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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
  ๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคง 
  ๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  ๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  ๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๑.๑.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
  ๑.๒.๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ๑.๒.๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
  ๑.๒.๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ๑.๒.๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ๑.๒.๕ ความม่ันคง 
  ๑.๒.๖ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  ๑.๒.๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ๑.๒.๘ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ๑.๒.๙ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ๑.๒.๑๐ การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
  1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้าง
ความเชื่อมโยงเพ่ือการกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้้าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ภัยแล้ง 
และคงความสมดุลของระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย – ภาคกลาง – ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค เพ่ือเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้้าภายในประเทศ  
 
   



11 
 

 

๑.๓.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ 
 (ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม เพชรบุรี สมุทรสาคร) 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสินค้า และบริการ 

เพ่ือการท่องเที่ยว การค้า และพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เพ่ือศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม (innovation) 

และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) อย่างยางยืน 

 ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง
      และการท่องเที่ยว 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

    สิ่งแวดล้อม 
  ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ 
                       ประชาชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี 
  1. การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตร
แบบครบวงจร 
  2. การส่งเสริมความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์
พระราชา 
  3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 

2.ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 2.1 วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลหนองขนาน 
      “ชุมชนน่าอยู่  การเกษตรปลอดภัย  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นน้าของจังหวัด” 

 2.2 ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองขนาน 
       ในการพัฒนาเทศบาลต้าบลหนองขนาน ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้  7  ด้านดังนี้   
       ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมและพัฒนางานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ      
สาธารณภัย 
       ยุทธศาสตร์ที ่2 การส่งเสริมและพัฒนางานด้านสุขภาพอนามัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน รวมทั้งการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น               
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนางานสวัสดิการสังคมส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้   

       ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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       ยุทธศาสตร์ที่   6 การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร การประมง
และปศุสัตว์ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

2.3 เป้าประสงค์ 
  1.  การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 
  2.  ระบบสาธารณูปโภค ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
  3.  ประชาชนได้รับความคุ้มครอง ดูแลและช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย 
  4.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
  5.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 
  6.  มีการก้าจัดขยะที่ได้มาตรฐาน 
  7.   ประชาชนได้รับบริการด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
  8.  ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ได้รับการท้านุ บ้ารุง ดูแลรักษาให้คงอยู่สืบไป 
  9.  ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี ได้รับการดูแลด้านงานสวัสดิการสังคม ได้รับการส่งเสริม
อาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได ้
  10.การบริหารงานขององค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม 
  11.พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ 
  12.อาชีพเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
  13.มีแหล่งน้้าส้าหรับการประกอบอาชีพเกษตรและปศุสัตว์ 
  14.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  

 2.4 ตัวช้ีวัด  
1.  จ้านวนเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2.  ระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน 
3.  เกษตรกรได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย 
     ได้เพ่ิมข้ึน 
4.  มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในต้าบลหนองขนานมากข้ึน 
5.  รายได้ของประชากรเฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้น  

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
๑.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสาธารณภัย 

   ๒.  พัฒนางานด้านสุขภาพอนามัย พ้นภัยยาเสพติด พัฒนาการกีฬา บ้ารุงรักษาสิ่ งแวดล้อม
และก้าจัดขยะที่ได้มาตรฐาน   
  ๓.  พัฒนางานด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ส่งเสริมงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

๔.  พัฒนางานสวัสดิการสังคมส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้     
๕.  พัฒนาศักยภาพการบริหารงานองค์กรและสร้างความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ให้บริการของภาครัฐ  
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  6.  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร การประมง
และปศุสัตว์ 

7.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 2.6 กลยุทธ์ 
  1. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนางานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการบรหิารจดัการสาธารณภัย 

1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  และระบบระบายน้้า 
2. ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  
3. ส่งเสริมและพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      2. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนางานด้านสุขภาพอนามัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน 

1. ส่งเสริมและพัฒนางานด้านสุขภาพอนามัย พ้นภัยยาเสพติด และพัฒนาการกีฬา 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมการก้าจัดขยะที่ได้มาตรฐาน 

      3. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
1. ส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา 
2. ส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

     4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนางานสวัสดิการสังคมส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้   
1. ส่งเสริมและพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

และใส่ใจสังคมผู้สูงอายุให้อยู่อย่างมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอทอปให้มีปริมาณและคุณภาพสูงขึ้น   

5. กลยุทธ์ดา้นการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคก์รและการมีสว่นรว่มของประชาชน 
1.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานองค์กรตามอ้านาจหน้าที่ 
2.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนในการ

ให้บริการของภาครัฐ 
       6. กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตรและปศุสัตว์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย 
2. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตรและปศุสัตว์ 

       7. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
1. ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้แก่ วัดหนองหว้า และ 

วัดลุ่มโพธิ์ทอง 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ ยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน      
ในการน้าแนวทางมาก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก้าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นทรัพยากรที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน         
ในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพ่ือเตรียมความพร้อมของทรัพยากร และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของหมู่บ้านให้สามารถรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกอย่างเหมาะสม โดยให้ความส้าคัญกับการพัฒนาคน สังคม และ
เศรษฐกิจภายในหมู่บ้านให้มีคุณภาพ ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจโดยการสร้างฐานความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บนพื้นฐานการผลิต การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน้าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของต้าบลหนองขนาน เทศบาลต้าบลหนองขนาน จึงได้
ก้าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ พัฒนาให้ต้าบลหนองขนานเป็นต้าบลที่น่าอยู่  ส่งเสริมในด้าน
การเกษตรปลอดภัย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  

แผนงาน 
๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 

  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน  
  7) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

8) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  9) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  10) แผนงานการเกษตร 
  11) แผนงานงบกลาง 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       
การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี     

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์กลุม่จงัหวัด 

ยุทธศาสตร์จงัหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองขนาน 
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3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ใช้การวิเคราะห์ SWOT/Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Dernand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

การด้าเนินการตามกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา เชื่อมโยงปัญหาในปีที่ผ่านมา โดยใช้ปัจจัยภายใน 
ได้แก่ จุดแข็ง และจุดอ่อน ปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส และอุปสรรค พิจารณาจากสภาพปัญหาของการพัฒนาต้าบล
หนองขนาน  พบว่า 
จุดเด่นหรือจุดแข็ง   (S :  Strengths) 

1. พ้ืนที่ต้าบลหนองขนานมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมแก่การท้านา 
2. มีระบบชลประทานครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  
3. ต้าบลหนองขนานมีสภาพพ้ืนที่เหมาะสมแก่การเลี้ยงสัตว์ 
4. เกษตรกรมีความรู้ มีภูมิปัญญาในการท้านา การเลี้ยงโคขุน 
5. มีเส้นทางหลักในการคมนาคมที่สามารถเดินทางได้สะดวก 
6. มีวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ได้แก่ วัดหนองหว้า หมู่ที่ 8  
7. มีพ้ืนที่ติดชายทะเล ซึ่งเป็นพ้ืนที่ประกอบอาชีพการประมงและสามารถพัฒนาเป็น   

แหล่งท่องเที่ยวได้ 
8. มีวัตถุดิบที่สามารถแปรรูปเป็นสินค้าเพ่ือเพ่ิมรายได้ เช่น ลูกตาลโตนด น้้าตาลสด ข้าว ฯลฯ 

จุดด้อยหรือจุดอ่อน  (W :  Weaknesses) 
1. เกษตรกรในพ้ืนที่ขาดการปรับปรุง บ้ารุงดิน  
2. เกษตรกรมีการใช้สารเคมีมากเกินไป ท้าให้ต้นทุนการผลิตสูง 
3. เกษตรกรขาดเงินลงทุนในการประกอบอาชีพ 
4. ประชาชนในพื้นท่ีขาดความสามัคคี 
5. ประชาชนในพื้นท่ีขาดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ 
6. เส้นทางคมนาคมที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรยังไม่สะดวก 

โอกาส  (O :  Opportunities) 
1. รัฐบาลให้ความส้าคัญต่อเกษตรกร ให้การสนับสนุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
2. พ้ืนที่ต้าบลหนองขนาน มีพ้ืนที่ติดชายทะเล มีอาหารทะเลที่เป็นความต้องการของตลาดสูง 
3. รัฐบาลมีศูนย์การเรียนรู้อยู่ในต้าบลหนองขนาน มีศูนย์เรียนรู้ระดับอ้าเภอ 

อุปสรรค  (T :  Threats) 
1. ราคาข้าวตกต่้า ราคาปุยย สารเคมี ราคาสูง อาหารสัตว์ราคาสูง 
2. ในฤดูแล้งขาดแคลนน้้าในการท้าการเกษตร 

สภาพปัญหา 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจ้านวนจ้ากัด ไม่สามารถบริหารจัดการตามอ้านาจหน้าที่ได้อย่างทั่วถึง 
2. ปัญหายาเสพติดภายในต้าบล ยงัไม่สามารถด้าเนินการแก้ไขปัญหาได้ 
3. ปัญหาการควบคุมการเลีย้งสัตวแ์ละการขึ้นทะเบียนสตัว์ที่ไม่ถูกต้อง 
4. ภายในต้าบลหนองขนานไม่มีบริการรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉิน ส้าหรับชว่ยเหลือประชาชนเมื่อ

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
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5. การบริหารงานขององค์กรยังไมเ่ป็นที่พึงพอใจของประชาชน เชน่ การใหบ้ริการแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการ การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร 

6. ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
7. ปัจจุบันยังไม่มีผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง ท้าให้การบริหารงานไม่ราบรื่น 
8. ประชาชนทีม่ีรายได้น้อย ยังมจีา้นวนมาก 
9. ถนนสายหลักหลายสายที่มีจุดตัด ไม่มีสัญญาณไฟจราจร ท้าใหเ้กิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

 
3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

   ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลต้าบลหนองขนาน นั้น  
ได้ท้าการประเมินสถานการณส์ภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
  1. ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง ปัจจุบันเทศบาลต้าบลหนองขนาน มีถนนเชื่อมโยงกับ
ชุมชนในเขต  อปท.อ่ืน ระบบและโครงข่ายถนน แต่ละสายส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง แต่ปัญหา
การคมนาคมส่วนมากคือถนนช้ารุด ท้าให้การคมนาคมไม่สะดวก 
  2. ปัญหาขาดแคลนน้้าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพการท้า
เกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ท้าให้มีความต้องการใช้น้้าค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้้า  เพ่ือใช้ในฤดูแล้งที่มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้ 
  3. ผลผลิตทางการเกษตรตกต่้า ท้าให้เกษตรในพ้ืนที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด้ารงชีพ 
  4. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน เนื่องจากเทศบาลต้าบลหนองขนาน ยังเป็นพ้ืนที่ชนบทและท้า
การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ยังมี
ปัญหาการคัดแยกขยะและการทิ้งขยะ ซึ่งอาจท้าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 
  5. พ้ืนที่ต้าบลหนองขนาน มีพ้ืนที่หมู่ที่ 12 บ้านโตนดน้อย เป็นพ้ืนที่ติดชายทะเลท้าให้เกิดปัญหา
ด้านการกัดเซาะชายฝั่งที่ยังไม่สามารถด้าเนินการแก้ปัญหาได้ ซึ่งอาจท้าให้มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของ
ชาวประมงได ้
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