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ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี 

  1. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี 

  จากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนจากแบบสอบถาม นโยบายของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และ
กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ท าให้สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของต าบล ดังนี้   “ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรม หนุนน าการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมสาธารณูปโภค”  ฉะนั้น 
กรอบแนวทางการด าเนินงานเพ่ือสร้างต าบลให้น่าอยู่แบ่งเป็น  6  ด้าน ดังนี้ 

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล แบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 

 3.  เป้าประสงค์ 
 1. ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคง 
 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนโดนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

 4. การศึกษามีมาตรฐานเยาวชนในพื้นท่ีได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 

 5. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้ มาตรฐานและเกิดความสะดวก แก่ประชาชน 

 6. ทรัพยากร ธรรมชาติได้รับ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟ ู

 7. ประชาชนได้รับการส่งเสริม ด้านสุขภาพอนามัย การปูองกันและควบคุมโรคอย่างเหมาะสม 

 4. ตัวช้ีวัด 
  1. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 12 หมู่บ้าน 
  2. ร้อยละของพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

  3. ครัวเรือนที่มีน้ าอุปโภค บริโภคท่ีได้มาตรฐาน 

  4. จ านวนแหล่งน้ า ล าคลอง ที่มีคุณภาพตามค่ามาตรฐาน 

  5. การก าจัดขยะ ปริมาณขยะท่ีลดลง 

  6. การเกิดโรคติดต่อที่มีสัตว์เป็นพาหะน าโรคลดลง 

  7. ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 

  8. ครัวเรือนได้รับบริการสวัสดิการภาครัฐ 

  9. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
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  10. ศพด. 6 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และ ระบบ
บริหารจัดการ 
  11. โรงเรียน สพฐ. 7 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม 

  12. เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 

  13. ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 

  14. เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมข้ึน 

  15. มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

  16. ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 

  17. ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

  18. ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน/ต าบลและทีมกู้ชีพกู้ภัย
ต าบล 

  19. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้าง
จิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม 

  20. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุ 12 หมู่บ้าน 

 5. ค่าเป้าหมาย 

  1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามีความสะดวก รวดเร็ว 

  2. ประชาชนมีการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ การด าเนินการเกี่ยวกับการ
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกันแก้ไขปัญหาชุมชน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว เพ่ือความสวยงาม 
ปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชนรักการปลูกต้นไม้และเพ่ือเป็นการลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นในครอบครัว 

  3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบมีจิตส านึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
  4. การบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ คนพิการเป็นไปอย่างทั่วถึง 

  5. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เป็นไปอย่ างถูกต้อง รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

  6. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

  7. ประชาชนมีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค 

  8. การติดต่อสื่อสาร สัญจรไปมาของประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

  9. ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  10. การบริการด้านสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนมีประสิทธิภาพ 

  11. ชุมชนมีสภาพเป็นเมืองน่าอยู่ 
  12. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 

  13. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

  14. มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นมลพิษ 
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 6. กลยุทธ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     แนวทางที่  1 การพัฒนาด้านก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา และซ่อมแซมถนน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

       แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า คูคลอง คลองส่งน้ า และระบบประปา เพ่ือการ
อุปโภค บริโภคและการเกษตร  
    แนวทางที่ 3 การพัฒนาก่อสร้าง ขยายเขต ติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟูา ไฟฟูาสาธารณะ ระบบเสียงตามสายหอ
กระจายข่าว อาคารเอนกประสงค์ ลานกีฬา ศาลาพักริมทาง      
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
       แนวทางที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และการสังคมสงเคราะห์ 
         แนวทางท่ี 2  การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบการศึกษา กิจกรรมและอุปกรณ์ทางการศึกษา 

    แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

    แนวทางที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

     แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพการให้บริการ สนับสนุนการปกครอบระบอบประชาธิปไตย และ
มาตรฐานการท างานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และบุคลากร  
    แนวทางท่ี 2 การพัฒนาด้านจัดหาพัสดุให้เหมาะสม เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

    แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านการฝึกอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ทันสมัย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านระบบบ าบัดและก าจัดขยะของชุมชนให้ถูกสุขอนามัย 

    แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านก่อสร้าง ปรับปรุงรักษาภูมิทัศน์ ส่งเสริมให้ความส าคัญในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 

    แนวทางท่ี 1 การพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน 

    แนวทางที่ 2 การพัฒนาประสานร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การวิจัยและผลิตภัณฑ์  การปรับสภาพ
แหล่งเพาะปลูกพืชสมุนไพร 
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 7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

  1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือรองรับ

การขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

  2. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  3. การพัฒนาด้านคุณภาพการให้บริการ สนับสนุนการปกครอบระบอบประชาธิปไตย และมาตรฐานการท างาน

ของคณะผู้บริหาร 

  4. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการฝึกอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

  5. ส่งเสริมให้ความส าคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและ

มลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 

  6. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน 

 8. แผนงาน 

   แผนงานที่ 1   การบริหารงานทั่วไป 
    แผนงานที่ 2   เคหะและชุมชน  
    แผนงานที่ 3   อุตสาหกรรมและโยธา 
   แผนงานที่ 4   การเกษตร 
   แผนงานที่ 5   การศึกษา  
    แผนงานที่ 6   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
   แผนงานที่ 7   การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
    แผนงานที่ 8   การรักษาความสงบภายใน 
    แผนงานที่ 9   งบกลาง 
   แผนงานที่ 10  สาธารณสุข 

  

 
 
 
 
 
 
 

/9. การวิเคราะห์… 



-5- 
9. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 9.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
จุดเด่น 

-  มีงบประมาณที่สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง 
-  มีไฟฟูาครบทุกหมู่บ้าน 
-  การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ 
- ทางหลวงแผ่นดินจ านวน  2 สายติดต่อระหว่างจังหวัด 
   และกรุงเทพมหานคร 
-  มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

จุดด้อย 
-  สภาพถนนส าหรับการคมนาคม  และขนส่งส่วนมาก
สภาพไม่ดี  มีสภาพแคบเป็นถนนลูกรังท าให้มีฝนและหลุม
บ่อ 
-  สภาพพ้ืนที่ทางภมูิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มมักประสบปัญหา
อุทกภัย ถนนเสียหายบ่อย 
-  การบริการขั้นพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟูา ประปาภายใน
หมู่บ้านไม่ทั่วถึงเพียงพอ  

ด้านเกษตรกรรม 

จุดเด่น 
-  นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน    
-  แหล่งน้ าธรรมชาติ   เช่น   แม่น้ าพระปรง      
-  การสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  ผลผลิตการเกษตรยังเป็นความต้องการของโรงงาน
อุตสาหกรรม 
-  สภาพที่ดินมีความเหมาะสมต่อการปลูกสามารถท า
เกษตรกรรม ได้หลากหลาย 
-  พ้ืนที่สามารถท าการเกษตรมีความหลากหลาย สามารถ
ปลูกพืชได้หลายชนิด รวมทั้งสภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ืออ านวย 
ต่อการท าการเกษตร 
-  มีการรวมกลุ่มท่ีชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก
เกษตรกร 

จุดด้อย 
-  เกษตรกรขาดที่ท ากินเป็นของตนเอง 
-  ขาดความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านเกษตรกรรมแผน
ใหม่ 
-  การปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือข้าว 
-  การเสื่อมสภาพของดิน 
-  ขาดแคลนเงินทุนและเป็นหนี้นอกระบบ 
-  ขาดตลาดกลาง 
-  ขาดช่องทางในการจ าหน่าย และราคาผลผลิตที่ตกต่ า 
-  ขาดแหล่งน้ าในฤดูแล้ง 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดเด่น 
-  มีการรณรงค์และร่วมกันปลูกต้นไม้ต่อเนื่องทุกปีในพ้ืนที่
ต าบล 
-  มีสภาพชุมชนที่สงบเงียบไม่พลุกพล่านและแออัด 
-  การกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมีหน้าที่ดูแลรักษาแม่น้ า
ล าคลอง  และทรัพยากรธรรมชาติ 
- มีกฎหมายที่สามารถใช้ต่อยอดในการรักษา
สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ 

จุดด้อย 
-  ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และดูแลแหล่งน้ า 
ต่าง  ๆ 
-  เกษตรกรใช้สารเคมีในการเพาะปลูกอย่างขาดหลักวิชาการ 
-  การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์  และดูแล 
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นมีน้อย 
-  ขาดแหล่งก าจัดขยะมูลฝอยและการบ าบัดน้ าเสีย 
มีการปล่อยน้ าเสียจากโรงงานลงสู่แม่น้ าของพ้ืนที่เหนือล าน้ า 
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ด้านแหล่งน้ า 

จุดเด่น 
-  เป็นที่รวมของแม่น้ าพระปรง                  
-  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สนับสนุนงบประมาณใน
การขุดลอกคลอง และบูรณะแหล่งน้ าธรรมชาติ 
 
 

จุดด้อย 
-  เมื่อถึงฤดูฝน  ปริมาณน้ ามากจนท่วมล้นริมตลิ่ง 
-  ไม่มีระบบการบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยทิ้งลงแหล่งน้ า
ธรรมชาติ 
-  คู  คลองต่าง ๆ  ตื้นเขิน   และมีผักตบชวาเต็มแหล่งน้ าการ
ปล่อยน้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตต าบลบ่อทอง 
- แม่น้ า คู คลอง ยังขาดแหล่งการกักเก็บน้ าพอหมดช่วงฤดูฝน
น้ าก็จะแห้งไม่เพียงพอต่อการท าเกษตร 
 
 

โอกาส 
- มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยสนับสนุนงบประมาณใน
การขุดลอกคลอง ขุดสระน้ าประปา เช่น กรมทรัพยากรน้ า
ภาค 6 จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 

อุปสรรค 
 

ด้านการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

จุดเด่น 
-  มีผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจน
ติดอันดับ  OTOP  เผยแพร่จ าหน่าย เป็นที่รู้จักได้แก่
ผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ 
-  มีการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นเป็นประจ าทุกปี  
-  ประชาชน ผู้น าชุมชน ครู อาจารย์และผู้น าท้องถิ่นมี
การตื่นตัวและมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือบุตรหลานของตนเอง 

จุดด้อย 
-  การใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็น  ส าคัญ 
ขาดการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
-  สถานศึกษามีขนาดเล็กท าให้ไม่สามารถจัดการศึกษาและ
บริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  งบประมาณ สถานศึกษามีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
- บุคลากรด้านการศึกษามีไม่เพียงพอที่มีอยู่ขาดขวัญก าลังใจ
ในการท างานและขาดการพัฒนาความรู้ 
-  ประชาชนและผู้น าชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจและความ
สนใจในการท าหน้าที่ฐานะกรรมการสถานศึกษา 
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ด้านการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โอกาส 
 -  รัฐบาลมีนโยบายมุงปฏิรูปการศึกษาตาม พรบ. 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อย่างจริงจัง รวมทั้ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  ได้มี

บทบัญญัติหลายมาตราในการวางรากฐานการปฏิรูป

การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มี

คุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถในการ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขโดยการกระจายการศึกษาแก่

ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานและการ

ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน 

-  มีสถาบันการศึกษาระดับมหาลัยในพื้นท่ี ที่ให้การ
สนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น 
 

อุปสรรค 
-  การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างประเทศประกอบกับ 
ความอ่อนแอของสังคมไทย ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ใน
วิถีการด าเนินชีวิตอย่างไทย โดยรับเอาวัฒนธรรมและวิถีการ
ด าเนินชีวิตของต่างชาติมายกย่อง ยึดถือปฏิบัติอย่างผิด ๆ 
และไร้เหตุผล 

9.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

1.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. การคมนาคมยังไม่สะดวก 

2. ระบบไฟฟูายังไม่มีประสิทธิภาพ 

2.  ปัญหาด้านแหล่งน้ า 

1. ปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภค  บริโภค 

      

2. ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร 

 

3.  ปัญหาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 

1. สุขลักษณะในบ้านเรือนไม่เหมาะสม 

2. ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน 

1. ถนนภายในหมู่บ้าน เป็นหลุม เป็นบ่อ มีระดับต่ า การ

สัญจรภายในหมู่บ้านไม่สะดวก   

2. กระแสไฟฟูาตก ท าให้อุปกรณ์ไฟฟูาต่าง ๆ เสียหาย 

1. ในหน้าแล้งน้ าในแม่น้ าพระปรงแห้งแล้ง  และมีน้ าเสียจาก

โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยลง ท าให้น้ าเน่าเสีย   ประชาชน

ขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค     

2. ขาดแคลนน้ าเพ่ือท าการเกษตร เนื่องจาก  น้ าในแม่น้ า  

ล าคลองตื้นเขิน   

 

1. ประชาชนไม่สนใจดูแลสุขลักษณะในบ้านเรือน 

2. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องสุขภาพอนามัย 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

3. ขาดสถานบริการสาธารณสุขในหมู่บ้าน      

4. ปัญหาคนพิการ ยากจนด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 

 

5. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด      

 

 

6. ขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

  

7 . ปัญหาขาดเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณะภัย        

8.  ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9. ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย 

 

10. ขาดโอกาสในการศึกษาต่อเมื่อพ้นการศึกษาภาค

บังคับ 

11. เยาวชนขาดจิตส านึก  ในการอนุรักษ์  วัฒนธรรม

และประเพณี 

12. ขาดการสืบทอดวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

1.  ผลผลิตจากการท าสวน ท านา ท าไร่ ราคาต่ า  

ต้นทุนการผลิตสูง 

2.  ขาดตลาดรองรับในการประกอบอาชีพ 

 
3.  ขาดแหล่งเก็บผลผลิต 
  

4.  ปัญหาการรวมตัวของเกษตรกร 

 

การควบคุมและปูองกันโรคติดต่อที่ร้ายแรง   

3. ไม่มีสถานบริการสาธารณสุขท่ีใกล้บ้าน 

4. ยังมีคนพิการ ยากจนด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  ที่ไม่ได้รับ

สวัสดิการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ 

5. เยาวชนขาดโอกาสได้รับการศึกษา ใช้เวลาว่างไม่เป็น 

ประโยชน์รวมกลุ่มมั่วสุมเสพยาเสพติด ขาดความรู้ ความ

เข้าใจในเรื่องยาเสพติด   

6. ประชาชนขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออก

ก าลังกาย เล่นกีฬา   

7. ประชาชนไม่ได้รับการช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย

ต่างๆ  เพราะขาดเครื่องมือ เครื่องใช้   

8. ประชาชนไม่มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9. โรงเรียนขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยที่มีอยู่ 

ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน 

10. ประชาชนมีฐานะยากจน ไม่มีเงินส่งบุตรหลานเข้าเรียน

ต่อ  

11. เยาวชนรับวัฒนธรรมตะวนัตกและสื่อต่าง ๆ ไม่เห็น

ความส าคัญของวัฒนธรรมและประเพณี   

12. ประชาชนสนใจเทคโนโลยีสมัยใหม่  ไม่สนใจส่งเสริม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมที่มีอยู่ 

1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรจ าหน่ายได้ในราคาถูก ในขณะ 

ที่ต้นทุนการผลิตสูง   

2. ราษฎรประกอบอาชีพเสริมต่าง ๆ แล้วไม่มีตลาดที่จะ

จ าหน่าย   

3. เก็บเก่ียวผลผลิตแล้วไม่มีสถานที่เก็บผลผลิต ต้องขาย 

ผลผลิตในขณะที่ไม่ได้ราคา   
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

5.  ประชาชนไม่มีโอกาสพัฒนาอาชีพ 

     

6.  รายได้ของประชากรไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมขาด

เงินทุนหมุนเวียน 

7.  ปัญหาไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 

5. ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร 

1. ราษฎรขาดจิตส านึกทางการเมืองและการมี      

ส่วนร่วม 

2. ผู้บริหารงาน อบต. ขาดความรู้ความเข้าใจ   

  เกี่ยวกับหลักการอ านาจหน้าที่ 

3. ปัญหาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานยังไม่

เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

4. ปัญหาขาดการบริการข้อมูลข่าวสาร 

 

6.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ปัญหาขาดความร่วมมือในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและปูองกันสิ่งแวดล้อม 

2. ปัญหาดินเปรี้ยว 

3. ปัญหาการพังทลายและการชะล้างหน้าดิน 

4. ราษฎรไม่มีการรวมกลุ่มกัน  เพ่ือการบริหารกลุ่มให้มี

ศักยภาพในการต่อรองราคาผลผลิตให้มีราคาสูง 

5. จ านวนครัวเรือนที่ท าการเกษตรแบบเก่า ๆ ไม่มีหน่วยงาน 

เข้ามาให้ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

6. ภาระหนี้สินของเกษตรกรสูง เนื่องจากภัยธรรมชาติ และ 

สินค้าเกษตรราคาตกต่ า  ไม่มีเงินทุนหมุนเวียน 

7. ราษฎรไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง  

1. ประชาชนขาดจิตส านึกไม่ร่วมมือทางการเมือง  ไม่สนใจ 

การมีส่วนร่วม   

2. สมาชิกสภาและคณะกรรมการบริหารยังไม่มีความเข้าใจ

การบริหารงาน ระเบียบ กฎหมาย  อ านาจหน้าที่ของตน   

3. เครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการปฏิบัติงานมีไม่

เพียงพอ สถานที่ท างานคับแคบ 

4. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับข่าวสารทางการเมืองที่เป็น 

เหตุการณ์ปัจจุบัน 

 

 

1. ปัญหาไม่สนใจความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

2. ขาดการบ ารุงรักษาสภาพดินเมื่อท าการเกษตรเสร็จสิ้น  

3. ที่ดินริมตลิ่งเกิดการพังทลายและทรุดตัว 
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แผนผังยุทธศาสตร์ 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรม หนุนน าการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร่ังพร้อมสาธารณูปโภค 

 
วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 1. ส่งเสริมการพฒันาคนและ
สงัคมใหมี้คุณภาพน าไปสู่การ
มี คุณภาพ ชีวิต ท่ี ดี  มีความ
มั่นคงในชีวิต  บน พ้ืนฐาน
ค ว า ม เ ท่ า เ ที ย ม ใ น ด้ า น
สวสัดิการสังคม ทุกภาคส่วน
ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้
ส า ม า ร ถ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กระบวนการพัฒนาภายใต้
ระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ี
โปร่งใสเป็นธรรม 

2. พฒันาคุณภาพชีวติของ
ประชาชน สร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนใหเ้ขม้แขง็ โดยการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ประชาชนใหมี้รายได ้พร้อม
ทั้งมีการพฒันาใหมี้
ประสิทธิภาพ โดยยดึ
แนวทางพระราชด าริ 
“เศรษฐกิจแบบพอเพียง” 
เพื่อสร้างความเขม้แขง็ให้
ชุมชน       

5. พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การบริการสาธารณะ และ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค  ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานและเพียงพอกับ
ความตอ้งการของประชาชน
ตามศักยภาพของ  อบต . 
ควบคู่กบัการวางผงัเมืองท่ีดี 
ก า ร จั ด ร ะ เ บี ย บ ค ว า ม
เรียบร้อยของบา้นเมืองและ
ส่งเสริมความปลอดภัยใน
ชี วิ ต แ ล ะท รัพ ย์ สิ น ข อ ง
ประชาชน 

3. พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
มาต ร ฐ านทา งกา รศึ กษ า 
ส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียน 
พัฒนาแหล่ ง เ รี ย น รู้  แ ล ะ
เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
ประชาชน ตลอดจนส่งเสริม 
ฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น  ให้คงอยู่ คู่ ท้องถิ่ น
สืบไป 

4. พั ฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร แ ล ะ ฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้มีคุณภาพ 
ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของ
ป ร ะ ช า ชน ในท้ อ ง ถ่ิ น 
จดัการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม ้และสร้าง
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื   

เป้าประสง
ค์ 

 1. ประชาชนอยู่
อย่างมีความสุข  
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี 
มีความ มั่นคง 

 

4. การศึกษา
มีมาตรฐาน
เยาวชนใน
พื้นที่ได้รับ
การศึกษา
อย่างทั่วถงึ 

 

3. พัฒนา
และส่งเสรมิ
การประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 

 

2. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นโดนยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

 7. ประชาชนได้รับ
การส่งเสริม ด้าน
สุขภาพอนามัย การ
ปูองกันและควบคุม

โรคอยา่งเหมาะสม 

 

6. ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ได้รับ การ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

 

5. มีโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีได ้

มาตรฐานและ
เกิดความ
สะดวก แก่
ประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและภูมิ
ปัญญาการแพทย์
แผนไทย 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลย่านร ี

 

แผนงาน บริหารงาน
ทั่วไป 

การรักษาความ
สงบภายใน การศึกษา สาธารณสุข สังคม

สงเคราะห ์
 เคหะและ
ชุมชน 

สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 

การพาณิชย ์
งบกลาง 

การเกษตร อุตสาหกรรม
และการโยธา 

เป้าประสง
ค์ 

 1. ประชาชนอยู่
อย่างมีความสุข  
มคีุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความมั่นคง 

 

4. การศึกษามี
มาตรฐานเยาวชนใน
พื้นที่ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถงึ 

 

3. พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน 

 

2. ประชาชน มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดนยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

 7. ประชาชนได้รับ
การส่งเสริม ด้าน
สุขภาพอนามัย การ
ปูองกัน และควบคุม

โรคอยา่งเหมาะสม 

 

6. ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ได้รับ การ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

 

5. มีโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ได ้มาตรฐานและ
เกิดความสะดวกแก่
ประชาชน 
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การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
 

อบต. 
ย่านรี 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองช่าง 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

2 ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด/กอง
การศึกษาฯ 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา  กองการศึกษา 
 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ   

ส านักปลัด/กอง
การศึกษา 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด 
 

ด้านการด าเนินงานอื่นๆ แผนงานงบกลาง ส านักปลัด 
3 ด้านพัฒนาด้าน

การเมืองและการ
บริหาร 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด/ทุก
กอง 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ   

กองการศึกษาฯ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

4 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด 
 

อบต. 
ย่านรี 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 
5 ด้านพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด 

6 ด้านพัฒนาสาธารณสุข
และภูมิปัญญาแพทย์
แผนไทย 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด/กอง
คลัง 

ด้านการด าเนินงานอื่นๆ แผนงานงบกลาง ส านักปลัด 
รวม 6  ยุทธศาสตร์ 5  ด้าน 10 แผนงาน 1 ส านัก  3 กอง  

 
********************************* 


