุข 

๓) ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เสริม และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 ๔) ต าบลบางรูปมีสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน 
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๕) องค์กรมีคุณภาพ ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส องค์กรภาคีมีส่วนร่วมในการ    
    พัฒนาท้องถิ่น 

 2.4 ตัวชี้วัด (KPI) 
  1) ต าบลบางรูป มีเส้นทางคมนาคมท่ีดี ครัวเรือนมีระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงและเพียงพอมีเพ่ิมข้ึน 
  2) ร้อยละของประชาชนมีความรู้ และยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิตมีเพ่ิมขึ้น 
  3) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 
  4) ร้อยละของประชาชนได้รับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5) ร้อยละของประชาชนในต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขโดยรวมทีเ่พ่ิมข้ึน 
  6) ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากผลผลิตทางเกษตรกรรมที่มีคุณภาพ และมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 
        มีเพ่ิมข้ึนขึ้น 
  7) พ้ืนที่สีเขียวในต าบลมีเพ่ิมขึ้น และไม่มีมลพิษจากสิ่งแวดล้อม 
  8) การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการประเมิน LPA รวมข้ันต่ า (ร้อยละ 60 
      ขึ้นไป) 

 2.5 ค่าเป้าหมาย  (Targets) 
 1) ครัวเรือนในต าบลบางรูปจะต้องมีระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึงและเพียงพอภายในระยะเวลา 4 ปี 
  ข้างหน้า 
 ๒  ประชาชนในต าบลบางรูปจะต้องมีความสุขมวลรวมเพ่ิมข้ึนทุกปี   

๓)  ประชาชนในต าบลบางบางรูปร้อยละ 80 จะต้องมีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอ 
 ๔) องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จะต้องเพิ่มพ้ืนที่สี่เขียวในต าบลให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 2 /ปี 
 ๕) องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินLPAขั้นต่ าทุกปี และมีประชาชนไม่ 
    น้อยกว่าร้อยละ 70 /ปี  มีความพึงพอใจในกิจกรรมการให้บริการของ อบต. 

2.6 กลยุทธ์  (Strategy) 
  1) ปรับปรุงพัฒนาระบบเส้นทางคม พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ าสงวนและเก็บกักน้ า 
      เพ่ือการเกษตร  เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
  2) จัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับธรรมะและปลูกฝังให้ประชาชนรักในศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิน่ 

3) พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสังคมและการเข้าถึงสวัสดิการของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม   
    ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
    แก่ประชาชน 

   4) ส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีสุขดีถ้วนหน้าและมีความสุข 
  5) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสริมสร ้างความมั่นคง ปลอดภัยเป็นธรรมแก่ประชาชนและชุมชน 
  6) ส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่ม เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ตามปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
  7) พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  8) บริหารจัดการองค์กรและท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป มีจุดเด่น  จุดขาย หรือจุดที่ถือว่าเป็นศักยภาพของต าบลบางรูปดังนี้ 
1. ลักษณะภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ มีการเกษตรกรรมที่เป็นรากฐานส าคัญ สามารถรองรับวิกฤต 

เศรษฐกิจได้ และมีแหล่งอาหาร  ทางธรรมชาติ (แม่น้ า ล าคลอง หนอง ห้วย)   
  2. ความรักความสามัคคีของคนในพ้ืนที่ รวมถึงมีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลาย ๆ ด้าน 
  3. วัดประดิษฐารามและพ่อท่านนวล ศักดิ์สิทธิ์ เลื่องชื่อ เป็นที่เคารพสักการะของชาวต าบลบางรูป    
  4. ที่พักสงฆ์ถ้ าพิสดารเขารูป ที่สวยงาม สามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธศึกษา 

        อนุรักษธ์รรมชาติได้ในอนาคต  
  5.  แหล่งผลิตยางพันธ์ดีขึ้นชื่อ และมีโรงงาน/โรงผลิตยางแผ่นรมควัน 

  จากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางสังคม และรวมถึงปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
และถือเป็นศักยภาพของต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ของต าบล ดังนี้ 

“บริหารจัดการท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้รัก สามัคคี และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรจากยางพารา น าทรัพยากรทางธรรมชาติและทุนทางสังคมที่มี 

 มาพัฒนาให้เป็นผลผลิต และจ าหน่ายได้อย่างยั่งยืน” 
แผนงาน 

  ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  6) แผนงานเคหะและชุมชน 
  7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  10) แผนงานการเกษตร 

11) แผนงานการพาณิชย์ 
  12) แผนงานงบกลาง  

 

 2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปต้องการให้เกิดขึ้น ในช่วง4-5 ปีข้างหน้า          
คือ “บางรูปน่าอยู่  ประชาชนมีความสุข  เศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน” ซ่ึงเป็นความต้องการที่ไม่หวือหวาจนเกินไป
แต่ต้องการให้ต าบลบางรูปมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงเพียงพอ ประชาชนได้รับบริการแบบทั่วถึงไม่ต้อง
ล าบากหรือเดือดร้อนจนเกินไป ด ารงวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายแต่มีความสุขบนฐานความเป็นธรรม แบ่งปันรักใคร่
สามัคคีกัน และจากภารกิจหน้าที่ตามมาตรา 67 , 68  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา16 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จึงได้ร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไว้เป็น 5 ยุทธศาสตร์ โดยในภาพรวมมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระดับต่าง ๆ ทั้งยุ
ทศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561-2579)  ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้าน 3, 4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12 ยุทธศาสตร์ที่  2 , 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในยุทธศาสตร์ที่ 3, 4 และ
ยุทธศาสตร์กลุ่ม อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  และในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางรูปมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1   การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินศักยภาพทาง
ยุทธศาสตร์ โดยน าเครื่องมือทางการบริหาร SWOT analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านบวกจากภายใน คือ
จุดแข็ง (Strength) และปัจจัยด้านบวกท่ีเป็นโอกาสจากภายนอก (Opportunity) ที่ส่งเสริมให้การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยในด้านลบทั้งท่ีเป็นจุดอ่อนภายใน (Weakness) 
และอุปสรรคจากภายนอกท่ีคุกคาม (Threat) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปได้น าปัจจัยสถานการณ์การด้าน
เศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อการพัฒนา ต าบล 
ปัญหาความต้องการที่มีอยู่ และสิ่งทีอ่ยากจะให้เกิดขึ้นในอนาคต  โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม (SWOT analysis) ทีเ่ป็นอยู่และส่งผลไม่เกิดการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ มี
ดังนี้  

จุดแข็ง  (Strengths)  

   จุดแข็งหรือปัจจัยด้านบวกจากภายในต าบลที่มีอยู่และส่งผลต่อการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ มีดังนี ้
    S1 ปรัชญาการท างานของผู้บริหาร เน้นงานบริการสาธารณะทุกด้านแก่ประชาชน 

 S2 ภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีความรักความสามัคคี  เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ อบต. 
จัดขึ้นสม่ าเสมอ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบล   

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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 S3 ลักษณะภูมิประเทศในต าบล ที่มีความอุดมสมบูรณ์เอ้ือต่อการผลิตทางการเกษตรทั้งด้านพืช ด้านปศุ
สัตว์ มีสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ถ้ าพิสดารเขารูปเหมาะส าหรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของต าบล  
มีภูมิปัญญาทีเ่ป็นอัตลักษณ์เชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน  

  S4 มีแหล่งผลิตต้นกล้ายางพันธ์ดี และมีโรงงาน/โรงผลิตยางแผ่นรมควัน ในแทบทุกหมู่บ้าน  
  S5 มีโครงข่ายเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยง สามารถติดต่อได้สะดวก ทั้งในพ้ืนที่ต าบล อ าเภอ จังหวัด และ
จังหวัดใกล้เคียง 
    S6  มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 2-3 แห่ง ที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ าดิบผลิตประปาให้ประชาชนใช้ได้ทั่วถึง
ทั้งต าบล  
   S7 มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มสตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/ อปพร. ที่ค่อนข้างเข้มแข็ง  

S8 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ถึง 2 แห่ง  และมี อสม. ที่ค่อนข้างมีศักยภาพ  เข้มแข็ง  ให้บริการ
สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชน รวมถึงมีกองทุนหลักประกันสุขภาพสนับสนุนด้านสุขอนามัยแก่ประชาชน 
     S9 มีการจัดตั้งศูนย์กีฬาในระดับหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน  ประชาชนสนใจรักการเล่นกีฬาและมีส่วนร่วมใน
การเข้าแข่งขันกีฬาทุกประเภท ทุกระดับที่ อบต. จัด หรือเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืน  
      S10 มีวัด 3 แห่ง และมีพ่อท่านนวลศักดิ์สิทธิ์ เลื่องชื่อเป็นที่เคารพบูชา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาว
ต าบลบางรูปและพ้ืนทีใ่กล้เคียงมาโดยตลอด และประชาชนมีความสนใจและมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี 

     S11 ทรัพยากรธรรมชาติ  ดิน น้ า ทีส่่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  

จุดอ่อน  (Weaknesses) 
   จุดอ่อนหรือปัจจัยด้านลบจากภายในต าบลที่มีอยู่ และส่งผลให้ไม่เกิดการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  
มีดังนี ้

 W1 ผู้บริหารไมม่ีความเด็ดขาด ใช้หลักเมตตาธรรมสูงเกินไปในการก ากับดูแลบุคลากรในองค์กร บ่อย ครั้ง
การปฏิบัติงานราชการ และการบริการสาธารณะเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน  
    W2 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดจิตส านึกในการปฏิบัติงานราชการ และการขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน
สายงานหลัก 2-3 อัตรา งานราชการจึงเป็นไปในเชิงรับมากว่าเชิงรุก 

 W3  พ้ืนที่รับผิดชอบกว้างขวางงบประมาณมีน้อย การพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมสิ่งสาธารณูปโภค จึง 
เป็นไปอย่างล่าช้าไม่ทั่วถึง และขาดการบูรณาการงานร่วมกันระหว่าง อปท. ใกล้เคียง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 W3 ประชาชนในพื้นท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม และเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย  ยังขาดองค์
ความรู้และการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างขาย
ขาดการรวมกลุ่มท่ีดี ประกอบในช่วงสอง-สามปีทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบันราคายางพาราตกต่ า ท าให้ระบบเศรษฐกิจ
ของคนในพ้ืนที่ค่อนข้างแย่ลง 
 W4 ขาดการส่งเสริมพัฒนา และการประชาสัมพันธ์สถานที่สวยงามตามธรรมชาติที่มีอยู่  เช่น ถ้ าพิศดาร
เขารูป ให้คนรู้จักและอยากมาท่องเที่ยว 
    W6 ไม่มีกฎหมายท้องถิ่นรองรับด้านกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มูลฝอยและสิ่งแวดล้อม  ท าให้ใน
ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กเกิดขึ้นหลายแห่งในพ้ืนที่อาจส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพอนามัยของประชาชนในอนาคต  
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โอกาส (Opportunities) 

 ปัจจัยด้านบวกหรือโอกาสจากภายนอกต าบลที่เป็นอยู่และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ตามที่
ก าหนดไว้ มีดังนี้ 
 O1  แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  รัชกาลที่ 9  
 O2  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0  

 O3  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอบการกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ท าให้ 
อบต. มีรายได้เพ่ิมขึ้นในด้านการพัฒนา 
 O4 นโยบายรัฐบาลที่ก าหนดเรื่องยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ กองทุนผู้สูงอายุ การพัฒนาบทบาสตรี และ
การเพ่ิมโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มรายได้ การพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 O5  รัฐบาลมีการส่งเสริมในเรื่องค่านิยม 12 ประการในสังคมหน่วยงาน ทุกระดับ 
  O6 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะท าให้ภายในจังหวัดมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ในเขตจังหวัด 

 ภัยคุกความ (Threats)  

 ปัจจัยด้านลบหรือภัยคุกคามจากภายนอกต าบลที่เป็นอยู่ และคุกคามให้ไม่เกิดการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์
ตามท่ีก าหนดไว้ มีดังนี้ 

 T1  ปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจและการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ส่งผลต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ประเทศ ความต่อเนื่องต่อนโยบายรัฐบาล 

 T2 ภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ า 

  T3  แรงงานต่างด้าวและประชากรแฝงก่อให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข
และความสงบสุขในประเทศ 

 T4  ภาวะโลกร้อน โรคอุบัติใหม่ ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน ภาคการเกษตร การท่องเที่ยว และ
ความมั่นคงทางอาหาร (food security) 

 T5 ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพื่อชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ 
ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้    

1) การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า  
(1) ด้านเส้นทางคมนาคม ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปยังไม่ทั่วถึงและไม่ได้มาตรฐาน 

สาเหตุส่วนหนึ่งมาขากการพ้ืนที่รับผิดชอบกว้างขวางถึง 103.30 ตารางกิโลเมตร ถนนหนทางในพ้ืนที่ที่มีอยู่ เป็น
ถนนลูกรังประมาณร้อยละ 68  ถนนลาดยางประมาณร้อยละ 28 และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประมาณร้อยละ 4 
และยังหลายพื้นที่ยังไม่มีทางสาธารณะตัดผ่าน (ถนนลูกรัง ) ประชาชนยังคงเดือดร้อนในการออกไปประกอบอาชีพ
ประจ าวัน ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปไม่สามารถบุกเบิกถนนได้ เนื่องจากเส้นทางไม่เป็นที่สาธารณะ  
การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ ในการ
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ด าเนินการสร้างส้นทางสาธารณะ (ประชาชนเจ้าของพ้ืนที่ต้องมอบอุทิศพ้ืนที่ที่จะสร้างเส้นทางสาธารณะ) ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปก่อน 

(๒) การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันครัวเรือนในพ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ ประมาณร้อยละ 98 แต่ไฟฟ้าส่องสว่าง
ริมทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับ
ถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และ
วิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และ
ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน 

(๓)  การประปา ปัจจุบันระบบประปาในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปอยู่ในความดูแลของ
คณะกรรมการประปาหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน แต่น้ าเพ่ือการบริโภคก็ยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนในบางพ้ืนที่ของหมู่บ้านโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งมีการขาดแคลนน้ าใช้แทบทุกปี แหล่งน้ าดิบส าหรับผลิต
น้ าประปายังไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปแก้ไขปัญหานี้โดยการการขุดเจาะบ่อบาลดาลเพ่ิมในบาง
พ้ืนทีแ่ละท าการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุม ทั่วถึงมากข้ึน 

 ๒) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ต าบลบางรูปประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ถึงร้อยละ 65   เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ท าไร่ และพืชไร่อ่ืน ๆ รายได้ส่วนมากจึงมาจากการท าการเกษตรและ
จากการเลี้ยงสัตว์  และพบว่าในปี 2559 รายได้เฉลี่ยของบุคคลในพ้ืนที่ต าบลบางรูป เฉลี่ยคนละ  56,354  บาท
ต่อปี  ซ่ึงลดลงจากปีก่อน  ๆ เล็กน้อย สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าค่าครองชีพสูง มีเงินแต่
ซื้อของได้น้อยลง และมีการเก็บออมบ้าง 

 ๓) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคม  

   ด้านแรงงาน 
   จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  
70.79 ใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร   

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
 จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรส่วนใหญ่มีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชากรกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในหมู่บ้าน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหา คือประชากรบางรายไม่ยอมไปคัดกรอง
หรือตรวจสุขภาพประจ าปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและ อสม.ได้
จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้หมู่บ้านเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชากรให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือน
ไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  
และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปได้ร่วมมือ
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและ อสม. ในพื้นทีจ่ัดกิจกรรมหลายรูปแบบเพ่ือแก้ไขปัญหา   
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 ด้านการศึกษา 
   จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙6.95  อ่าน เขียน 

ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  95.51 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี ได้เรียน
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ 90ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
ปัญหาคือยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับประชาชนเมืองใหญ่ไดก้ารแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  คือ 
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพ้ืนที่ ด้วยการสนับสนุนงบประมาจ้าง
ครูดูแล เตรียมความพร้อมให้กับเด็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวันให้กับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน  เป็นต้น 

  ด้านค่านิยมของคนในพ้ืนที่ 
          จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรเข้าร่วมในกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ) และประชากร
บางรายไปร่วมท ากิจกรรมของศาสนาอิสลามและคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  ให้
ความร่วมมือกันในการท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการดูแลในระดับพ้ืนฐาน ปัญหาคือ 
ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป คือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในระดับต าบล โดยพยายามที่จะให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วม รณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา ให้หมู่บ้านเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬา
ระดับต าบล งานประเพณี  เป็นต้น 

  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ครัวเรือนส่วนมากมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ได้ด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่
สาธารณะ ติดตั้งไฟส่องสว่างริมถนนสายหลัก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุด
ติดต่อหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบ เด็กเยาวชนในพ้ืนที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
ในด้านการจราจร การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการไม่เคารพกฎจราจร  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า ต ารวจ  ผู้น า  
อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  ทั้งนี้มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย และเป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางรูป  จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้ต่อไป              

  ด้านยาเสพติด  
   ปัญหายาเสพติดในพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป พบว่า ยังมีผู้ที่ติดยาเสพติดอยู่เป็นจ านวน
มากโดยเฉพาะน้ ากระท่อม ยาบ้า แต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือก็ถือว่าเหมือน ๆ กัน จึงแก้ไขปัญหาโดยการจัดท า
โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด , แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและอ่ืนๆ เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  
การแจ้งเบาะแส  การส่งเข้ารับการบ าบัด  เป็นต้น 

 ๔) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะปลูกพืชทางการเกษตร เช่น 

ยางพารา ปาล์มน้ ามัน พืชไร่อ่ืนๆ ที่ว่างเปล่า และที่อยู่อาศัย ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่ ดิน  น้ า  ต้นไม้ 
ภูเขา ปัญหาด้านแหล่งน้ าเพ่ีอการอุปโภค แหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดิน มีไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ าประปา
หมู่บ้าน น้ าเพื่อการเกษตรก็มีไม่เพียงพอ  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่พบและเริ่มมีเพ่ิมขึ้น คือ ปัญหาขยะมูลฝอย  ได้มี
การจัดการโดยใช้วิธีขุดหลุมฝังกลบ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึก  
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

  3.2.1  การเปลี่ยนแผลงในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
   - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
   - แนวโน้มการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
   - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
   - การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  3.2.2 การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
   AEC หรือ  Asean  Economic Community  คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ    
โดยมีไทย พม่า  เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่ให้มีประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายกลุ่ม  Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์และอ านาจในการต่อรองต่าง 
ๆกับคู่ค้าได้มากขึ้น การน าเข่าและการส่งออกในอาเซียนอย่างเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้
ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
   Asean จะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม เมื่อ วันที่  31 ธันวาคม  
2558  ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดย  AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทาง
ที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
ในสองปีท่ีผ่านจนถึงปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้ 

จ านวน 5 ยุทธศาสตร ์ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง ความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค หรือ ในการเข้าสู่ 
AEC ที่ส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ในยุทธศาสตร์ต่าง มีดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทย  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เกือบทั้งต าบลยังชนบทกันดาร และยังอยู่ใน
ช่วยการขยายตัวทางด้านสังคม เศรษฐกิจ   ถนนหนทาง  ไฟฟ้า ประปาจึงยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอในบางหมู่บ้าน  
และท่ีมีอยู่ก็ยังมีสภาพไม่ดี ไม่ได้มาตรฐาน จึงยังต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งหมด เพ่ือ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากร แรงงานต่างด้าว และเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวหากมีขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เพ่ิมข้ึน  และโครงสร ้างพ้ืนฐานที่ส าคัญนอกจากพัฒนาด้านถนนหนทาง  ไฟฟ้า ประปา แล้วมีการพัฒนาโดยการ
จัดท าป้ายสัญญาไฟ ป้ายจราจร หรือป้ายบอกชื่อถนนตรอก ซอยที่มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษก ากับไว้รองรับอนาคต
ด้วย  เป็นต้น 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตนั้น ได้ก าหนดแนวทางไว้ให้ครอบคลุมในด้าน 

การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านสาธารณสุข ด้านการจัดสวัสดิการสังคมและกาสังคมสงเคราะห์ 
การจัดระเบียบสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น   

   ด้านการศึกษา 
   ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ถือว่าคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าคนประเทศอ่ืนใดใน

ประเทศอาเซียนและโดยเฉพาะในพ้ืนที่ต าบลบางรูป เชื่อได้ว่าประชาชนร้อยละ 95 ไม่สามารถสื่ อสารกับ
ชาวต่างชาติได้รู้เรื่อง องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปจึงให้ความส าคัญและสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจ้างครู
ต่างชาติสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนอกเหนือเวลาเรียนปกติ  เพ่ือน าร่องสู่โครงการระดับผู้น าและประชาชน
ทั้งนี้เพ่ือเร่งพัฒนาให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้มากข้ึน  

    ด้านสาธารณสุข 

     ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้นเรื่องโรคติดต่อที่ส าคัญไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือด 
ออก โรคอุบัติสายพันธ์ใหม่  SARs และโรคอ่ืน ๆ ที่มีผลมาจากการท่องเที่ยว การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย 
การค้ามนุษย์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคระบาดและโรคติดต่อต่าง ๆ ได้ง่าย และควบคุม
ได้ยาก  และยังมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ ปัญหาด้าน
สาธารณสุขที่ส าคัญไม่ว่า โรคเอดส์ ไข้เลือด ออก โรคอุบัติสายพันธ์ใหม่  SARs และโรคอ่ืน ๆ มีผลมาจากการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์ และการท่องเที่ยว 

  ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทบทุก 

แห่ง ทั้งท้องถิ่นที่อยู่ในเขตเมืองหรือเขตชนบทรอบนอก ต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
ความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมาย วัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการ
ฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้น ทั้งโดยความตั้งใจหรือความไม่รู้กฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ อีกทั้ง
อาจเกิดปัญหายาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากข้ึน 

    ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  
        ด้านศาสนาอาจเกิดความขัดแย้งจากการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทย
มากขึ้น เช่น การเผยแพร่ทางความเชื่อในทางศาสนาของศาสนาคริสต์ อิสลาม  อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่าง
ผู้ที่นับถือศาสนาแตกต่างกนั ตัวอย่างเช่น ชาวคริสต์เตียนที่มาท่องเที่ยวในวัดและมีการลงหลู่ในรูปแบบต่าง ๆ อย่าง
รู่เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 
   ด้านวัฒนธรรม ประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURL COMMUNITY) มี
แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และ
การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่
เป็น ข้อห้ามตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่
มุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป พ.ศ. 2561-2564 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทศาสตร์     
ชาติ  20 ปี 

ย.6 การปรับ
สมดุลและพฒันา
ระบบการบริหาร

จัดการ 

ย.1  
ความมัน่คง 

 

ย.5 สร้างความเติม
โตบนคุณภาพชีวติ

ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 

ย.2  สร้างความ 
สามารถในการ

แข่งขนั 

ย.4 สร้าง
โอกาสความ

เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

ย.3 พัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ย.6 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ย.2 การสรา้ง
ความเป็นธรรม
ลดความเหลือ่ม
ล้ าสังคม 

ย.3 การสรา้ง
ความเขม้แขง็
ทางเศรษฐกิจ 
และแข่งขันได้
อย่างย่ังยืน 

ย.4 การเตมิโตที่
เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้มเพือ่การ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

ย.5 ความมั่นคง
แห่งชาติเพือ่การ
พัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งย่ังยืน 

ย.10 การบริหาร
จัดการภาครฐัการ
ป้องกันการทจุริต
และประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

ย.9 การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน

และระบบ 
โลจิสตกิส ์

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ย.4  ชุมชน
เข้มแข็งมัน่คง 

มั่งคั่ง 

ย.3 การพัฒนาเกษตร
ที่มีศักยภาพในพื้นที่ให้

มีความเข้มแข็ง 

ย.2 การท่องเที่ยว
นานาชาตทิี่ย่ังยืน 

ย.1 การผลิต แปรรูปและ
บริหารจัดการพืชเศรษฐกจิ

ยางพาราและปาล์มน้ ามนัทีม่ี
คุณภาพครบวงจร 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา  

อบต.  

ย.1 การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ย.2 การพัฒนา
สังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

ย.3 การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ย.4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอ้มและพลังงาน 

ย.5 การพัฒนาการเมือง 
และการบริหารจัดการ

องค์กรที่ด ี

ย.1  
การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบ ยท.01 

ย.4  
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 
 

ย.5  การเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลและการบริ 
หารกิจการบ้านเมอืงที่ด ี
 

ย.2  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

ย.3   
การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ย.1 การบริหารจัด
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมสู่

มาตรฐานครบวงจร
และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม 

ย.2 พัฒนาการ
ท่องเที่ยวบนพืน้ฐาน
ธรรมะ ธรรมชาติและ

ศิลปวัฒนธรรม 

ย.3 บริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง

ย่ังยืน 

ย.4 การพัฒนาคน 
ชุมชน และสังคมให้
น่าอยู่ เข้มแข็งมัน่คง
ตามปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง 
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ป 1)   
ระบบเส้นทางคมนาคม 
ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการได้
มาตรฐาน ทั่วถึง เพียงพอ 

       ป 2) 
ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ด ีมีแหล่งเรียนรู้ 
มีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทนั

โลก และอยู่รวมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข 

ป 3)  
ประชาชนมีมอีาชีพ 
มีรายได้เสรมิ และมี

ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจสามารถ

พึ่งตนเองได้ 

ป 4) 
ต าบลบางรูปมี

สภาพแวดลอ้มที่ดี
อย่างย่ังยืน 

 

ป 5 
องค์กรมีคุณภาพ 
ประชาชนไดร้ับ
บริการด้วยความ
เป็นธรรม โปร่งใส 
องค์กรภาคีมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น 
 

 

ก1) ปรับปรุงระบบ 
เส้นทางคมนามคม 

พัฒนาขุดลอกคูคลอง
และจัดสร้างแหล่งน้ า
สงวนและเก็บรกัษา
น้ าเพื่อการเกษตร 
เพื่อการอุปโภค
บริโภค รวมทั้ง

วางโครงการเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ าทว่ม

และน้ าแล้ง 

ก2) จัดกจิกรรม
ส่งเสริมเกี่ยวกับ

ธรรมะ และปลูกฝัง
ให้ประชาชนรักใน
ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณขีองท้องถิ่น 

ก3)  พัฒนาคุณภาพ
การให้บรกิารทาง

สังคมและการเข้าถงึ
สวัสดิการของ

ประชาชนอย่างทั่วถึง
เป็นธรรม ส่งเสริม

การจดัระเบียบชุมชน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก ่ปชช. 

ก4)  ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนให้มี

สุขภาพดีถ้วนหน้า
และมีความสุข 

ก5)  สร้างความ 
ปรองดองสมานฉันท์ 

เสริมสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยเป็น
ธรรมแก่ประชาชน

และชุมชน 

ก6)  ส่งเสริม
กิจกรรมการรวมกลุ่ม 
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนให้เข้มแข็ง 
มั่นคง ย่ังยืน ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

ก7)  พัฒนา
กระบวนการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดย

การมสี่วนร่วมจากทกุ
ภาพส่วน 

ก8) 
บริหารจัดการองค์กร

และท้องถิ่นให้
เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

 

แผนงาน   
มี 11  

แผนงาน 

1) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
 

2) แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

1) แผนงาน
การศกึษา 

4) แผนงาน 
สาธารณสขุ 

5) แผนงานเคหะ
และชุมชน 

6) แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

7) แผนงาน 
แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

8) แผนงาน
การเกษตร 

 

9) แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

 

11 แผนงานงบ
กลาง 

 

10) แผนงานการ
พาณิชย์ 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา  
อบต.  (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 1 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 2 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 3 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 4 

  

ยุทธศาสตร ์
ที่ 5 

ผลผลติโครงการ 
ผลผลิต 
โครงการ 

ผลผลิต 
โครงการ 

ผลผลิต 
โครงการ 

ผลผลิต 
โครงการ 

ผลผลิต 
โครงการ 

ผลผลิต 
โครงการ 

ผลผลิต 
โครงการ 

ผลผลิต 
โครงการ 

ผลผลิต 
โครงการ 

ผลผลิต 
โครงการ 
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วิสัยทัศน์                                                             

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

การพัฒนาสังคม
และคุณภาพ

ชีวิต 
 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ สิ่งแวดล้อมและ

พลังงาน 

การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร

จัดการองค์กรที่ดี 

เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

แผนงาน 
ผง. 
ที่ 1 

ผง. 
ที่ 2 

ผง. 
ที่ 3 

ผง. 
ที่ 4 

ผง. 
ที่ 5 

ผง. 
ที่ 6 

ผง. 
ที่ 7 

ผง. 
ที่ 8 

ผง. 
ที่ 9 

ผง. 
ที่10 

ผง. 
ที่11 

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic  map 

                 

         บางรูปน่ายู่   ประชาชนมีความสุข  เศรษฐกิจพอเพียงและยังยืน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

แบบ ยท. 02 

ป 1)  
ระบบเส้นทางคมนาคม 
ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการได้
มาตรฐาน ทั่วถึง เพียงพอ 

 

       ป 2) 
ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ด ีมีแหล่งเรียนรู้ 
มีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทนั

โลก และอยู่รวมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข 

 

ป 3) 
ประชาชนมีมอีาชีพ 
มีรายได้เสรมิ และมี

ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจสามารถ

พึ่งตนเองได้ 
  

ป 4) 
 ต าบลบางรูปมี

สภาพแวดลอ้มที่ดี
อย่างย่ังยืน 

 
 

ป 5 
 องค์กรมีคุณภาพ 
ประชาชนไดร้ับ
บริการด้วยความ
เป็นธรรม โปร่งใส 
องค์กรภาคีมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น 
 
 

ปม 1) 
ครัวเรือนในต าบลบางรูป

จะต้องมีระบบ
สาธารณูปโภคทั่วถึงและ
เพียงพอภายในระยะเวลา 

4ปีข้างหน้า 

ปม 2) 
ประชาชนในต าบล
บางรูปจะต้องมี
ความสขุมวลรวม
เพิ่มขึน้ทกุปี 

ปม 3) 
ประชาชนในต าบล 
บางรูปร้อยละ80 

จะต้องมีรายได้ทีม่ั่นคง
เพียงพอ 

ปม 4)  
อบต.บางรูปจะตอ้ง
เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน

ต าบลให้ได้อย่างน้อย
ร้อยละ 1 ตอ่ปี 

ปม 5) 
อบต.บางรูปจะตอ้ง
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมนิ LPA ขั้นต่ า
ทุกปี และมีประชาชน
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
70/ปี พึงพอใจในการ
บริการ 

ก1) ปรับปรุงระบบ 
เส้นทางคมนามคม 

พัฒนาขุดลอกคูคลอง
และจัดสร้างแหล่งน้ า
สงวนและเก็บรกัษา
น้ าเพื่อการเกษตร ฯ 

 

ก2) จัดกจิกรรม
ส่งเสริมเกี่ยวกับ

ธรรมะ และปลูกฝัง
ให้ประชาชนรักใน
ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณขีองท้องถิ่น 

ก4)  ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนให้มี

สุขภาพดีถ้วนหน้า
และมีความสุข 

ก5)  สร้างความ 
ปรองดองสมานฉันท์ 

เสริมสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยเป็น
ธรรมแก่ประชาชน

และชุมชน 

ก6)  ส่งเสริมกจิกรรมการรวมกลุ่ม เสริมสรา้ง
เศรษฐกิจชมุชนให้เข้มแข็ง มัน่คง ย่ังยืน ตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ก7)  พัฒนากระบวนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย

การมสี่วนร่วมจากทกุภาพส่วน 

ก8) 
บริหารจัดการองค์กร
และทอ้งถิน่ให้เป็นไป

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
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