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                ดวยรัฐบาลไดกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิน่  ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นใหเจรญิและพัฒนาประเทศใหทัดเทียมอารยประเทศอื่น  ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ใน
ฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําแผนยทุธศาสตรการพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบลบวั
ใหญ (พ.ศ.2554  -  2558) ข้ึน  เพ่ือเปนเครื่องมือการพฒันาทองถิ่นสําหรับอนาคต  หรือแนวทางการพฒันาตําบล
ในอนาคตจากกระบวนการมสีวนรวมของประชาชนอยางแทจริง  โดยกําหนดแผนงาน  โครงการ และกิจกรรม
ตางๆ  ที่มุงไปสูทิศทางตามเปาหมายและวสิัยทัศน  การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา    (พ.ศ.2554  -  2558)           ขององคการบริหารสวนตําบล
บัวใหญ  ไดตระหนกัถึงความเปนไปไดในทางปฏิบตัติั้งแตเริ่มตนกระบวนการจัดทําแผน  โดยเนนการมีสวน
รวมของประชาชนในทองถิน่  รวมถงึของหนวยงานทุกระดับ จึงสามารถสะทอนปญหาความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น  รวมถึงของหนวยงานทุกระดับ  จึงมีการระดมความคิดในการชวยกนัพัฒนาทองถิ่น  ให
สอดคลองกับวิสัยทัศนของรัฐบาลและยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดิน  ในเรื่อง การขจัดความยากจน  
เศรษฐกิจพอเพียง  สงเสริมชุมชนใหเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองได  การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  รวมทัง้
สอดคลองกับวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุมจังหวดัภาคเหนือตอนบน  วิสัยทัศนและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของจงัหวัดนาน  ยุทธศาสตรอําเภอ  และสอดคลองกับสถานการณปจจุบนั  โดยคํานึงถึง
ศักยภาพของตาํบลความตองการของประชาชนเปนสําคัญ 
  องคการบริหารสวนตําบลบวัใหญ  จึงใครขอขอบคุณทกุฝาย  โดยเฉพาะประชาคมหมูบานท่ีมี
สวนรวมในการจัดทําแผนยทุธศาสตรการพัฒนา     (พ.ศ.2554 -  2558)  ในครั้งนี ้  องคการบรหิารสวนตําบล    
บัวใหญจะไดนําแผนดังกลาวไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  และเกดิประโยชนสูงสุดตอตําบลบวั
ใหญตอไป 
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 องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น ตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด   
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบมีความเปนอิสระพอสมควร  ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542  โดยถายโอนภารกิจ ในการใหบริการ
สาธารณะที่จําเปน  และรายไดที่รัฐจัดเก็บใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น การดําเนินการบริหารขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุก ๆ  ดาน   ใหเกิดประโยชนสูงสุด  มีความโปรงใส  สามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน  การ
วางแผนในการดําเนินการบริหารจึงเปนกลไกที่สําคัญ ที่ทําใหการบริหารเปนรูปแบบและมีทิศทาง  การกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ     จะสงผลใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินการ
บริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  แกปญหาไดถูกจุด  อันเกิดประโยชนแกสวนรวม  และทําใหบรรลุตามความ
มุงหมาย 
 

 1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เปนแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิน่  ที่ได
กําหนดแผนยทุธศาสตรและแนวทางในการพัฒนา  เปนการแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกจิ  และจุดมุงหมายท่ีจะ
ดําเนินการพัฒนาในอนาคต  โดยแผนดังกลาวสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น 
 

 1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่    เปนกระบวนการกําหนด            
ทิศทางการพฒันาในอนาคตขององคกร  โดยกําหนดสถานะภาพความตองการและแนวทางในการดําเนินการ
เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย  บนพื้นฐานของการรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ  สอดคลองกับ
ศักยภาพ  ปญหาและความตองการของชุมชน  เพ่ือใหการดําเนินการตามขอกําหนดตาง ๆ  บรรลุตามเปาหมาย  
โดยสามารถแกไขปญหาและสามารถตอบสนองความตองการของชุมชน  ครอบคลุมทุกดาน  องคการบริหาร
สวนตําบลบัวใหญ  จึงจดัทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขึ้น 
 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน(แผนยทุธศาสตรการพัฒนา) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 

ไดกําหนดขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ขอ 16 ไวดังนี ้
(1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่

เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และ
ประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่    
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เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หนวยงานตาง ๆและขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามา
วิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

(3) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 
(4) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประกาศใชแผนยุทธศาสตร 

การพัฒนาสําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอ
สภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 
 

1.4   ประโยชนของการจดัทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 1.  องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญมีจดุมุงหมายและแนวทางการพฒันาที่ชัดเจน 
 2.  องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญจดัสรรทรพัยากรทีม่ีอยูไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
 3.   ผูบริหาร /บรหิารจัดการไดอยางเหมาะสม   และสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. แนวทางพัฒนาเปนการประสานความรวมมือระหวางองคกรตาง ๆ ทั้งภาครฐัและเอกชน   และชุมชน
มีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพฒันา   
 5.  สามารถกํากับดูแล ติดตาม   และประเมนิผลการพัฒนาได 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบวัใหญ    เปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนา
ระยะ 5   ป  (พ.ศ.  2554 – 2558)  ภายใตการมีสวนรวมของประชาคม  เพ่ือเปนทิศทางในการพัฒนา  ที่ทําใหการ
ดํารงชวีิตของประชาชนมีความสุข  มีความเปนอยูที่ดีข้ึน  แตส่ิงเหลานี้จะบรรลุตามเปาหมายไดตองอาศัยความ
รวมมือรวมใจจากทุก ๆ ฝาย  ในการที่จะนาํแผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติอยางมีระบบ 
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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน  
1.ขอมูลเกี่ยวกับที่ตัง้  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา ฯลฯ 

1.1 ท่ีต้ัง 
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ตั้งอยู เลขที่  98  หมูที่  2  บานใหมมงคล  ตําบลบัวใหญ  อําเภอนา

นอย  จังหวัดนาน  อยูหางจากจังหวัดนาน   ไปทางทิศใตเปนระยะทาง  72   กิโลเมตร  โดยเสนทางจากจังหวดั
นานถึงอําเภอนานอย  ผานอาํเภอเวียงสา  ลักษณะเสนทางลาดยางคดเลี้ยวไปตามลักษณะภูมิประเทศที่เปนภูเขา    
และอยูหางจากอําเภอนานอย  เปนระยะทางประมาณ 13  กิโลเมตร    
 

1.2 อาณาเขต 
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดตอกับตําบลน้ําตก อําเภอนานอย จังหวัดนาน 

  ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดตอกับตําบลนานอย อําเภอนานอย จังหวัดนาน 
ทิศใต  มีอาณาเขตติดตอกับตําบลสันทะ อําเภอนานอย จังหวัดนาน 
 

1.3 เน้ือท่ี  
 ตําบลบัวใหญมีเนื้อท่ีประมาณ  131.102    ตารางกโิลเมตร   หรือมีเนื้อที่ประมาณ   81,938.75  ไร   

 

1.4 สภาพภูมิประเทศ 
   พ้ืนท่ีของตําบลบัวใหญ  อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ  สวนมากเปนพื้นที่ภูเขาลาดเชิงเขา  และทีร่าบ  
ระดับความสูง ประมาณ 600 – 1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง  เปนตนกําเนิดแมนํ้าแหง โดยมีแมนํ้า
แหงไหลผาน ลักษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปของตําบลบัวใหญ สามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะดังนี ้

 -พ้ืนทีร่าบ    รอยละ    4.78   % 

 -พ้ืนทีล่าดเชิงเขา  รอยละ  19.03   % 

 -พ้ืนทีภู่เขา  รอยละ  76.19   % 
 

1.5 ภูมิอากาศ  แบงเปน 3 ฤด ู
 -ฤดรูอน   อากาศรอนอบอาว ตั้งแตเดือนมนีาคม - พฤษภาคม 
 -ฤดฝูน   ฝนตกชุก  ตั้งแตเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 
 -ฤดูหนาว  อากาศหนาวเยน็  ตั้งแตพฤศจิกายน - กุมภาพันธ 
  
 

บทที ่ 2 
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1.6 เขตการปกครอง จํานวนครวัเรอืน และประชากร 
 ตําบลบัวใหญ มีจํานวนหมูบานทั้งหมด 8 หมูบาน และมสีถานที่สําคัญภายในตําบล ไดแก โรงเรยีน  

จํานวน 3 แหง ศาสนสถาน จํานวน 5 แหง สถานีอนามยั จํานวน 1 แหง ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี 

การเกษตรประจําตําบล จํานวน 1 แหง ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ 

จํานวนประชากร  ณ    เดอืน  มีนาคม   2553  จากสํานกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  

บาน      หมูท่ี จํานวนครวัเรอืน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 

บานออย 1 192 353 330 683 

บานใหมมงคล 2 130 220 219 439 

บานนาแหน 3 194 306 311 617 

บานทับมาน 4 174 290 260 550 

บานนาไค 5 177 303 292 595 

บานตนมวง 6 76 106 133 239 

บานสันพยอม 7 91 130 119 249 

หนองหา 8 187 293 300 593 

รวม 1,221 2,001 1,964 3,965 
มีความหนาแนนเฉลีย่  30.25               คน / 1 ตารางกิโลเมตร  
มีความหนาแนนเฉลีย่    3.25   คน / ครวัเรือน 

1.7 อาชีพสภาพเศรษฐกิจ/สงัคม 
  เปนสังคมเกษตรกรรม ตําบลบัวใหญ  ไดแยกออกจากตําบลสันทะ  ประมาณ พ.ศ.2526   ลักษณะการตั้ง
ถิ่นฐานของชุมชนบัวใหญจะตั้งบานเรือนใกลบริเวณแหลงน้ํา   (น้ําหลม,น้ําแหง) และบริเวณริมถนนสายหลัก  
ประชาชนในพื้นที่ตําบลบัวใหญ สวนใหญรอยละ 84 ประกอบอาชีพทางการเกษตร เชน ทํานา ทําไร ทําสวน 

และเลี้ยงสัตว การผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญและสรางรายไดใหแกเกษตรกรมากที่สุด คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
รองลงมาเปนมะขามหวาน ทําสวนยางพารา ซึ่งจะอาศัยปริมาณน้ําฝน แหลงน้ําธรรมชาติและสระเก็บน้ําในไร
ของตนเองหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต  ราษฎรจะประกอบอาชีพรับจางทั่วไป  ผลิตภัณฑสินคาของคือผาทอ
พื้นเมือง  บานหนองหา  
1.8 หนวยงานธรุกิจในเขต อบต. 
  -  รานคาขายของชํา  53 แหง -  รานซอมรถ   9 แหง 
  -  ปมน้ํามันชนิดหัวจาย  2  แหง -  หองเชา หองแถว  2 แหง 
  -  ปมน้ํามันชนิดปมหลอด 9 แหง -  รานเสริมสวยตัดผม  5 แหง 
  -  โรงสีขาว   10 แหง -  โรงสีขาวโพด   7 แหง 
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  -  รานจําหนายเครื่องไฟฟา 2 แหง -  โรงกลั่นสรุาพื้นบาน  5 แหง 
  -  เสาสัญญาณโทรศัพท  2        แหง -  โรงผลิตน้ําดื่ม   2 แหง 
  -  สหกรณชุมชน   1 แหง 
 

1.9 การศกึษา 
   - โรงเรยีนระดับประถมศกึษา (ร.ร. ขยายโอกาส)     2  แหง 
  -  โรงเรยีนระดับประถมศกึษา    1 แหง 
   -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     3  แหง 
   -  ที่อานหนังสือพิมพประจาํหมูบาน   8  แหง 
 

1.10 สถาบันและองคกรศาสนา 
   - วัด / สํานักสงฆ      5  แหง            
1.11 สาธารณสุข 
   -  สถานีอนามัยประจําตําบล    1  แหง 
   -  สถานพยาบาลเอกชน     1  แหง 
       -  ศูนย ศสมช.      8  แหง 
   -  อัตราการมแีละใชสวมราดน้ํา   รอยละ           100  เปอรเซ็นต 
1.12 มวลชนจดัต้ัง 
  -  ลูกเสือชาวบาน  2 รุน           80  คน 
  - ไทยอาสาปองกันชาต ิ  2 รุน           80  คน 
  - อปพร.    1 รุน           90  คน 
  - กูชีพกูภัย    1  รุน           15  คน 
 

1.13 การคมนาคม/ติดตอสือ่สาร 
ถนน สภาพถนน 

ถนนลาดยาง  
1. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1216 (นานอย – ทัพมาน)  

    ระยะทาง 20.000 กม. ผานหมูที่ 1 2 4 7 และ 8 

2. ร.พ.ช. สายบัวใหญ - สันทะ  

    ระยะทาง 6.000 กม. ผานหมูที่ 3 5 7  

เปนถนนสายหลักของตําบล สภาพสามารถใชงานใน
การคมนาคมขนสงได  ถนนมีสภาพชํารุดและ
คอนขางแคบในชวงที่ตัดผานหมูบาน  

 
   -   ที่ทําการไปรษณียโทรเลข     1   แหง (สวนแยกของอําเภอ) 
   -   ตูโทรศัพทสาธารณะ      1   แหง (TOT) 
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   -   ศูนยอินเตอรเน็ตตําบล      1  แหง 
   - จํานวนหมูบานท่ีใชไฟฟา        8   หมู 
   - คิดเปนจํานวนครัวเรือนที่ใช                     100 เปอรเซ็นต 
  (ไมแยกรวมทีส่รางบานเรือนขึ้นใหมและในพื้นทีก่ารเกษตร) 
 

1.14 แหลงน้ํา 
แหลงน้ําธรรมชาติในตาํบล  
 

ไหลผานหมูบาน 
ชื่อลําน้ํา / แหลงน้ํา 

นอกเขต ส.ป.ก. ในเขต ส.ป.ก. 
สภาพแหลงน้ํา 

1. หวยนํ้าแหง 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 

และ 8 

ยาว 20 กม. สามารถกักเก็บน้ําและสงน้ําไดตลอดทั้งป

เนื่องจากมีแหลงตนน้ํา แตในฤดูแลงน้ํามีปริมาณนอย 

2. หวยนํ้าหลม 7 1 ,2, 3, 5, 6 และ 
8 

ยาว 4 กม. สามารถกักเก็บน้ําและสงน้ําไดตลอดทั้งป  

แตในฤดูแลงน้ํามีปริมาณนอย 

3. หวยฮูด - 1, 2 และ 8 ยาว 2 กม. สามารถกักเก็บน้ําและสงน้ําไดฤดูฝน  

แตในฤดูแลงไมมีน้ํา 
4. หวยคา 7 2 ,4 และ 6 ยาว 2 กม. สามารถกักเก็บน้ําและสงน้ําไดในฤดูฝน  

แตในฤดูแลงไมมีน้ํา 
5. หวยจอย - 1 ,3 และ 8 ยาว  10 กม. สามารถกักเก็บน้ําและสงน้ําไดฤดูฝน  

แตในฤดูแลงไมมีน้ํา 
6. หวยนํ้าจํ้า - 1 และ 8 ยาว  1 กม. สามารถกักเก็บน้ําและสงนํ้าไดในฤดูฝน 

 แตในฤดูแลงไมมีน้ํา 
7.  หวยปง - 6 มีน้ําตลอดป สามารถกักเก็บน้ําไวใชในการทําการเกษตร 

ขอมูลจากแผนแมบทชุมชน 
 

 

แหลงน้ําระบบน้ําอุปโภคบริโภคในหมูบาน 

หมูบาน ระบบประปาท่ีใช 
หมูท่ี  1,3,4,5 ระบบประปาของการประปานครหลวง 

หมูท่ี  2 ระบบประปาของกรมทรัพยกรน้ํา 
หมูท่ี 4,5,6,8 ระบบประปาภูเขา 
หมูท่ี 7 ระบบประปาผิวดิน  /  ขนาดเล็ก 
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แหลงน้ําที่สรางขึ้น 
แหลงน้ําสาธารณะในเขต ส.ป.ก. 

ฝาย ความสูงและความกวาง (เมตร) สภาพแหลงน้ํา 
1. ฝายไค 1.5 x 10 เมตร 

2. ฝายบี ้ 3 x 25 เมตร 

3. ฝายเบา 1.5 x 15 เมตร 

4. ฝายแต 1.5 x 10 เมตร 

5. ฝายปูตุย 1.5 x 10 เมตร 

6. ฝายราชดําริ 3 x 20 เมตร 

7. ฝายผาลาย 3 x 20 เมตร 

8. ฝายซาง 1.5 x 15 เมตร 

9. ฝายสามฮอย 1.5 x 25 เมตร 

10.ฝายผีหอ 1x18  เมตร 

11.ฝายลุงหวิน 1x16  เมตร 

12.ฝายแมสีทา 1.5x20 เมตร 

13.ฝายปูทิ 1.5x24  เมตร 

13.ฝายหวยปง 1.2x40  เมตร 

 

สามารถใชงานกกัเก็บน้ําได 

สระน้ําสาธารณะ ขนาด สภาพแหลงน้ํา 
1.สระหนองปวน/หมูที่ 1 16 ไร ลึก 3 เมตร 

2.สระหนองจําปอ  หมูที่  1 1 ไร  ลึก 2.50  เมตร 

3.สระหนองผีหอ หมูที่  2 1 ไร  ลึก  2  เมตร 

4.สระหนองมวงคํา  หมู 2 1 ไร ลึก 1.5 เมตร 

5.สระหวยน้ําจํา หมูที่ 3 2 ไร ลึก 3 เมตร 

6.สระหนองหิน  หมูที่ 3 3 ไร ลึก 1 เมตร 

7. สระหนองมะปู หมูที่ 5 12 ไร ลึกประมาณ  2.5 เมตร 

8. สระหนองจ้ํา  หมูที่  6 1 ไร ลึก  2 เมตร 

9.สระชางนอย หมูที่ 8 7 ไร ลึก  7 เมตร 
10.สระหนองปูเขียว  หมูที่ 8 7 ไร ลึก  3 เมตร 

11.หนองจ้ํา  หมูที่ 8 1 ไร ลึก 3 เมตร  

12.สระหอประชุม ที่ 7 1 งาน ลึก 2 เมตร  

สามารถใชงานกกัเก็บน้ําได แตฤดูแลงมีปริมาณ
น้ํานอย ไมเพียงพอตอการเกษตรกรรม 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



9 

 
 
 

 2. ข อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
องคการบริหารสวนตําบลบวัใหญเปนองคการบริหารขนาดกลาง 
โครงสรางการบริหารของ อบต.บวัใหญ ตามกรอบแผน อัตรากาํลัง    จํานวนท้ังหมด    26   คน 

(1)  สํานักงานปลัด   พนักงานสวนตําบล   6 คน / พนักงานจางตามภารกิจ   4  คน   
1.1  งานบริหารทั่วไป 
1.2  งานแผนงานและงบประมาณ 
1.3   งานกฎหมายและคด ี
1.4   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

(2) สวนการคลัง   พนักงานสวนตําบล   4 คน / พนักงานจางตามภารกิจ   1  คน  
2.1   งานการเงินและบญัช ี
2.3   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
2.4   งานทะเบยีนทรัพยสินและพัสด ุ

(3) สวนโยธา  พนักงานสวนตําบล   2 คน / พนักงานจางตามภารกิจ   2  คน 
3.1  งานกอสรางออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3งานประสานสาธารณูปโภค 
3.4  งานผังเมอืง 

(4)  สวนการศกึษา  ฯ พนักงานสวนตําบล   1 คน / พนักงานจางตามภารกิจ   6  คน 
5.1   งานบริหารการศึกษา 
5.2  งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

 

สมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบลบวัใหญ มีจํานวน   16   คน  โดยมี 
    นายสวัสดิ ์ จันผง       ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบวัใหญ 
    นายอนนัต ตุยนอย        รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
    นายบญุเรียบ ใจธะนะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
คณะผูบริหารสวนตําบลบวัใหญ   
   นายอรุณ  พรมภิระ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
   นายมนัส  นองรัก   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
   นายสมชาย ศรีตะ   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
   นางสุรพงษ ปยศทิพย  เลขานุการนายกองคกาบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
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รายไดขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ตารางรายไดขององคการบริหารสวนตําบล  

ปงบประมาณ 
รายได 

ท่ีจัดเกบ็เอง 
รายไดท่ีสวน 

ราชการจดัเก็บให 
เงินอุดหนุน รวม เงินสะสม 

2548 144,155.13 6,005,067.34 4,675,509 10,824,731.41 1,849,809.58 

2549 213,037.48 7,294,972.27 4,438,424 14,878,308.75 2,409,963.50 

2550 442,006.91 6,669,291.51 3,724,847.00 10,836,145.42 1,191,578.91 

2551 318,664.36 6,367,503.24 6,774,729.72 13,460,897.32 2,879,399.43 

2552 264,517.60 6,485,350.50 6,623,228.66 13,373,096.76 2,320,005.51 

 
    

3.สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในระยะที่ผานมา 
 3.1  การดําเนนิงานดานโครงสรางพื้นฐาน 
  *  ดําเนินการปรับปรุง   ซอมแซม  กอสรางถนนภายในหมูบานถนนคอนกรีตเสรมิไมไผถนน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอสรางทอลอดเหลี่ยม ลงถนนหินลกูรัง ถนนหินคลุก  / ปรับปรุงถนนในพืน้ท่ี
การเกษตร กอสรางฝายนํ้าลน ขุดลอกลาํเหมือง กอสรางปรับปรุงระบบประปาหมูบาน  กอสรางระบบประปา
ภูเขา  ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดําเนนิการตดิตั้ง  ซอมแซมและขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะหมูบาน ไฟกิ่ง  
และของราษฎรจัดชื้อวัสดุอุปกรณ อาทิ เครื่องสูบน้ํา แผงกั้นจราจร  
 

3.2  การดําเนนิงานดานเศรษฐกจิ 
    *   ใหกลุมอาชีพยืมประกอบอาชีพในหมูบานในกองทุนเกษตรกร  มยิาซาวา    ดําเนินงานตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมอาชีพ   สนับสนุนพันธุพืช กลาไม พันธุสัตว   ฝกอบรม
การประกอบอาชีพ   
 

 3.3   การดําเนนิงานดานสาธารณสขุ 
*     ประชาสัมพันธขาวสารของสวนราชการตาง ๆ     ที่เกีย่วของกับดานสุขภาพใหราษฎรไดรับทราบ 

  *    รวมกับสถานีอนามัยดําเนินการปองกันโรคไขเลือดออก ฯ    การตรวจสุขภาพประจําป ปองกันโรคพษิ
สุนัขบา     และจดัฝกอบรบอาสาสมัครสาธารณสขุ  อุดหนุนงบประมาณ แกกลุมสาธารณสุขมูลฐาน  
  *      สงเสริมกิจกรรม ของกองทนุ   สปสช. 
               *   ออกขอบัญญัตติําบลเรื่อง การปองกนัโรคพิษสุนัขบา 
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3.4   การดําเนนิงานดานการบริหารจัดการ 
  *   พัฒนาบุคลากรทั้งพนักงานสวนตําบล  ผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  โดย
เขารับการ ฝกอบรมตามโครงการและหลักสูตรของสวนราชการหนวยงาน  เพื่อเพิ่มพูนความรู  คุณธรรมและ
จรยิธรรมมีการประชุมคณะผูบริหาร  และพนักงานตําบลอยางตอเนื่อง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช  และอุปกรณตาง 
ๆ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ ปฏิบัตงิานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  จัดประชุมประชาคมอบต.
สัญจร  หมูบาน/ตําบล การจัดเก็บขอมลูพื้นฐาน   การศึกษาดูงาน   เปดบรกิารอินเตอรเน็ตตาํบล ศูนยขอมูล
ขาวสาร 
 

 3.5   การดําเนนิงานดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
  *   กิจกรรมปลูกปาตนน้ํา   ทําฝายชะลอน้ํา ปลูกตนไมในสถานที่สาธารณะ ปรับปรุงขุดหลุม
กําจัดขยะ   กจิกรรมการบวชปา   การสงเสริมใหประชาชนปลูกพืชไมยนืตน ยางพารา  ตนสัก   
 

 3.6   การดําเนนิงานดานทรพัยากรมนุษยและสังคม 
  *  จัดแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด   สงเสริมกิจกรรมกีฬาภายในตําบล ชวยเหลือผูประสบ
สาธารณะภัย    จัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อสนับสนุนการชวยเหลือประชาชน จัดสวสัดิการสงเคราะหผูสูงอายุ  ผู
พิการ  ผูปวยเอดส   สนับสนุน อปพร.เพื่อกิจกรรมการดแูลรักษาความปลอดภัย สนับสนุนงบประมาณในดาน
มนุษยสังคม   ปองกันแกไขปญหายาเสพตดิ  จัดกจิกรรมสงเสริมการเรียนการสอนตางๆ   ทุนการศกึษา 
 

3.7  การดาํเนินงานดานการศกึษา   ศาสนา  และ วัฒนธรรม    

• สนับสนุนอุปกรณการศึกษาแกโรงเรยีนในพื้นท่ีจดัซื้ออาหารเสริม (นม)  ใหกับโรงเรียน 
ในพื้นท่ี จัดงานประเพณีวัฒนธรรม  เชน  งานวันสงกรานต  งานวันผูสูงอายุ  งานวนัเด็ก ประเพณีทองถิน่    งาน
ไหวสาพญาเมอืงนอย  ทานปากน้ําหลม   งานพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อุดหนุนบวชเรยีนภาคฤดรูอน อุดหนุน
หนวยงานราชการในกจิกรรมตางๆ  
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การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถ่ิน 
  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน   พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น 
 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จึงเปนกระบวนการกําหนดทิศทาง
ในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลบุน
พื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ    ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับศักยภาพ
ของทองถิ่น  และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถิ่นดวย 
 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางยิ่ง   เนื่องจาก
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต   เปนกรอบในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทัน
กับการเปลี่ยนแปลง         โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ   การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่ตองกําหนดถึง
สภาพการณท่ีตองการและแนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณน้ัน 
 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดีจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล 
อยางรอบดานและเปนระบบ   ทั้งนี้  เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
นําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง 
 ดังนั้น  ในการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงไมควรมองรอบดานแตเพียงเขตพื้นที่การปกครองของ
ตนเองเทานั้น   แตตองมองใหกวางออกไปครอบคลุมเขตพื้นที่อ่ืนดวย   ทั้งนี้เพ่ือใหการวางแผนยุทธศาสตรมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธผลในการรับมือกับสถานการณหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากเขตพื้นที่
เหลานั้นอยางรูเทาทันจนทําใหสามารถใชประโยชนจากสถานการณไดอยางเต็มที่หรือหาหนทางในการปองกัน
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได 
 

หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
              - การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

1. การพัฒนาคุณภาพของคนและสังคม 
2. การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม 
3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 
4. การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชวีภาพ 

บทที ่ 3 
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5. การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการแนวคิดพ้ืนฐาน คนเปนศูนยกลางการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 
      องคการบรหิารสวนตําบล  มีหนาที่และภารกจิในการสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาลโดยเฉพาะ  นโยบายที่รัฐบาล เขามาบริหารประเทศ  ท่ีมุงแกไขปญหาของประเทศชาติและประชาชน คือ 
นโยบายการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร นโยบายดานเศรษฐกจิ  นโยบายดานสังคม คือปญหา
ความยากจน  ปญหายาเสพตดิ  ปญหาการทุจริตคอรัปชัน่  ใหหมดสิ้นไป   เพ่ือใหการดําเนินงานตามนโยบาย
เรงดวนของรฐับาลใหบรรลุผล  องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงไดกําหนดการพัฒนาตามนโยบายของ
รัฐบาลทั้ง  3 ประการ   คือ 

ยุทธศาสตรการพฒันาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
1.ยุทธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญา และการเรยีนรู 
- การพฒันาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกดิภูมิคุมกัน 
- การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและอยูใน  สภาพแวดลอมที่นาอยู 
- การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข 
2.ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงขอประเทศ 

- การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง 
- การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน 

- การเสริมสรางศักยภาพของชมุชนในการอยูรวมกันกับทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสันติ 
3.ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกจิใหสมดลุและยั่งยืน 

- การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพ่ิมผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรูเปนไทย 
- การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ 
- การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรมและการกระจายผลประโยชนจากการพฒันาอยางเปนธรรม 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชวีภาพและการสรางความมัน่คงของฐาน   ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม 
- การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ 
- การสรางสภาพแวดลอมทีด่ีเพ่ือยกระดับคณุภาพชวีิตและการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
- การพฒันาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิน่ 
5.  ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ 
- การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมภิบาลใหเปนสวนหนึ่ง  ของวิถกีารดําเนนิ 

ชีวิตในสังคมไทย 
- เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการบริหารจัดกา  ประเทศ 
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- สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมธีรรมภิบาลเนนการบรกิารแทนการกํากับควบคุม  และทํางาน 
รวมกับหุนสวนการพัฒนา 

- กระจายอํานาจการบริหารจดัการประเทศสูภูมิภาค ทองถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้นตอเนือ่ง 
- สงเสริมภาคธรุกจิเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง  สุจริต และมีธรรมภิบาล 
- การปฏริูปกฎหมาย  กฎระเบียบ  และขั้นตอน  กระบวนการเกีย่วกับ  การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ 

สรางความสมดุลในการจดัสรร  ประโยชนจากการพัฒนา 
- การรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการ   ประเทศสูดุลยภาพและความ 

ย่ังยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2  (16 กลุมจังหวัด)  จังหวัดนาน   

ดานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดลอม  ดานเศรษฐกิจ การคา กรลงทุน 
ดานวัฒนธรรมลานนา    ดานวิถีชีวิตพอเพียง 
ดานบริหารจัดการ พัฒนาประชาคม 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวัดนาน 
 วิสัยทัศน  (vision)  
 “เมืองสงบธรรมชาติ   คุณภาพชีวิตลานนา  วิถีประชาพอเพียง”   
 พันธกจิ  (mission) 
 1.บริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหเปนเมืองอุทยานแหงชาติเมืองแหงชุมชนคนตนน้ําใหคง 
            ความสมบูรณ 
 2.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน   ใหรองรับความเจรญิทางเศรษฐกิจและความเปนอยูของประชาชนอยางสมดุล 
 3.สรางสังคม  ใหมีความสงบสุข  มีคุณธรรมมีความมัน่คงทางศิลปวฒันธรรมลานนาที่ยั่งยนื 
 4.สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชวีิต  การศึกษาและสขุอนามัยท่ีดี  มีความเปนอยูที่ดีข้ึนตามแนวทาง 
            ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.พัฒนาการบริหารภาครัฐใหประชาชนเขาถึงอยางมีคุณภาพ รวดเร็ว เสมอภาพภายใตการบริหารจดัการที่ด ี
 

ประเด็นยทุธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (strategic issues) 
 ยุทธศาสตรที ่1   :   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
 ยุทธศาสตรที ่2   :   การพัฒนาเศรษฐกจิการคาการลงทนุ 
 ยุทธศาสตรที ่3   :   นานแผนดินลานนา 
 ยุทธศาสตรที ่4   :   วถิีชีวิตพอเพียงและชมุชนพ่ึงตนเอง 
 ยุทธศาสตรที ่5   :   การบริหารจัดการภาครัฐ  พัฒนาประชาสังคม 
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เปาประสงคหลกั 
 1.เพ่ือใหจังหวดันานเปนเมืองสงบธรรมชาติเชิงอนุรกัษ  ความหลากหลายทีก่ลมกลนื  มีความมั่นคงดาน 
 เศรษฐกิจและสังคม 

2.เพ่ือใหเปนเมืองที่มีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาตชุิมชนคนตนน้ํา  มีความอุดมสมบูรณของปาไมให
คงไวตามธรรมชาติ และเปนเมืองพื้นฐานการเกษตรธรรมชาติ  และการทองเทีย่วแนวอนรุักษ 
3.คงไวซึ่งวัฒนธรรมลานนา  วิถพุีทธ  อนรุักษประเพณศีิลปวัฒนธรรม  การสืบทอดภูมิปญญา 
และตํานานเมอืง 

 4.เพ่ือเปนเมืองสงบสุขและปลอดภัย 
 5.เพ่ือความเปนอยูของชาวจงัหวัดนานอยูอยางพอเพยีง  มีความกาวหนาทางการศึกษา และมีความเขมแข็ง 
 ดานการสาธารณสุข  มีความมั่นคงในการประกอบอาชพี ถือปฏิบัติตนตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.การแกไขปญหาความยากจนโดยใชแนวทางการดําเนนิงานตามพระราชดําร ิ
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอนานอย 
วิสัยทัศนการพัฒนา  * นานอยถ่ินสงบงาม     วัฒนธรรมรุงเรอืง     เปนเมืองทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี  1 การบริหารจัดการแลการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี  2 การพฒันาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรท่ี  3 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  4 การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี  5 ความมั่นคงและความสงบเรยีบรอย 
 
 

 
            นโยบายการบริหารงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   ตามวิสัยทัศนของนายก 
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญตอการทํางานที่ไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   คือ  
“คิดกวาง   มองไกล   โปรงใส   มุงมั่นพัฒนา   คูคุณธรรม” พรอมดําเนินการตางๆ โดยการประสานงาน การ
ทํางานแบบมีสวนรวม ท้ังในภาคของ หมูบาน ชุมชน โรงเรียน ผูนํา องคกรชุมชน กลุมตางๆในหมูบานโดย
การบูรณาการณการทํางานรวมกัน พรอมทั้งดําเนินงานใหสอดคลองกับ  วิสัยทัศนของตําบลบัวใหญ ซึ่ง 
คณะกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคกาบริหารสวนตําบลบัวใหญ ตัวแทนประชาคมหมูบานและผูนําหมูบานชุมชน หนวยงานราชการในพื้นท่ี 
ของตําบลบัวใหญไดรวมกันระดมความคิด วิเคราะหวิสัยทัศน ข้ึนมา  “ โครงสรางพื้นฐานดี    วิถีชีวิตพอเพียง   
มีเงินออม    ใสใจวัฒนธรรมและการศึกษา   รวมสรางสุขภาวะ  และสิ่งแวดลอม” 

นโยบายของผูบริหาร 
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 และจะยึดมัน่ในการ  ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิเปนประมุข จะมุงมั่นพัฒนาทองถิน่
ดวยการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบนั โดยมุงเสริมสรางคุณภาพชวีติของประชาชน
สงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานพฒันาเศรษฐกจิและชุมชน บริหารงานและพัฒนาใหครอบคลุมตามอํานาจหนาที่
องคการบริหารสวนตําบลบวัใหญตามพระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ถงึ
ฉบับแกไขเพิม่เติมฉบับที่  6  นโยบายการพฒันาของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ท่ีไดแถลงตอ
สภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญดังนี้  
 

1. นโยบายดานโครงสรางพืน้ฐาน 
1.1 พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
1.2 พัฒนาระบบประปาหมูบานและประปาภูเขาเพื่ออุปโภค บรโิภค 
1.3 ขยาดเขตไฟฟาและซอมแซมไฟฟาสาธารณะที่มีอยูแลว 
1.4 สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการสรางทางรถมอเตอรไซตเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตร 
1.5 กอสรางและปรับปรุงซอมแซมแกไขถนนคอนกรีต,ถนนเพื่อการเกษตร,สะพานไม,สะพานคอนกรีตให
ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดอยางสะดวก   ปลอดภัย โดยจดัลําดับความสําคัญของการแกไขปญหาไวใน
แผนปฏิบัตกิารตามความตอการของประชาคมและภายใตงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลพรอมกับ
ประสานงานขอความรวมมือขอรับการสนบัสนุนจากหนวยงานอื่น 
1.6 กอสรางทอระบายน้ํา,รางระบายน้ําภายในตําบล 
1.7 ปรับปรุงซอมแซม ฌ ปนสถานภายในเขตรับผดิชอบขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
1.8 ขุดลอกลําคลองและดาดลําเหมืองในเขตรับผิดชอบขององคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
 

2. นโยบายดานเศรษฐกิจ 
2.1 สงเสริมและพฒันาเพิ่มศักยภาพความเขมแข็งของกลุมอาชีพ พัฒนาผลิตภณัฑของชุมชนใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
2.2 พัฒนาศูนยจําหนายผลิตภันฑในชุมชน 
2.3 สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธผลิตภนัฑของชมุชน 
2.4 สรางรายได ลดรายจาย ขยายโอกาสใหประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ีข้ึน                                           
2.5 สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพตางฯและการจัดกิจกรรมตางฯของกลุมภายในตําบล  
2.6 สงเสริมและสนับสนนุการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมประเพณ ี
2.7 จัดการศึกษาดูงาน รวมกับหนวยงานตางฯ จัดกิจกรรมความรูใหกลุมอาชีพตางฯเพื่อเสริมทกัษะในการทํางาน
ใหเขมแข็ง 
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2.8 สํารวจผูวางงาน ผูมรีายไดนอย ไดข้ึนทะเบียนไวและสงใหกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของเพ่ือจดัหางานใหตรง
ความตองการของผูวางงานตอไป 
2.9 เสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถิน่ตามแนวพระราชดําร ิ
 

3. นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.1 สงเสริมใหมีที่อานหนังสือพิมพประจาํหมูบานตามความเหมาะสมของหมูบาน 
3.2 จัดกิจกรรมการแขงขันกฬีาประจําตําบลและนันทนาการดานกีฬา 
3.3 สงเสริมการออกกําลังกายแกเด็ก,เยาชน,ผูสูงอายโุดยจัดหาอุปกรณกีฬาตามความตองการของผูเลนและสภาพ
พื้นที ่
3.4 ฟนฟวูัฒนธรรมประเพณขีองชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม 
3.5 สงเสริมใหมีการศึกษาคนควาดานวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิน่ 
3.6 พัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน ใหมีการจัดการที่ด ี
3.7 สงเสริมสนับสนุนเดก็นกัเรยีนยากจนดอยโอกาสใหมีโอกาสไดรับการศกึษา 
3.8 พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็ใหไดมาตรฐาน 
3.9 สงเสริมสนับสนุนใหคนในชุมชนไดเรียนรู  ทั้งในระบบและนอกระบบ 
3.10 สนับสนุนการจัดตั้งศนูยวัฒนธรรมชมุชนและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบานทกุหมูบาน 
3.11 รวมกับประชาชนผูนําหมูบานจัดงานประเพณีตางฯหรือสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง 
3.12 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกวัด ในพื้นท่ีตําบลบวัใหญ โดยเนนใหเยาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น 
 

4. นโยบายดานการเมืองและการบรหิารจัดการ 
4.1 สงเสริมใหประชาชนมคีวามรูความเขาใจในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิเปน
ประมุข 
4.2 สงเสริมใหประชาชนผูเปนเจาของประเทศมีสวนรวมในการรวมคดิ  รวมวางแผน  รวมตัดสินใจ  รวมแกไข
ปญหา 
4.3 สนับสนุนใหบุคลากรในองคกรไดรับการศึกษาอบรมเพื่อใหมีความรูความสามารถและมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริาชการ 
4.4 สนับสนุนใหมีการจดัทําแผนแมบทชุมชนที่มีคุณภาพและผานเกณฑรับรองมาตรฐานแผนแมบทชุมชน 
4.5 สงเสริมสนับสนุนสภาองคกรชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง 
4.6 เตรยีมพรอมรองรบัภารกิจการถายโอนตาม พรบ. การกระจายอํานาจฯ ป 2542 
4.7 ปรับปรุงระบบบรกิารประชาชนเพื่อใหประชาชนมคีวามพึงพอใจสูงสุด 
4.8 สงเสริมใหประชาชนมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีของทองถิ่นใหมีประสิทธภิาพมีความเหมาะสมเสมอ
ภาค และเปนธรรม 
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5. นโยบายดานสวัสดิการสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคน 
5.1 เสริมสรางความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสินใหกับประชาชน 
5.2 สงเสริมสนับสนุนการจดัสวัสดิการของชุมชน 
5.3 สงเสริมสนับสนุนใหคนในชุมชนมีความม่ันคงในดานอาหาร ท่ีอยูอาศัย ที่ดนิทํากิน และคณุภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
5.4 สงเสริมสนับสนุน อาสาสมัครปองกนัภัยฝายพลเรอืน (อปพร.) 
5.5 สงเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนากิจกรรมของกลุมสตรี,กลุมเด็ก,กลุมเยาชน,กลุมผูสูงอายุ,ผูพิการและกลุมอ่ืนฯ 
5.6 สนับสนุนการสงเคราะหผูประสบปญหาทางสังคม 
5.7 สงเสริมและสนับสนนุกิจการสภาองคกรชุมชน 
5.8 สงเสริมและสนับสนนุสถาบันกํานนั ผูใหญบาน และคณะกรรมการพัฒนาหมูบาน 
5.9 จัดตั้งงบประมาณชวยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย,วาตภยั,อัคคีภัยและภัยธรรมชาติอ่ืนฯ 
5.10 สํารวจผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาสและจัดทําบัญชี เพื่อจัดหางบประมาณในการชวยเหลอืตอไป 
 

6. นโยบายดานทรัพยากรรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและการทองเที่ยว 
6.1 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมอนรุักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.2 ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในตําบลใหเปนทีรู่จกัของคนในตําบลและนอกตําบล 
6.3 รณรงคการเลือกกําจัดขยะและการบรหิารการจัดเกบ็ การท้ิง โดยรวมกับประชาคมหมูบานและสาธารณสุข
ประจําตําบลและจัดใหมีที่ท้ิงขยะใหถูกท่ีถกูวธิ ี
6.4 บํารุงรักษาแหลงน้ําตามธรรมชาติอยางตอเนื่อง 
6.5 สนับสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ภายในหมูบาน 
6.6 สนับสนุนการปลูกตนไมทุกหมูบานเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิใ์หกับประชาชน 
 

7. นโยบายดานสาธารณสุข 
7.1 รวมมือกับสาธารณสุขประจําตําบล อสม. แตละหมูบานจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพแกประชาชนทุกระดับ
และสงเสริมใหมีการตรวจสุขภาพประจําปทุกคน ตามแนวทางนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
7.2 เฝาระวังและแกไขปญหาพรอมปองกนัโรคติดตอตางฯตามประกาศของทางราชการอยางสม่ําเสมอ รวดเรว็
และตอเนื่อง 
7.3 สนับสนุนดานงบประมาณตามโครงการดานสาธารณสุข 
7.4 สนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติดทกุรูปแบบ 
7.5 สงเสริมและสนับสนนุการปฏิบัติหนาที่ของ อสม. อยางทั่วถึง 
7.6 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาดานสาธารณสุขใหคนในชุมชนมีสขุภาพที่ด ี
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8. เรื่องอื่นฯ 
8.1 จัดกิจรรมตางฯ และโครงการตางฯ ท่ีอาจจัดทําขึ้นตามความประสงคของประชาคมโดยมุงเนนยดึผลท่ี    ได
ใหเกิดประโยชนตอสวนรวมเปนหลัก 
8.2 จัดทําโครงการตางฯ ท่ีเกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชนของประชาชนในตําบล 
8.3 จัดกิจกรรมตางฯเพื่อบรูณาการกับหนวยงานอ่ืนฯ 
8.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเนนการใหบริการความรวดเรว็ ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได 
8.5 ปรับปรุงภูมิทัศน สถานที่ตั้งขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญใหรมรืน่ สะอาด สวยงาม  
การกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายที่กลาวมา ไดวางอยูบนพื้นฐานความเปนจริงทั้งดานเศรษฐกจิ สังคม 
การเมือง การศึกษา และสถานการณปจจบุัน เพื่อใหดําเนินการบรรลุเปาหมายตามกรอบนโยบายที่กําหนด และ
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
                   นโยบายในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลบวัใหญ จะดําเนนิ
ไปไดก็ตองไดรับความรวมมือจากประชาชนในตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
ขาราชการพนกังานจางขององคกร และผูนําชุมชนทุกชมุชน จะดําเนนิการในรูปแบบคณะกรรมการคือเอาความ
ถูกตอง ซื่อสัตย สุจริต และความสามัคคีของทุกคนเปนท่ีตั้ง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีตอผลการพัฒนา 
ปญหาและความตองการของประชาชน ในทองถิ่น ขอบขายของปญหา  

ชื่อปญหา สภาพปญหา 

1.ปญหาโครงสรางพื้นฐาน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ปญหาดานเศรษฐกจิ 
   
 
 
 

3.ปญหาดานสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
4.ปญหาดานบริหารจัดการ 
 

1.1ถนนลาดยางสายนาราบ - ทัพมาน , บัวใหญ-สันทะ มีผิวถนนเปนหลุมเปนบอ   ทํา
ใหการสัญจรไปมาลําบาก โดยเฉพาะบานทัพมาน 
1.2ถนนภายในหมูบาน  สวนใหญเปนถนนลูกรัง  ทําใหการสญัจรไปมาระหวาง
ภายในหมูบานไมสะดวก โดยเฉพาะฤดฝูน 
1.3ถนนเพื่อการเกษตร   มีลักษณะเปนเนนิภูเขาลาดชัน ทําใหการสัญจรไปทํา
การเกษตรลําบาก และตองการทีจ่ะพัฒนาอีกเปนจํานวนมาก 
1.4การขยายเขตไฟฟา , ไฟสาธารณะ(ไฟกิง่)  ยังไมครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่ของ 
หมูบาน  รวมถึงเพิ่มเติมในพื้นที่การเกษตร 
1.5นํ้าดื่มอุปโภค บรโิภคและเพื่อการเกษตร  มีไมเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน    โดยเฉพาะในฤดูแลง  ระบบกาบริหารกิจการประปาหมูบานยัง
ดําเนินการไมดี 
 

2.1ราคาผลผลติการเกษตร ตกต่ํา  ตนทุนการประกอบอาชีพท่ีสูง โดยเฉพาะ  ราคาปุย 
ยา  เมลด็พันธุพืช 
2.2 ปญหาหนี้สินเกษตรกร หน้ีทั้งในระบบ นอกระบบ 
2.3 ปญหาที่ทํากินไมมีเอกสารสิทธ ิ
 

3.1ประชาชนสวนใหญ  อยูในสภาวะเสีย่งตอสารพิษตกคางในรางกาย  
3.2ประชาชนขาดความตระหนักในการปองกันโรคตดิตอ และสุขอนามัยพ้ืนฐาน และ
การเอาใจใสดแูลรักษาสุขภาพ ท่ีดีพอ 
3.3บริเวณหมูบาน  มีพ้ืนท่ีเปนแอง  ทําใหกลายเปนแหลงเพาะพนัธุยุง 
3.4 ปญหาการสุขภาวะของประชาชน นิยมการดื่มสุรา  บรโิภคอาหารทีไ่มสะอาด 
 
4.1 งบประมาณในการบริหารงานมจีํากัด ขณะทีโ่ครงการที่ตองการพฒันามีมาก     
การตั้งงบประมาณคาใชจายตองใชจายอยางประหยดั                                                       
4.2 ขาดหัวหนาสวนราชการ (สวนการคลัง)   
4.3 รัฐบาลขาดเสถียรภาพ   
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ชื่อปญหา สภาพปญหา 
 
  5.ปญหาดานทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม 
   
 
 
 
 
 
 

6.ปญหาดานการพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 
   
 
 
7.ปญหาดานศาสนา  
 วัฒนธรรมประเพณ ี
 

 
5.1พ้ืนที่ปาไมถูกประชาชนบุกรกุเพื่อทําไรขาวโพด  เนื่องจากไมมีพ้ืนที่ทํากิน ราษฎร
ใชรถไถนา ไถบนภูเขาทําใหนํ้าเซาะหนาดนิออกไป  และทําใหลําหวยตื้นเขิน การ
ทําลายปาตนน้าํ 
5.2ราษฎรใชปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืชจํานวนมากทําใหดินเส่ือมสภาพ และมี
สารพิษตกคางในทั้งในที่ทํากิน แหลงน้ํา  และในรางกาย 
5.3ไมมีพื้นที่ทิง้ขยะมลูฝอยและการกําจดัขยะที่มีประสิทธิภาพ 
5.4มีฝุนละอองปลิวออกจากโรงงานทางการเกษตร  เครื่องสีขาวโพด   รวมถึงมีเสยีง
รบกวนบานใกลเรือนเคียง และการเผาปา  พายฤุดรูอน 
 

6.1ปญหามีการแพรระบาดของยาเสพติด   
6.2ปญหาการนิยมดื่มสุราพ้ืนบานเนื่องจาก สามารถหาชื่อไดงาย 
6.3ปญหาการทะเลาะวิวาทของวัยรุน 
6.4ปญหาโรคเอดส  การฆาตัวตาย 
 
7.1วัฒนธรรมตะวนัตกเขามามีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของประชาชนมากขึน้  เนื่องจากการ
แพรหลายของสื่อตางๆ  การเรียนแบบวัฒนธรรม คานิยมที่ผิดๆ 
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การวิเคราะหศักยภาพเพือ่ประเมินสภาพการพฒันาในปจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององคการ
บริหารสวนตําบลบวัใหญ 

จุดแข็ง   (Strengths) จุดออน   (Weakness) 

1.  ระบบการบริหาร 
     –  มีการจดัโครงสรางภายในที่เหมาะสมสอดคลอง

กับภารกจิ 
    –  การมีสวนรวมของประชาชนในการดาํเนินงาน      

    –  การบริหารจัดการยดึหลักธรรมมาภบิาล 

    –  มีการแบงงาน/มอบหมายหนาที่รับผดิชอบ 
 

 

2.  ระบบขอมลู 

    –  มีการจัดเก็บขอมูลในการดําเนินการ/อินเตอรเน็ต 

3.  อัตรากําลัง  (พนักงานสวนตําบล/ลูกจาง) 
    –บุคลากรมคีวามรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที ่

    – ไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 

    – มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสราง 

4.  การเงิน/งบประมาณ 

    –การบริหารงบประมาณเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ   

5.  ศักยภาพของชุมชน 

    –  มีกลุมตาง ๆ ในหมูบาน  เชนกลุมออมทรพัย  

กลุมอาชีพ 

6.  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

-แหลงน้ําธรรมชาติสามารถใชประโยชนในการเกษตร 

-มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อตอการพัฒนาเปนแหลง

ทองเที่ยว  

1.  ระบบการบริหาร 
    – กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ มีการปรบัปรุงแกไขตลอดเวลา  

ทําใหศึกษาไมทัน  ขาดความชัดเจนในการดําเนินงาน 

    – พื้นที่รบัผิดชอบมาก ไมสามารถบริการการพัฒนาไดทั่วถึง 

พ้ืนที่เปนภูเขา โดยเฉพาะดานโครงสรางพืน้ฐาน 
    -ปริมาณงานมีเพ่ิมมากขึน้ตามการถายโอนงานของรฐับาล   

บุคลากรมีนอยมีผลทําใหผลงานไมเกิดประสิทธิภาพและขาด
ความชํานาญเฉพาะดาน 

2.  ระบบขอมลู 

–การจัดเก็บขอมูลขาดความความชํานาญในการจัดเก็บขอมูล 

3.  อัตรากําลัง  (พนักงาน/ลกูจาง) 
 –  มีบุคลากรไมเพียงพอ 

    

 

4.  การเงิน/งบประมาณ 

 – งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาความตองการ 

5.  ศักยภาพของชุมชน 

 -  ขาดสถานที่และอาคารทีท่ําการคับแคบไมเพียงพอ 

 -   เกษตรกรมหีน้ีสิน ตนทุนการทําการเกษตรสูง 
6.  ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

–  การทําลายทรพัยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ขาดการ

อนุรักษ 
- การใชสารเคมีในการทําการเกษตร ปญหาภัยธรรมชางดติ 
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อุปสรรค ขอจาํกดั  (Threats) 
  
 - พ้ืนที่เปนภูเขา  และปาสงวน  ปาตนน้ํา  มีพื้นที่ทําการเกษตรนอย 
 - ประชาชนขาดเอกสารสิทธิใ์นที่ดินทํากิน  เพราะพื้นที่สวนมากอยูในเขตปาสงวน 
 - ไมมีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร ราคาผลผลิตไมแนนอน 
 - ขาดน้ําไมพอเพียงตอการอปุโภคบรโิภค และเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะชวงฤดแูลง 
 - ถนนภายในหมูบาน และถนนเพื่อการเกษตร  สวนมากเปนถนนลูกรัง  ทําใหการสัญจรไปมาไมสะดวก–  

 - ความมั่นคงของรัฐบาล 
 - ปญหาภยัแลง 
  
 

โอกาสการพัฒนาในอนาคต 
-  นโยบายของรัฐบาล / จังหวัดท่ีสนับสนุนสงเสริมดานการเกษตรการทองเทีย่วสอดคลองกบัยุทธศาสตร

ตําบล 
- การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพยีง  
- การบริหารงานยึดความโปรงใส สามารถตรวจสอบได การมีสวนรวมและตรวจสอบของประชาชนมี
เพ่ิมขึ้น  
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วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
******************************************************************************* 

 

4.1 วิสัยทัศนขององคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ (VISION) 
 

             “ โครงสรางพื้นฐานดี    วิถีชวีิตพอเพียง   มีเงินออม   ใสใจวฒันธรรมและการศกึษา   รวมสรางสุขภาวะ  
และสิ่งแวดลอม” 
 

4.2 พันธกิจ  (MISSION) 
เพ่ือใหการพัฒนาทองถิ่นในระยะแผนยุทธศาสตรการพฒันาทองถิ่น พ.ศ. 2554 – 2558 องคการบริหารสวน 

ตําบลบัวใหญ จึงไดกําหนดพันธกิจ  ดังนี ้
1.จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 

2.รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

3.ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
4.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5.สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

6.สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพกิาร 

7.คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

8.บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี 

9.ใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

10.ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

11.จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 

12.ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 

13.ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 

14.สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

15.บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

16.การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
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4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
เพื่อใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงที่ทองถิ่นจะตองปรบัตัวในอนาคต  และเพื่อกาวไปสูวิสัยทัศนการ 

พัฒนาทองถิน่ท่ีพึงปรารถนาในระยะยาว  การพัฒนาทองถิ่นในระยะ  5 ป ของแผนยทุธศาสตรการพัฒนาทองถิน่ 
พ.ศ.2554-2558  จึงไดกําหนดจุดมุงหมายหลักการพัฒนาไดดังนี ้

1.ใหมีการพัฒนาระบบคมนาคมในพื้นท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญใหครอบคลุม ทัว่ถึง 
2.ใหมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอยางทั่วถึง  
3.ใหมีการพัฒนาสงเสริม สนับสนุนการประกอบ พัฒนาคุณภาพชวีิตความเปนอยู ดําเนินการตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี   
4.ใหมีการสงเสริมพัฒนาสุขภาพของประชาชน ปองกันและแกไขปญหาโรคตางๆ พฒันาศักยภาพงาน
สาธารณสุข 

5.ใหมีการบรหิารจัดการทีด่ ีและการมีสวนรวม 
6ใหมีการสนับสนุนการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางยั่งยนื          
7.ใหมีการฟนฟู สงเสริม วัฒนธรรมประเพณีทองถิน่ 
8.ใหมีการปองกันแกไขปญหาสังคม ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
9.สงเสริมสนับสนุน การศึกษา การเรียนรู 
 จุดมุงหมายการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ดังกลาวนีเ้ปนจุดมุงหมายของยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่สอดคลองพันธกจิ และวิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบวัใหญ 
 



ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่   1 1.พัฒนาระบบคมนาคมในพื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญใหครอบคลุม ทั่วถึง สวนโยธา

ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอยางทั่วถึง

ยุทธศาสตรที่   2 1.พัฒนาสงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู ดําเนินการตามแนวทาง สํานักงานปลัด

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

ยุทธศาสตรที่   3 1.สงเสริมพัฒนาสุขภาพของประชาชน ปองกันและแกไขปญหาโรคตางๆ พัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุข สํานักงานปลัด

ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่  4 1.การบริหารจัดการที่ดี และการมีสวนรวม อบต.บัวใหญ

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ ,,

ยุทธศาสตร ที่   5 1.สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน         สํานักงานปลัด

ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่   6 1.ฟนฟู สงเสริม วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น อบต.บัวใหญ

ดานวัฒนธรรม สังคม  การศึกษา 2.ปองกันแกไขปญหาสังคม ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.สงเสริมสนับสนุน การศึกษา การเรียนรู

28

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ
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