
3.2  ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
      3.2.1  ผลการวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลขนอม
               1.  ปญหาโครงสรางพื้นฐาน

ขอบขายปญหา พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต
1.1 ปญหาดานการคมนาคม
       ลักษณะปญหา  การสัญจรไปมาไมสะดวก เนื่องจากถนนบาง   - หมูที่ 2 - 14   -  แนวโนมในอนาคตจะตองรองรับการเจริญ
       สายเปนหลุมเปนบอ ถนนบางสายชํารุดเนื่องจากใชงานมานาน     เติบโตของชุมชน ทําใหการสัญจรไปมามีความ
       และบางหมูบานยังตองมีการบุกเบิกถนนเพิ่มเติม     เสี่ยงเพื่มขึ้น และ การขาดวินัยจราจรจะสงผลให

    ระบบคมนาคมขาดความปลอดภัย
     สาเหตุของปญหา
      1)  ถนนบางสายในหมูบานยังไมไดมีการบุกเบิก    - อ.บ.ต. มีศักยภาพและมีนโยบายในการพัฒนา
      2)  ถนนกอสรางมานานทําใหผิวจราจรชํารุด      ปรับปรุง ซอมแซมและบุกเบิกถนนใหไดมาตรฐาน
      3)  เมื่อฝนตกมีน้ําทวมขัง      และปลอดภัยอยางทั่วถึง รวมทั้งสรางจิตสํานึกและ
      4)  มีรถบรรทุกขนาดใหญแลนผาน      สงเสริมวินัยจราจรใหแกประชาชน

1.2  ปญหาไฟฟาสาธารณะ
     ลักษณะของปญหา ไฟฟาสาธารณะในบางพื้นที่ยังไมไดติดตั้ง    - ถนนสายหลัก และถนนซอยใน    - แนวโนมในพื้นที่ที่ไมมีไฟฟาสาธารณะจะเสี่ยง
     ซึ่งอาจกอใหเกิดอาชญากรรม ไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน     หมูที่ 2 - 14      ตอการเกิดอาชญากรรมมากขึ้น
     สาเหตุของปญหา    - อ.บ.ต. มีศักยภาพและนโยบายที่จะจัดระบบ
    ยังไมมีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะในบางจุด      ไฟฟาสาธารณะใหครบในทุกเขตหมูบาน
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ขอบขายปญหา พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต
1.3 ปญหาน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
       ลักษณะปญหา  ระบบประปายังมีการกระจายไมทั่วถึงทุกครัวเรือน    - หมูที่ 2 - 14    -  แนวโนมในอนาคตอาจตองเผชิญปญหาภัยแลง
      แหลงน้ําตามธรรมชาติตื้นเขิน การจัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอตอความ      ทําใหมีความตองการใชน้ําทั้งอุปโภคบริโภคและ
      ตองการยังไมทั่วถึง      ใชในการเกษตรเพื่มมากขึ้น
     สาเหตุของปญหา
      1)  ระบบเจาะบาดาลและการกอสรางระบบประปายังไมทั่วถึง    - อ.บ.ต. มีศักยภาพและมีนโยบายในการพัฒนา
      2)  ประสบภัยแลง      แหลงน้ํา ปรับปรุงระบบประปาใหครอบคลุมทุก
      3)  การพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติยังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร      ครัวเรือน
      4)  การเพิ่มจํานวนประชากรเปนผลใหมีความตองการใชน้ําเพื่มขึ้น

1.4  ปญหาระบบการสื่อสาร/โทรศัพทสาธารณะ
     ลักษณะของปญหา การติดตอสื่อสารไมสะดวก    - หมูที่ 2 - 14    - ทุกพื้นที่มีโทรศัพทใช การติดตอสื่อสารสะดวก
     สาเหตุของปญหา
      1)  การติดตั้งตูโทรศัพทยังไมทั่วถึง
      2)  จํานวนตูโทรศัพทไมเพียงพอตอความตองการ
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2.  ปญหาดานเศรษฐกิจ
ขอบขายปญหา พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต

2.1 ปญหาการขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
       ลักษณะปญหา  ประชาชนมีรายไดนอย ทําใหไมมีเงินทุนในการ    - ประชาชนในตําบลขนอม   -  รัฐบาลใหการสนับสนุน โดยการจัดตั้งกองทุนหมูบาน
      ประกอบอาชีพ ตองพึ่งพาเงินกูยืมนอกระบบ มีดอกเบี้ยสูง       ธนาคารออมสินปลอยกูอัตราดอกเบี้ยต่ํา

  -  องคการบริหารสวนตําบลใหการสนับสนุนเงิน
     ทุนเพื่อการประกอบอาชีพ

2.2 ปญหาการรวมกลุมในการประกอบอาชีพ
        ลักษณะของปญหา  การรวมกลุมมักจะเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค    - ประชาชนในตําบลขนอม    -  การรวมกลุมมีความเขมแข็ง มีการวางแผนในการ 
        บางประการเพียงระยะหนึ่ง แตไมสามารถนําพาใหกลุมอยูรอดและ       ดําเนินกิจกรรมอยางมีเปาหมาย 
        ประสบความสําเร็จได เนื่องจากขาดการวางแผนที่ดี และมักประสบ
        ปญหาการแตกแยกทางความคิด ขาดความสามัคคี

2.3 ปญหาการวางงาน
     ลักษณะของปญหา   เยาวชนสวนใหญจบการศึกษาภาคบังคับแลวไม    - เยาวชนในเขตตําบลขนอม    -  รัฐบาลไดใหกลุมดังกลาวขึ้นทะเบียนและดําเนิน
     ไดศึกษาตอเนื่องจากขาดทุนทรัพย ทําใหตองพึ่งพาพอแมซึ่งมีรายได       การแกไขปญหาในอนาคต
     นอย ขาดโอกาสในการเขาถึงอาชีพตาง ๆ กอใหเกิดปญหาสังคม เชน    - องคการบริหารสวนตําบลสามารถแกไขปญหา
     ปญหายาเสพติด อาชญากรรม โรคติดตอ การตั้งครรภ การทําแทง      การวางงานของกลุมเยาวชนไดโดยการจัดอบรม

     ใหความรูในการฝกอาชีพหรือพัฒนาฝมือแรงงาน
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3.ปญหาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ขอบขายปญหา พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต

3.1 ปญหาขยะมูลฝอย
    ลักษณะปญหา พื้นที่บางสวนเปนชุมชนที่มีประชาชนอยูกันอยาง   - บริเวณชุมชนในเขตตําบลขนอม    - ในอนาคตจะเกิดปญหามลภาวะตาง ๆ เพิ่มขึ้น
    หนาแนน มีปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเปนจํานวนมาก       ประชาชนจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคติดตอ
    สาเหตุของปญหา      ซึ่งมีสาเหตุจากปริมาณขยะพิษ  และสิ่งปฏิกูล
   (1) ประชาชนขาดจิตสํานึกและขาดการมีสวนรวมในการรักษา      ที่นับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
         ความสะอาด    - องคการบริหารสวนตําบลมีศักยภาพเพียงพอใน
   (2) ประชาชนบางสวนยังขาดความเขาใจในเรื่องการคัดแยกขยะและ      การจัดการกับปญหาดังกลาว   โดยการจัดใหมี
        ใชวิธีการเผาขยะเอง ทําใหสารเคมีบางชนิดเกิดปฏิกริยาจากการ      ระบบกําจัดขยะ และโครงการคัดแยกขยะ
        เผาไหม สงผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ และทําใหเกิดมลพิษตอ
        สิ่งแวดลอม
   (3) ประชาชนทิ้งขยะลงในลําคลองตาง ๆ
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ขอบขายปญหา พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต
3.2 ปญหาน้ําเนาเสีย
       ลักษณะของปญหา    - ในเขตตําบลขนอม    - มีแนวโนมน้ําเสียในลําคลองจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น
       (1) น้ําเนาเสีย มีกลิ่นเหม็น      ประชาชนใชประโยชนจากน้ําในลําคลองไดลดนอยลง  
       (2) ประชาชนใชประโยชนจากน้ําในลําคลองไดนอยลง
       (3) พื้นที่บริเวณที่เคยใชเลี้ยงกุงกุลาดํา มีปญหาสภาพดิน   -  การแกไขปญหาน้ําเสียตองใชงบประมาณและอาศัย
            ประชาชนไมสามารถกลับมาใชน้ําบริเวณนั้นไดอีก     ความรวมมือจากประชาชนอยางจริงจัง รวมทั้งการ
       สาเหตุของปญหา     ประสานงานกับสาธารณะสุขเพื่อหาแนวทางในการ
      (1) เกิดจากการใชสารเคมี และการปรับสภาพที่ดินเพื่อการเลี้ยงกุง     บําบัดน้ําเสียในบริเวณที่เปนนากุง
            กุลาดําในชวงหลายปที่ผานมา 
      (2) ประชาชนทิ้งขยะลงในแมน้ําลําคลอง
      (3) ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษและบํารุงรักษาแหลงน้ํา

3.3 ปญหาการบุกรุกปาและพื้นที่ชายฝงทะเล    - ในเขตตําบลขนอม     - มีการรวมมืออยางจริงจังระหวางหนวยงานของรัฐ
      สาเหตุของปญหา  มีการซื้อขายเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินในหลาย       ที่เกี่ยวของในการแกปญหา
       พื้นที่ ทําใหเกิดการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนและพื้นที่ชายฝงทะเลอยาง
       กวางขวาง โดยไมมีการลงโทษผูกระทําผิด
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4. ปญหาการพัฒนาคนและสังคม
ขอบขายปญหา พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต

4.1 ปญหาทางดานสาธารณะสุข
4.1.1 ปญหาโรคเอดส 
      ลักษณะของปญหา จํานวนผูติดเชื้อเอดสในเขต อบต.ขนอมมีจํานวน   - ในเขตตําบลขนอม   -  แนวโนมจะมีผูติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุมเยาวชน 
      เพื่มขึ้น มีกลุมผูติดเชื้อที่ไมไดเขาถึงการรักษาที่ถูกตอง ขาดความรูใน      และกลุมผูใชแรงงาน
      การดูแลตนเอง มีฐานะยากจน  กลุมผูติดเชื้อมีอายุนอยลง เชน
      ในกลุมเยาวชน และมีการแพรกระจายเชื้อโรคในกลุมผูใชแรงงาน
      อยางรุนแรง 
      สาเหตุของปญหา   -  องคการบริหารสวนตําบลและสาธารณสุขตองให
    (1) ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการปองกันโรค      ความสําคัญในการเผยแพรความรู  การปองกันโรค
    (2) มีสถานบันเทิงจํานวนมากและขาดการกํากับดูแลอยางจริงจัง      และการดูแลตัวเองใหแกประชาชน รวมถึงการใหโอกาส
    (3) เยาวชนมีทัศนคติเรื่องเพศในทางที่ผิด และพฤติกรรมสําสอนทาง      ผูติดเชื้อเขาถึงบริการสาธารณะสุขและบริการอื่น ๆ
       เพศถูกมองวาเปนเรื่องปกติ      เพื่อใหมีชีวิตอยางยืนยาว
    (4) เยาวชนถูกชักนําใหขายตัวเพื่อแลกกับเงินและวัตถุสิ่งของ
    (5) ศีลธรรมเสื่อม ขาดการพฒันาดานจริยธรรม กระแสบริโภคนิยม
         มีความรุนแรง ศาสนามีบทบาทในชีวิตของคนนอยลง
    (6) การติดยาเสพติด 
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ขอบขายปญหา พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต
4.1.2 ปญหาการเจ็บปวยของโรคที่ไมติดตอ เชน ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน โรคหัวใจ อัมพาต มะเร็ง และขาดสารอาหาร
      ลักษณะของปญหา         ประชาชนในเขตตําบลขนอมสวนใหญขาด   - ในเขตตําบลขนอม     - แนวโนมจะมีประชาชนที่เจ็บปวยจากโรคตาง ๆ
      ความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพ และไมไดรับการตรวจสุขภาพ       จํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ หากประชาชนยังขาดการ
      ประจําปอยางสม่ําเสมอ  ขาดการออกกําลังกาย มีการบริโภคอาหาร       ดูแลสุขภาพและการออกกําลังกายสม่ําเสมอ
     ที่มีไขมันสูง ทําใหเกิดการเจ็บปวย      และในกลุมประชาชนที่มีฐานะ
     ยากจนยังพบปญหาในเรื่องการขาดสารอาหาร 

4.1.3 ปญหาโรคติดตอ เชน ไขเลือดออก อุจจาระรวง ตับอักเสบ
โรคแลปโตสไปโรซิส และโรคอื่น ๆ
      ลักษณะของปญหา   ปญหาโรคติดตอในเขตตําบลขนอม เกิดจาก   - ในเขตตําบลขนอม      - องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายปองกัน
      การขาดการปองกันและการปลอยปละละเลยใหโรคลุกลาม        โรคติดตอมากขึ้น โดยสนับสนุนหนวยบริการดาน
     สาเหตุของปญหา        สาธารณะสุข และการแกปญหาครบวงจรตั้งแต
    (1) มีแหลงเพาะพันธุยุง        รณรงคใหความรู กําจัดแหลงเพาะพันธุโรค
    (2) ขาดสุขอนามัยในการบริโภค
    (3) อยูในสิ่งแวดลอมที่มีภาวะเสี่ยงใหเกิดโรค
    (4) มีความบกพรองทางพันธุกรรมกอใหเกิดโรคบางชนิด 
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ขอบขายปญหา พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต
4.1.4 ปญหายาเสพติด
      ลักษณะของปญหา    - เยาวชนในเขตตําบลขนอม    -  ปญหายาเสพติดมีแนวโนมรุนแรงขึ้น เนื่องจาก
     (1) เด็กและเยาวชนมั่วสุมติดยาเสพติด      สังคมมีความออนแอเสื่อมถอยลงอยางตอเนื่อง
     (2) ยาเสพติดแพรระบาดในสถานศึกษา เยาวชนเขาถึงยาเสพติดไดงาย      เยาวชนถูกชักจูงไดงาย
          มีแหลงมั่วสุมเสพยา และขาดมาตรการแกปญหาอยางจริงจัง
      สาเหตุของปญหา     - รัฐบาลมีมาตรการปองกันและแกไขปญหาอยาง
    (1) ปจจัยภายนอก       ตอเนื่องเพื่อลดจํานวนผูเสพยา และปราบปราม 
          - ปญหาการวางงาน       ผูจําหนายยาเสพติดอยางเด็ดขาด
          - ปญหาความยากจน ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
          - กระแสบริโภคนิยมมีความรุนแรง สิ่งยั่วยุจากสื่อประเภทตาง ๆ
    (2) ปจจัยภายใน
          - ครอบครัวขาดความอบอุน
          - ขาดวุฒิภาวะ
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ขอบขายปญหา พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต
4.2 ปญหาทางการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม
4.2.1 ปญหาดานอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่น ๆ และ
เครื่องมือเครื่องใชของโรงเรียนขาดแคลน
      สภาพแหงปญหา  - โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     -  องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายสนับสนุนให
      โรงเรียนในเขต อบต. บางแหงยังขาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ    ในเขต อบต.ขนอม จํานวน 12 แหง       สถานศึกษาในตําบลขนอมมีความพรอมในการ
      อื่น ๆ เชน อาคารเอนกประสงค อุปกรณการเรียนการสอน เครื่องมือ       จัดการเรียนการสอน มีสื่อการสอนที่ทันสมัย
      เครื่องใชของโรงเรียนขาดแคลน ไมทั่วถึง โดยเฉพาะคอมพิวเตอร
      สาเหตุของปญหา
      (1) นักเรียนมีปริมาณมากขึ้น
      (2) ความกาวหนาทางการศึกษา เปนผลใหโรงเรียนตองปรับปรุง
           องคประกอบดานตาง ๆ เชน อาคารเรียน และอาคารประกอบอื่น 
         รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใชของโรงเรียนใหทันสมัย
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ขอบขายปญหา พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต
4.2.2 ปญหาความเสื่อมถอยของวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณี
     ลักษณะของปญหา
    (1) กระแสโลกาภิวัฒน สื่อไรพรมแดน และวัฒนธรรมตะวันตกเขา    - ในเขตตําบลขนอม   - ปญหาดังกลาวมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้นใน
           มามีบทบาทตอสังคมไทย ทําใหเกิดความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม   - กลุมนักเรียน นักศึกษา     กลุมวัยรุน กอใหเกิดปญหาสังคมตามมามากมาย
           และเกิดคานิยมใหม ๆ ที่ไมเหมาะสม กอใหเกิดปญหาสังคมใน    - กลุมวัยทํางาน
          มิติตาง ๆ    - กลุมผูสุงอายุ
     (2) ประชาชนขาดความรูที่ถูกตองทางศาสนา และขาดการพัฒนา
           ทางดานจริยธรรม
      (3) เกิดคานิยมใหมที่ถือวาวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมเปนเรื่องของ
             คนรุนเกาและลาสมัย
       สาเหตุแหงปญหา    - องคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานที่
      (1) วิถีชีวิตและโครงสรางทางสังคมเปลี่ยนแปลง ศาสนามีบทบาทใน      เกี่ยวของรวมกันสงเสริม ฟนฟู ศาสนา วัฒนธรรม
          ชีวิตของผูคนนอยลง สังคมใหคุณคากับวัตถุเงินทอง มากกวาการ      ประเพณี และใหความสําคัญกับการพัฒนา
          ยกยองเชิดชูคนดี      คุณธรรม จริยธรรมแกประชาชนและองคกร
     (2) กระแสวัตถุนิยมรุนแรง การสงเสริมศาสนา จริยธรรมลดนอยลง
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5. ปญหาดานการเมืองการบริหาร
ขอบขายปญหา พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต

5.1 ปญหาการมีสวนรวมของประชาชน
     ลักษณะของปญหา
       การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและใหประชาชนมีสวนรวมใน   - ประชาชนในตําบลขนอม   -   องคการบริหารสวนตําบลบริหารงานโดยยึดหลัก
       การแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ    ยังมีไมทั่วถึงและไมตอเนื่อง       การมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดใหมีการ
      รวมถึงประชาชนไมคอยใหความสนใจในการมีสวนรวมกับองคการ       ประชาคมตําบล  ประชาคมหมูบาน เพื่อรับทราบ
      บริหารสวนตําบล       ถึงปญหา  และความตองการของประชาชน
      สาเหตุของปญหา
       องคการบริหารสวนตําบลและผูเกี่ยวของไมคอยจะไดรับฟงความ   -  ประชาชนใหความรวมมือกับองคการบริหาร
       คิดเห็นของประชาชน      สวนตําบลมากขึ้น

5.2  ปญหาการบริการประชาชน
      สาเหตุของปญหา   - ประชาชนที่มาใชบริการ   -  องคการบริหารสวนตําบลปรับปรุงการใหบริการ
    (1) ประชาชนไมไดรับความสะดวกในการเขารับบริการ      ประชาชนโดยการลดขั้นตอนการทํางานเพื่อความ
     (2) พนักงานยังไมมีความชํานาญในหนาที่       สะดวก รวดเร็ว ในการใหบริการ
     ขอบเขตของปญหา   -  องคการบริหารสวนตําบลนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อ
     (1) การจัดเก็บภาษี การขออนุญาตธรรมเนียมตาง ๆ      ความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการประชาชน
     (2) กิจกรรมอื่น ๆ ที่ใหบริการประชาชน
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ขอบขายปญหา พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต
5.3 ปญหาดานอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชขององคการบริหาร
สวนตําบล
      สาเหตุแหงปญหา   - สํานักงานปลัด, สวนการคลัง,   - องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายปรับปรุง
     (1) เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนตองใชในสํานักงานบางอยางชํารุดใช     สวนโยธา    สํานักงานใหมีความทันสมัย นําเทคโนโลยีมาใช
           การไมได ควรมีการจัดหาเพิ่มเติม    (E-office)
     (2) เครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอกับความตองการใชงาน เนื่องจาก   - องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายที่จะเพิ่ม
           ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี จําเปนตองนําอุปกรณดังกลาว     จาํนวนอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสํานักงานให
           มาใชในสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก     เพียงพอกับความตองการและปริมาณงาน
           รวดเร็ว ถูกตองและสวยงาม

5.4 ปญหาการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารขององคการบริหาร
สวนตําบลใหประชาชนทราบ
      สาเหตุแหงปญหา   - องคการบริหารสวนตําบลมีการเผยแพรขอมูล
      องคการบริหารสวนตําบลไมไดมีการประชาสัมพันธขาวสาร     ขาวสารผานเวปไซท วารสาร สื่อประชาสัมพันธ
      การดําเนินงานใหประชาชนรับทราบเทาที่ควร   - องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายใหพนักงาน
      ขอบเขตของปญหา     เขารวมประชุมหมูบานในโอกาสตาง ๆ
      ประชาชนไมคอยจะไดรับทราบขาวสารขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
      ดําเนินงาน ทําใหมีทัศนคติในเชิงลบตอ อบต. สงผลตอการมีสวนรวม
      ในการพัฒนาทองถิ่นในดานตาง ๆ
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ประเด็นการพัฒนาจากความตองการของประชาชน
ขอบขายปญหา พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต

 1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
    ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 ความตองการระบบการคมนาคมที่ไดมาตรฐาน   - เขตพื้นที่ หมูที่ 2 - 14   -  มีเสนทางการคมนาคมที่ไดมาตรฐานเชื่อมโยง
        ลักษณะของปญหา      ทั้งตําบล การสัญจรไปมาสะดวก ประชาชนมี
        ถนนบางสายมีการใชงานมานาน ทําใหชํารุด มีสภาพเปนหลุม      ความปลอดภัยในการใชรถใชถนน
        เปนบอ มีการทรุดตัว และบางหมูบานเปนถนนที่ยังไมไดมาตรฐาน 
        ทําใหการสัญจรไปมาไมสะดวก
1.2 ความตองการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ   - เขตพื้นที่ หมูที่ 2 - 14    - องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการประสาน
        ลักษณะของปญหา     หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขยายเขตไฟฟา และ
        การติดตั้งไฟฟาสาธารณะในตําบลยังไมทั่วถึง การสัญจรไปมาใน     ซอมแซมหลอดไฟฟาใหใชงานไดในทุกหมูบาน
        เวลากลางคืนไมสะดวก อาจเกิดอาชญากรรมเปนอันตรายแกผูใช
      รถใชถนน
1.3 ความตองการขยายเขตประปา  -  เขตพื้นที่ หมูที่ 2 - 14    - องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการขยาย
        ลักษณะของปญหา      ระบบประปาในแตละหมูบาน เพื่อใหทุกครัวเรือน
        ระบบประปายังมีใชไมครบทุกครัวเรือน ทําใหบางครัวเรือนไดรับ      มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคอยางทั่วถึง
       ความลําบากในเรื่องน้ํากิน น้ําใช
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ขอบขายปญหา พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต
1.4 ความตองการฝายน้ําลน และน้ําเพื่อการเกษตร
      ลักษณะของปญหา   - ในเขตตําบลขนอม  - องคการบริหารสวนตําบลศึกษาแนวทางการพัฒนา
      ในฤดูแลง เกษตรกรไมมีน้ําใชเพื่อการเกษตร    ระบบบริหารจัดการน้ํา และจัดสรรน้ําเพื่อเกษตรกร

   อยางทั่วถึง
1.5 ความตองการที่ทําการประชุมหมูบาน ที่อานหนังสือพิมพ
ประจําหมูบาน
      ลักษณะของปญหา   - ในเขตตําบลขนอม
        ในบางหมูบานยังใชที่ทําการชั่วคราว และขาดเงินทุนในการจัด   - มีที่ทําการประชุมและที่อานหนังสือพิมพที่มั่นคงถาวร
        สรางใหมีความมั่นคงถาวร 
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___________________แผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลขนอม



ขอบขายปญหา พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต
2.  ดานเศรษฐกิจ
2.1ความตองการเงินทุนเพื่อสงเสริมอาชีพของประชาชน
     ลักษณะของปญหา   -  หมูที่ 2 - 14    - รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมโดยการใหเงินกูแก
       ไมมีเงินทุนสนับสนุน สงเสริมอาชีพ และไมมีความรูในดานการ      ผูประกอบอาชีพ เชน กองทุนหมูบาน และธุรกิจ
      วางแผนการผลิต การตลาด และการจัดจําหนาย     SME

2.2 ความตองการใหมีศูนยฝกอาชีพระยะสั้น     - รัฐบาลมีนโยบายชวยเหลือผูประสบปญหาการ
       ลักษณะของปญหา   - ประชาชนที่ประสบปญหาการ      วางงาน
       (1) ปญหาการวางงาน    วางงาน
       (2) ขาดทักษะฝมือแรงงาน   - เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา    - องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายที่จะพัฒนา

   และวางงาน     สงเสริมอาชีพและสนับสนุนเงินทุนใหประชาชน
    ในทุกหมูบาน
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___________________แผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลขนอม



ขอบขายปญหา พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต
3.  ดานสิ่งแวดลอม
3.1ความตองการใหมีการดูแลความสะอาดถนน ตัดหญา ตกแตง
ตนไมริมถนน เพื่อเสริมสรางภูมิทัศนที่ดี
     ลักษณะของปญหา  - ถนนทุกสายในตําบลขนอม    - องคการบริหารสวนตําบลขนอมรวมกับชุมชน
     ขาดการเอาใจใสดูแลและขาดจิตสํานึกที่ดีในการดูแลภูมิทัศนของ      ตกแตงตนไม ดูแลความสะอาดถนนเพื่อเสริม
     ชุมชน      สรางภูมิทัศนที่ดี

3.2 ความตองการแกไขปญหาน้ําเสีย
     ลักษณะของปญหา  - พื้นที่ตําบลขนอม    - องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายแกไขปญหา
     น้ําในลําคลองเริ่มมีปญหาเนาเสีย ประชาชนใชประโยชนไดนอยลง     น้ําเสีย และรณรงคใหประชาชนมีจิตสํานึกในการ
     เนื่องจากการทิ้งขยะลงในลําคลอง ขาดจิตสํานึกในการรักษาแหลงน้ํา     รักษาความสะอาดแมน้ําลําคลอง

3.3 ความตองการถังขยะ และการจัดเก็บขยะในชุมชน
     ลักษณะของปญหา  - จํานวน 13 ชุมชน    - ทุกครัวเรือนมีถังขยะใช  และองคการบริหาร
    ประชาชนทิ้งขยะไมเปนที่เปนทาง ไมมีการคัดแยกขยะ      สวนตําบลมีการจัดซื้อถังขยะเพิ่มเติม และรณรงค

    ใหประชาชนคัดแยกขยะ เพื่อความสะดวกและ
    ปลอดภัยในการทําลาย
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___________________แผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลขนอม



ขอบขายปญหา พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต
4.  ดานสังคม
     ความตองการดานสันทนาการ
4.1ความตองการดานลานกีฬาหมูบาน
     ลักษณะของปญหา    - หมูที่ 2 - 14    - องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายสงเสริม
     ชุมชนบางแหงยังไมมีลานกีฬา ควรสงเสริมใหประชาชนและเยาวชน     ใหประชาชนออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
     เลนกีฬาเพื่อใชเวลาวางใหเปนประโยชน  ไมพึ่งพายาเสพติด 

4.2 ความตองการอุปกรณกีฬาในชุมชน
     ลักษณะของปญหา    - หมูที่ 2 - 14    - องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายสนับสนุน
      สงเสริมการเลนกีฬาในชุมชน เพื่อใหประชาชนและเยาวชนใชเวลา      อุปกรณกีฬา 
      วางใหเปนประโยชน ไมพึ่งพายาเสพติดและอบายมุข

4.3 ความตองการสนามเด็กเลนและเครื่องเลนตาง ๆ
     ลักษณะของปญหา    - จํานวน 4 แหง    - องคการบริหารสวนตําบลสนับสนุนอุปกรณ
    สนามเด็กเลนและเครื่องเลนตาง ๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเลนมีความ      เครื่องเลนตาง ๆ และปรับปรุงสนามเด็กเลนให
     ชํารุดทรุดโทรม อาจเปนอันตรายแกเด็ก      มีความปลอดภัย

43

___________________แผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลขนอม



ขอบขายปญหา พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ดานการศึกษา
 4.4 ความตองการใหมีการสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับเด็ก
       ดอยโอกาสอยางทั่วถึง
         ลักษณะของปญหา   - พื้นที่ หมูที่ 2 - 14   -  เด็กดอยโอกาสมีโอกาสไดรับการศึกษา และ 
         เด็กนักเรียนบางสวนไมมีทุนการศึกษา ครอบครัวยากจน รวมถึง      เด็กนักเรียนที่ยากจน ไดรับการชวยเหลือในดาน
         เด็กดอยโอกาสที่ไมไดเขาถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน      ตาง ๆ จากทุกภาคสวนในสังคม

4.5 ความตองการอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
        ลักษณะของปญหา   - โรงเรียนประถมศึกษา  5  แหง   -  มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยทําใหนักเรียน
        ในปจจุบันมีความกาวหนาทางเทคโนโลยี และการสื่อสาร ตองมีการ   - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1  แหง      มีโลกทัศนที่กวางขึ้น
        ปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ จึงจําเปนตองมีการจัด   - ศูนยพัฒนาเด็กเลน  4  แหง
        การศึกษาใหมีความทันสมัย เปดโลกทัศนแกผูเขาเรียน ดังนั้น อุปกรณ
        และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
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___________________แผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลขนอม



ขอบขายปญหา พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ความตองการดานสาธารณสุข
 4.6 ความตองการใหมีหนวยสุขภาพเคลื่อนที่
        ลักษณะของปญหา   - ในเขตตําบลขนอม    - ประชาชนมีความรูความเขาใจในการดูแลรักษา
        ในปจจุบันประชาชนมีอาการเจ็บปวยมากขึ้น ทั้งโรคเบาหวาน      สุขภาพ มีภาวะการเจ็บปวยนอยลง
        ความดันโลหิต และโรคอื่น ๆ ที่มีสาเหตุจากการรับประทานอาหาร   - องคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
        ไมถูกหลักโภชนาการ และการขาดการออกกําลังกาย รวมถึงการ     จัดใหมีบริการตรวจจสุขภาพเคลื่อนที่ประจําป เพื่อ
        เขาไมถึงระบบสาธารสุขพื้นฐาน     ใหประชาชนเขาถึงระบบสาธารณะสุขอยางทั่วถึง

4.7 ความตองการใหมีการกําจัดแหลงลูกน้ํายุงลาย แมลงวัน
       ลักษณะของปญหา   - ในเขตตําบลขนอม
      มีประชาชนเจ็บปวยดวยโรคไขเลือดออกและมาเลเรียจํานวนหลาย
      รายตอป และมีแมลงวันเปนพาหนะนําโรคตาง ๆ  

ความตองการดานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
4.8 ความตองการใหมีการสนับสนุนและสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ
     ผูปวยโรคเอดส
     ลักษณะของปญหา   -  เด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส   - เด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ไดรับการชวยเหลือ 
     เด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดสขาดการดูแลเอาใจใส และถูกทอดทิ้ง     ทั้ง 13 หมูบาน    มีความเปนอยูที่ดีขึ้น

 - ผูดูแลไดรับการฝกอบรม มีความรูความเขาใจในการดูแล
   ผูปวย และ ผูสูงอายุ อยางเหมาะสมถูกตอง
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___________________แผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลขนอม



ขอบขายปญหา พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ความตองการดานศาสนา วัฒนธรรม
 4.6 ความตองการใหมีการสนับสนุนฟนฟูประเพณีทองถิ่น
        ลักษณะของปญหา   - พื้นที่ หมูที่ 2 - 13    - องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายรวมมือ
         ปจจุบันกระแสวัฒนธรรมตะวันตกไดซึมซับเขาสูสังคมและ      กับประชาชนฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
         มีอิทธิพลตอความคิด ทัศนคติของคนไทยอยางมาก ทําให      ทองถิ่น
         วัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่นถูกลบเลือนไป
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___________________แผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลขนอม



ขอบขายปญหา พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต
 5.  ดานการเมืองการบริหาร
 5.1ความตองการใหมีการจัดอบรมพนักงานสวนตําบล สมาชิกสภา
       อบต. และคณะกรรมการบริหาร
        ลักษณะของปญหา  - พนักงานสวนตําบล จํานวน 39 คน   - บุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ ทําใหการปฏิบัติ
        พนักงานสวนตําบล สมาชิกสภา อบต. และคณะกรรมการบริหาร  - ฝายบริหารจํานวน 4 คน     งานมีประสิทธิภาพ
        ขาดประสบการณและความชํานาญในการปฏิบัติงาน  - สมาชิกสภา อบต.จํานวน 26 คน

4.7 ความตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานของ
       องคการบริหารสวนตําบล
         ลักษณะของปญหา  - ประชาชนในตําบลขนอม   - ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานขององคการ
         ประชาชนยังขาดการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และ     บริหารสวนตําบล
        ขาดการมีสวนรวมในการบริหารงานตาง ๆ

4.8ความตองการใหมีการใหความรูทางดานกฏหมายแกประชาชน
       ลักษณะของปญหา  - ประชาชนในตําบลขนอม   - องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายสงเสริมความรู
       ประชาชนในตําบลยังขาดความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับกฏหมายที่ตอง    ดานกฎหมายและสงเสริมระบบประชาธิปไตยแกประชาชน
       ใชในชีวิตประจําวัน

___________________แผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลขนอม


