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บทที่ 1 

บทน ำ 
  

 นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เป็นต้นมา บทบาท
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้
ก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระใน
การก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การเงินการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 มาตราที่ 16 และ 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมือง พัทยา  องค์การ
บริหารส่วนต าบลและการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  ได้ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้ 2 ประเภทคือ 
 “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์    
พันธกิจ/ภารกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอ าเภอ 
 “แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุม
ระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี และมีความเชื่อมโยงกับการจัดท า
งบประมาณประจ าปีอย่างใกล้ชิด 
 ส าหรับ “แผนปฏิบัติการ” ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯนั้นมิใช่การจัดท า
แผนพัฒนาแต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ด าเนินการ 
 

องค์กรในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ได้ก าหนดองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ สรุปดังนี้ 

1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาอ าเภอ การผังเมือง ตลอดจนให้ค าปรึกษาหารือเก่ียวกับการพัฒนาท้องถิ่น 
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2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีหน้าที่จัดท าร่าง
แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด 

3) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ก าหนดกรอบทิศทาง แนวทาง 
รวมทั้งประสานการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนาจังหวัด อ าเภอ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดและให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือแผนพัฒนาสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด รวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ใน
การประสานแผนและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจมอบอ านาจให้การให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนา ให้คณะอนุกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ภายใต้การก าหนด
กรอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนด 
 

กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (นครศรีธรรมราช– 
พัทลุง-ตรัง) แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และแผนพัฒนาอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย จึงเป็นกระบวนการ
ก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุ และ
แนวทางในการบรรลุพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ โดยทั้งนี้
จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ 
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มีจุดหมายในการก้าวไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ 
ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพ การ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงเป็นเสมือนการก าหนดทิศทางการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

 



บทที่  2 
สภาพและข้อมูลพื้นฐานของส่วนท้องถิ่น 

 
1. ข้อมูลพื้นฐานต าบลนาทราย  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
1) ที่ตั้งและอาณาเขต  ต ำบลนำทรำย  ตั้งอยู่ในท้องที่อ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำชห่ำงจำก

ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช ประมำณ  12  กิโลเมตร  มีกำรคมนำคมสะดวกสำมำรถติดต่อ
กับภำยนอกและภำยในพ้ืนที่ได้สะดวก  โดยมีทำงหลวงหมำยเลข 4103  ถนนนครศรี-ปำกพูน-     
ท่ำศำลำ ผ่ำนตอนกลำงของต ำบล 

 ต ำบลนำทรำยมีพ้ืนที่ประมำณ  35.42  ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ  22,138  ไร่  
โดยทั่วไปเป็นพื้นที่รำบถึงรำบลุ่ม 

 ต ำบลนำทรำย  มีอำณำเขตติดต่อกับต ำบลต่ำง ๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ จด หมู่ที่  1,8, ต ำบลท่ำงิ้ว อ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช 
 ทิศใต้ จด หมู่ที่ 2,3,4,5  ต ำบลนำเคียน   อ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช 
 ทิศตะวันออก จด หมู่ที่ 1,5   ต ำบลปำกพูน  อ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช 

 ทิศตะวันตก จด หมู่ที่  4,6  ต ำบลท่ำงิ้ว  อ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช 
 2)    ลักษณะภูมิประเทศ  ต ำบลนำทรำย  เป็นพ้ืนที่รำบถึงรำบลุ่ม  ใช้ประโยชน์ในกำรท ำ
นำและท ำสวนผลไม้ พร้อมทั้งมีกำรเลี้ยงสัตว์ต่ำง ๆ เช่น โคพ้ืนเมือง สุกร เป็ดและไก่พ้ืนเมือง  
ประชำกรมีสิทธิถือครองในที่ดินท ำกินโดยส่วนใหญ่ กำรขนส่งผลผลิตออกไปจ ำหน่ำยยังตลำดใช้
เส้นทำงคมนำคมทำงบกเป็นส ำคัญ 
  ลักษณะภูมิอากาศ ต ำบลนำทรำยเป็นแบบร้อนถึงร้อนชื้น อยู่ในเขตมรสุม  ภูมิอำกำศ
แบ่งเป็น  2  ฤดู  คือ 

-  ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ –เดือนเมษำยน 
  -  ฤดูฝน     แบ่งเป็น 2 ช่วง  คือ  ช่วงที่  1  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคม – ตุลำคม  
ได้รับอทิธิพลจำกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้ฝนตกไม่หนำแน่น และ ช่วงที่ 2  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 
– มกรำคม  ได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นช่วงที่ฝนตกชุกและหนำแน่น  
  3)  กำรประกอบอำชีพและรำยได้  มีกำรท ำนำข้ำวไว้บริโภคเป็นส่วนใหญ่ รองลงมำคือท ำ
สวนผลไม้ มีกำรเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคและจ ำหน่ำย เช่น โคพ้ืนเมือง กระบือ สุกร เป็ด ไก่ นอกจำกนี้ยังมี
กำรท ำอำชีพนอกภำคเกษตรกร คือ กำรค้ำขำย ท ำงำนโรงงำน ได้แก่ โรงงำนยำง และโรงงำนแปรรูป
ไม้ยำงพำรำ  เป็นกำรเพ่ิมรำยได้ให้แก่ครอบครัวอีกทำงหนึ่ง 
  4 )   กำรแบ่งเขตกำรปกครอง ต ำบลนำทรำย แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้ำน  

ภำยใต้กำรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทรำย 
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5) ข้อมูลประชำกรครัวเรือนต ำบลนำทรำย ตำมสถิติข้อมูลทะเบียนรำษฎร ์ ส ำนักบริหำร
กำรทะเบียนอ ำเมืองเมืองนครศรีธรรมรำช ณ วันที ่30 มีนำคม 2556 มีประชำกรทั้งสิ้น6,241 คน 
เป็นชำย 3,079 คน เป็นหญิง 3,162 คน ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ประกอบด้วยครัวเรือน  
จ ำนวน  2,007  ครัวเรือน  ดังนี้  

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ครัวเรือน
เกษตรกร 

ประชากร
ทั้งหมด 

แยกเป็น 
ชาย หญิง 

1 บ้ำนปลำยท่ำ 337 141 1,271 636 635 
2 บ้ำนห้วยน้ ำเย็น 413 118 1,408 701 707 
3 บ้ำนหน้ำโพธิ์ 384 133 852 413 439 
4 บ้ำนเหว็ด 180 110 653 317 336 
5 บ้ำนยำงเตี้ย 490 170 1,426 693 773 
6 บ้ำนนำทรำย 203 130 631 319 312 
  2,007 802 6,241 3,079 3,162 

 

6)  กำรคมนำคม 
  -  ถนนลำดยำง 2 สำย 
  -  ถนนคอนกรีต 28 สำย 
  -  ถนนหินคลุก 42 สำย 
  -  ถนนดิน     1        สำย 

7) แหล่งท่องเที่ยว/จุดดูงำนต ำบลนำทรำย ไม่มีสถำนที่ท่องเที่ยว และจุดดูงำนที่น่ำสนใจ
ได้แก่ จุดสำธิตกำรปลูกมังคุด กำรเพำะเห็ดเพ่ือกำรค้ำ และกำรท ำผ้ำมัดย้อม มีกำรจักสำนย่ำนลิเพำ  
เป็นหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

8) ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนต ำบลนำทรำย  มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงำมสืบทอดกัน
มำตั้งแต่บรรพบุรุษ  ได้แก่ 

- ประเพณีชักพระ เป็นประเพณีสืบต่อมำแต่โบรำณ  ชำวบ้ำนต ำบลนำทรำยมีกำร
ลำกพระมำชุมนุมกันที่โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ  มีกำรละเล่นพื้นบ้ำนให้คนรุ่นหลังได้ชม 

- ประเพณีเข้ำพรรษำเป็นประเพณีที่ชำวบ้ำนจัดงำนขึ้นภำยในต ำบล มีกำรแห่เทียน
พรรษำและท ำบุญตักบำตร 

-ประเพณีวันสงกรำนต์  จัดขึ้นในวันที่ 11-13 ของเดือนเมษำยนของทุกปี  มีกำรรดน้ ำ
ด ำหัวผู้สูงอำยุ  ท ำบุญตักบำตร  และมีกำรละเล่นพ้ืนบ้ำนต่ำง ๆ 

9)  ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำและศำสนำ 
 สถานศึกษา  

        - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลนำทรำย 
  มีครู จ ำนวน 4 คน   นักเรียน  จ ำนวน 80 คน 

- โรงเรียนระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 3 โรง คือ 
   1) โรงเรียนวัดหญ้ำ  ตั้งอยู่หมู่ที่  2 บ้ำนห้วยน้ ำเย็น 
   2) โรงเรียนวัดน้ ำสรง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  บ้ำนหน้ำโพธิ์ 
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   3) โรงเรียนวัดดอนยำง  ตั้งอยู่หมู่ที่  5 บ้ำนยำงเตี้ย 
-โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ  จ ำนวน 1 แห่ง 
   1) โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้ำนปลำยท่ำ 
-กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้ำนนำทรำย 
 บุคลากรทางการศึกษา 
-ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก    คร ูจ ำนวน    4 คน    นักเรียน จ ำนวน 80   คน 
-ระดับอนุบำล          ครู จ ำนวน    5  คน    นักเรียน จ ำนวน 54   คน 
-ระดับประถมศึกษำ   ครู จ ำนวน  17  คน    นักเรียน จ ำนวน  229 คน 
-ระดับมัธยมศึกษำ     ครู จ ำนวน 101 คน    นักเรียน จ ำนวน 2,500 คน 
 

   10) ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข  
                     สถานพยาบาล 
                     -โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 บ้ำนปลำยท่ำ คือ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปลำยท่ำ มีเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจ ำนวน 6 คน มีอำสำสมัคร
สำธำรณสุข จ ำนวน 139 คน  
                      -ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำน จ ำนวน 6 แห่ง 
11) ข้อมูลองค์กรชุมชนในเขตพ้ืนที่ต ำบลนำทรำย อ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช 
 

ที ่ องค์กร ผู้ประสำนงำน ที่อยู่ ประเภทองค์กร 
1. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร

(เครื่องแกง) 
น.ส.ประทุม  สุทธิศิริ 26ม.1 ต.นำทรำย กลุ่มธุรกิจชุมชน/

อำชีพ 
2. กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนปลำยท่ำ น.ส.อมรรัตน์   ยิ่งนคร 56 ม.1ต.นำทรำย กลุ่มองค์กรกำรเงิน 
3. กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต นำยอดุลย์  ชุมจอม    ม1.ต.นำทรำย     กลุ่มองค์กรกำรเงิน 
4. กลุ่มนำทรำยตัดเย็บเสื้อผ้ำ-เสริม

สวยหมู่บ้ำน 
น.ส สมศรี  ศักดิภำชน์ 13 ม.1ต.นำทรำย กลุ่มธุรกิจชุมชน/

อำชีพ 
5. กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีก(เป็ดไข่) นำยสวำท  ช่อระชู 39/5 ม.1ต.นำทรำย กลุ่มธุรกิจชุมชน/

อำชีพ 
6. กลุ่มเกษตรกร(ท ำนำ) นำยเล็ก นำคทองทิพย์ 14ม.1ต.นำทรำย กลุ่มธุรกิจชุมชน/

อำชีพ 
7. กองทุนหมู่บ้ำนห้วยน้ ำเย็น นำงปรีดำ  ขุนรักษ์ 56 ม.2ต.นำทรำย กลุ่มองค์กรกำรเงิน 
8. กลุ่มเกษตรกรท ำนำ ต.นำทรำย นำยเยื้อน   นุชพืช 78 ม.2ต.นำทรำย กลุ่มธุรกิจชุมชน/

อำชีพ 
9. กลุ่มผลิตของใช้ทดแทนใน

ครัวเรือน 
นำงกัลยำ   ยิ่งนคร 102/3 ม.2 ต.นำ

ทรำย 
กลุ่มธุรกิจชุมชน/
อำชีพ 

10. กลุ่มกองทุนสงเครำะห์ ( ฌำปนกิจ) นำงสวน   ยิ่งนคร 102 ม.2ต.นำทรำย กลุ่มสวัสดิกำชุมชน 
11. กลุ่มชินมัดย้อม นำงบุญเลี้ยง วุฒิมำนพ 67/4 ม.2ต.นำทรำย กลุ่มธุรกิจชุมชน/
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อำชีพ 
ที ่ องค์กร ผู้ประสำนงำน ที่อยู่ ประเภทองค์กร 
12. กลุ่มสัตว์ปีก นำยสวัสดิ์       รัชทูล 43 ม.3            

ต.นำทรำย 
กลุ่มธุรกิจชุมชน/
อำชีพ 

13. กลุ่มเกษตรกร ม. 4 นำงยุวดี     สมบัติบูรณ์ 22  ม.4           
ต.นำทรำย 

กลุ่มธุรกิจชุมชน/
อำชีพ 

14. กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนเหว็ด นำงยุวดี    สมบุติบูรณ์ 22 ม.4            
ต.นำทรำย 

กลุ่มองค์กรกำรเงิน 

15. กลุ่มเงินออมบ้ำนเหว็ด นำงอทัยทิพย์ กำญจนะ 1 ม.4 ต.นำทรำย กลุ่มองค์กรกำรเงิน 
16. กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต ม.5 นำยสุรพล  สิงคมำศ 4/13ม.6 ต.ท่ำงิ้ว กลุ่มองค์กรกำรเงิน 
17. กลุ่มกองทนุหมู่บ้ำนบ้ำนยำงเตี้ย นำยโสภณ  แก้วจินดำ ม.5 กลุ่มองค์กรกำรเงิน 

 
18. กลุ่มจักสำนย่ำนลิเพำบ้ำนวังม่วง น.ส.มลฑำ กังวำลก้อง 39ม.5ต.นำทรำย กลุ่มธุรกิจชุมชน/

อำชีพ 
 

19. กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตม.6ต.
นำทรำย 

นำยจรัญ  ธัญวรรณ์ 78/4 ม.6         
ต.นำทรำย 

กลุ่มองคก์รกำรเงิน 
 

20. กลุ่มส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
(กลองยำว 

นำยสมบูรณ์ วิหกฤทธิ์ 69/6ม.6         
ต.นำทรำย 

กลุ่มองค์กรวัฒนธรรม 
/ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

21. กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนนำทรำย นำงสุภลักษณ์ ค ำปล้อง 97 ม.6 
ต.นำทรำย 

กลุ่มองค์กรกำรเงิน 

19. กลุ่มปุ๋ยหมักนครศรีฯเกษตร
อินทรีย์ 

นำย วรรโณ  สุขแก้ว 70/6ม.6 
ต.นำทรำย 

กลุ่มธุรกิจชุมชน/
อำชีพ 

22. กองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลนำ
ทรำย 

นำยเมษำ  ดำวัลย์ 106/1ม.1 
ต.นำทรำย 

กลุ่มสวัสดิกำรชุมชน 

23. ชมรมผู้สูงอำยุต ำบล 
นำทรำย 

นำงบุญเลี้ยง วุฒิมำนพ 24/6ม.1  
ต.นำทรำย 

กลุ่มสวัสดิกำรชุมชน 

24. กลุ่มอ.ส.ม.ต ำบล 
นำทรำย 

นำยจรัญ วรรณศิลป์ 36ม.2  
 ต.นำทรำย 

กลุ่มสวัสดิกำรชุมชน 

25. กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ ำ
ท่วมต ำบลนำทรำย 

นำงจรรยำ  กิมิฬำร์ 91ม.2ต.นำทรำย กลุ่มองค์กรสวัสดิกำร
ชุมชน 

26. กลุ่มอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน 

นำยฟอง  ค ำแก้ว 69/12ม.6ต.นำ
ทรำย 

กลุ่มสวัสดิกำรชุมชน 
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1.2 การโทรคมนาคมและการใช้ไฟฟ้า  ต ำบลนำทรำยได้รับกำรบริกำรด้ำนโทรคมนำคมและ 

ไฟฟ้ำ   ดังนี้ 
 1)  โทรศัพท์สำธำรณะ 10 แห่ง 
 2)   มีไฟฟ้ำใช้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต ำบล  แต่ไม่เต็มพ้ืนที่ 
 3)   มีประปำหมู่บ้ำน  ใช้จ ำนวน  6   หมู่บ้ำน 
      1.3 สภาพทางสังคมและสถาบันทางครอบครัว 
 1) สภำพกำรตั้งบ้ำนเรือน กำรตั้งบ้ำนเรือนของประชำกรในต ำบลนำทรำย เป็นชุมชน
ค่อนข้ำงหนำแน่นในหมู่ที่ 1,2 ของต ำบล บริเวณที่ดอนสองฟำกถนนที่ลุ่มด้ำนหลังหมู่บ้ำนจะเป็น
พ้ืนที่ท ำนำทั้งหมด ที่เหลือ หมู่ที่ 3 , 4  ,5 , 6 จะมีกำรตั้งบ้ำนเรือนกระจำยออกไปเนื่องจำกเป็น
พ้ืนที่ท ำสวนซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นครอบครัวเกษตรกรตั้งบ้ำนเรือนอยู่ในพื้นที่ท ำกิน 
 ลักษณะของบ้ำนเรือนของเกษตรกรในพ้ืนที่นี้ส่วนใหญ่เป็นเรือนไม้กึ่งปูนและเรือนไม้มีทั้งชั้น
เดียวและสองชั้น และเป็นที่น่ำสังเกตว่ำบ้ำนเรือนที่ก่อสร้ำงใหม่เป็นบ้ำนก่ออิฐและปูนเพรำะไม้หำ
ยำกและมีรำคำแพง 
 2) ลักษณะทำงสังคม  ศำสนำ และสถำบัน  ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมของประชำกรในต ำบล
นำทรำย อำจแบ่งออกเป็นควำมสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกชุมชน  ควำมสัมพันธ์ภำยในชุมชนส่วน
หนึ่งเกิดจำกควำมสัมพันธ์ทำงสำยเลือด เครือญำติพ่ีน้อง และเพ่ือนบ้ำนท ำให้เกิดกำรพ่ึงพำอำศัยกัน
ระหว่ำงคนเหล่ำนี้ในลักษณะของสังคมท่ีมีกำรแบ่งปัน เอ้ืออำทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่ำงไรก็ตำม
ในสังคมยุคปัจจุบัน แม้ว่ำกำรแบ่งปันและกำรช่วยเหลือ ยังคงเป็นลักษณะเด่น  แต่เกษตรกรก็ไม่อำจ
แบ่งปันหรือช่วยเหลือได้ทุกเรื่อง ทุกเวลำ เหมือนสังคมในอดีต  
 ควำมผูกพันของคนที่มีควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติและเพ่ือนบ้ำนจะเป็นศูนย์กลำงอยุ่ที่ญำติ
ผู้ใหญ่ ผู้สูงอำยุ หรือบุคคลที่ได้รับกำรยอมรับในชุมชน มีกำรไปมำหำสู่กันหลังจำกเสร็จงำนในตอน
เย็นและตำมเทศกำลของชุมชน งำนบวชนำค งำนแต่งงำน และงำนฌำปนกิจศพควำมสัมพันธ์แบบนี้
ยังคงปรำกฎให้เห็นทั่วไปทั้งในชุมชนที่นับถือศำสนำพุทธและศำสนำอื่นๆ 
 ควำมผูกพันภำยนอกชุมชน เป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนกับบุคคลภำยนอกส่วน
หนึ่งเป็นควำมสัมพันธ์กับพ่อค้ำ นำยทุน คือกำรขำยผลผลิตและกำรซื้อหำเครื่องอุปโภคบริโภค และ
ปัจจัยกำรผลิตต่ำงๆ ประชำกรส่วนหน่ึงต้องออกไปท ำงำนรับจ้ำงนอกต ำบลลักษณะเช้ำไปเย็นกลับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
งำนก่อสร้ำงและควำมสัมพันธ์กับระบบรำชกำร ซึ่งเกี่ยวพันธ์กับวิถีชีวิตของเกษตรกรตั้งแต่เกิดจนตำย 
 ประชำกรในต ำบลนำทรำยส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 99.5 นับถือศำสนำพุทธ ประมำณร้อย
ละ 0.5 นับถือศำสนำอิสลำม คนในชุมชนจะอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
 ที่สาธารณประโยชน์ 

1) ที่อ่ำนหนังสือหมู่บ้ำน จ ำนวน 6 แห่ง 
2) ศูนย์ข้อมูลระดับต ำบล  จ ำนวน  1  แห่ง 
3) ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล 1 แห่ง 
4) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล 1 แห่ง 
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2.   สภาพทางเศรษฐกิจ 
 2.1 กำรประกอบอำชีพ ประชำกรส่วนใหญ่ในต ำบลนำทรำยประกอบอำชีพกำรเกษตรโดยท ำนำ
ข้ำวไว้บริโภคเป็นหลัก รองลงมำคือ ท ำสวนผลไม้และเลี้ยงสัตว์เป็นอำชีพเสริม  สัดส่วนกำรใช้พ้ืนที่ใน
กิจกรรมกำรผลิตแต่ละสำขำดังนี้ 

1. พ้ืนที่กำรเกษตร พ้ืนที่ทั้งหมด 6,816  ไร่ แยกเป็น พ้ืนที่ท ำกำรเกษตร ดังนี้ 
พ้ืนที่ท ำนำ  แยกเป็น 
-  พ้ืนที่ท ำนำปรัง   จ ำนวน   1,434 ไร่ 
-  พ้ืนที่ท ำนำปี จ ำนวน     810    ไร่ 
พ้ืนที่ท ำสวนไม้ผล  แยกเป็น 
-  พ้ืนที่ปลูกมังคุด   จ ำนวน   1,411 ไร่ 
-  พ้ืนที่ปลูกเงำะ จ ำนวน     314   ไร่ 
-  พ้ืนที่ปลูกทุเรียน จ ำนวน      87    ไร่ 
-  พ้ืนที่ปลูกลองกอง จ ำนวน     239    ไร่ 
-  พ้ืนที่ปลูกปำล์มน้ ำมัน จ ำนวน     644 ไร่ 
-  พ้ืนที่ปลูกมะนำว จ ำนวน      102   ไร่ 
-  พ้ืนที่ปลูกยำงพำรำ จ ำนวน     1,460 ไร่ 
-  พ้ืนที่กำรเกษตรอ่ืนๆ  จ ำนวน       315 ไร่ 

2.  ปศุสัตว์และกำรประมง 
 -  เลี้ยงโคพื้นเมือง   จ ำนวน        684 ตัว 

  -  เลี้ยงกระบือ   จ ำนวน       137  ตัว 
  -  เลี้ยงสุกร  จ ำนวน    1,679 ตัว 
  -  เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง จ ำนวน  10,366 ตัว 
  -  เลี้ยงเป็ดเทศ  จ ำนวน    6,374  ตัว 

 -  เลี้ยงเป็ดไข่    จ ำนวน    5,909 ตัว 
 - เลี้ยงไก่เนื้อ จ ำนวน     4,000 ตวั 
 -  บ่อเลี้ยงปลำ จ ำนวน      1       บ่อ 
 ส่วนใหญ่ในต ำบลนำทรำยมีแหล่งจับปลำธรรมชำติมำกในบริเวณบ่อดินทรำยร้ำง 

 กำรผลิต เกษตรกรในต ำบลนำทรำย ได้น ำเอำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ำมำใช้ในกำรผลิต
ตลอดเวลำนับตั้งแต่พันธ์พืช สัตว์ ปุ๋ย และสำรเคมี  กำรเกษตรและเครื่องทุ่นแรง เช่น รถไถ เครื่องตัด
หญ้ำ และอ่ืนๆ ท ำให้ต้นทุนสูง และเสี่ยงต่อกำรขำดทุนในภำวะรำคำผลผลิตตกต่ ำ 
         กำรผลิตนอกภำคเกษตร มีกำรรวมกลุ่มจักสำนย่ำนลิเภำ เป็นสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่ง 
ผลิตภัณฑ์ 
               กำรตลำดโดยทั่วไปตลำดพืชผลสินค้ำเกษตรของต ำบลนำทรำยยังคงอยู่ในมือของ 
พ่อค้ำคนกลำงและต่ำงถิ่นเข้ำมำซื้อไปขำยอีกทอดหนึ่ง มีพ่อค้ำทั้งในและต่ำงจังหวัดเข้ำไปรับซื้อ
ผลผลิตและเป็นฝ่ำยตั้งรำคำผลผลิตเหล่ำนั้น 
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      กำรรวมกลุ่มเพื่อด ำเนินกำรด้ำนกำรตลำดของเกษตรกรในต ำบลนำทรำย ค่อนข้ำงจ ำกัด 
ส่วนใหญ่กลุ่มที่มีอยู่เป็นกำรรวมกลุ่มเพื่อรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อท ำกำรผลิต 
 หน่วยธุรกิจในเขตต าบลนาทราย 
 1. โรงงำนอุตสำหกรรมแปรรูปไม้ยำงพำรำ  จ ำนวน   1   แห่ง 
 2. บริษัทคอนกรีตผสมเสร็จ    จ ำนวน   1   แห่ง 
 3. บ้ำนจัดสรร     จ ำนวน   3   แห่ง 
 4. สถำนีบริกำรน้ ำมัน    จ ำนวน   1   แห่ง 
 5. โรงแรม/รีสอร์ท     จ ำนวน   3   แห่ง 
 4. ร้ำนค้ำปลีก     จ ำนวน   33  ร้ำน 
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บทท่ี 3 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายได้วางแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามแนวนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา
อ าเภอ เช่น 
 แนวยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี 6 ประการ คือ  

 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

สังคม 
  ยุทธศาสตร์ความเข็มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  
  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  

 

แนวยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด(นครศรีธรรมราช-พัทลุง-ตรัง) 
 เป็นศูนย์กลางการผลิต การตลาด การเกษตร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 

 

แนวยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอ าเภอ 
 การขจัดปัญหาความยากจน 
 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์OTOP และการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์และวัฒนธรรม 
  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ

พลังงาน 
 การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของท้องถิ่น 

 1.สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง 
- จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ส่งเสริมอาชีพ โดยจัดหาวิทยากรเพื่ออบรมให้ความรู้ค าแนะน าในการการประกอบอาชีพต่างๆ 
- จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เช่น การออกก าลังกาย การเต้น
แอร์โรบิก สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 
- จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อป้องกันและระงับเหตุภัยพิบัติต่างๆ เ 
- สนับสนุนให้มีเวทีประชาคมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของ
ชุมชน 

 2.กระตุ้นเศรษฐกิจ 
 - สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด 
 - สนับสนุนการเกษตรแบบอินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรแบบอินทรีย์ 
 - สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ กลุ่มธุรกิจในพ้ืนที่ เพื่อเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาน 
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 -ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคของประชาชน โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสาธารณสุข รวมทั้งการด าเนินงานของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 
 - สนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล โดยการจัดกาอาหาร
กลางวันและอาหารเสริม(นม) ที่มีคุณค่าด้านโภชนาการ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะทั้งด้านวิชาการและ
นันทนาการให้เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีอย่างทั่วถึง 
 - ปรับปรุงสาธารณูปโภค-สาธารณูปการใน เช่น ถนน ตรอก ซอย คูคลอง ทางระบายน้ าระบบประปา 
ไฟฟ้าและแสงสว่าง รวมทั้งความปลอดภัยในการจราจร ให้สะดวกสบาย และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และถูก
สุขลักษณะ 
 - ส่งเสริม ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
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ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ผ่านมา 
1. ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ได้ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดหาอาหารกลางวัน
และอาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล   
นาทราย ทั้งการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ และพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมงานประเพณี
ท้องถิ่นโดยการด าเนินการเอง และสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ 
2. ด้านสาธารณสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายได้ จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล (สปสช.) เพ่ือสนับสนุน     
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน และจัดให้มีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินต าบลนาทราย เพ่ือให้บริการแก่
ประชาชน 
3. ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ได้จัดตั้งงบประมาณ อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล       
นาทราย และสนับสนุนการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุต าบลนาทราย  
4. ด้านเศรษฐกิจ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ 
5. ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ได้ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต และได้บุกเบิกถนนสายต่างๆ 
รวมทั้งปรับปรุงทางน้ า และระบบประปา ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในระดับหนึ่ง 
6. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ได้จัดให้มีการจัดเก็บขยะ และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที ่
7. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายได้มีการจัดตั้งชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร. ) เพ่ือ
เฝ้าระวัง ระงับเหตุและให้การช่วยเหลือ ประชาชนตลอด24 ชั่วโมง และในช่วงเทศกาลต่างๆได้จัดมีจุด
ให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัยในการจราจร 
8. ด้านการบริหาร การปกครองและบุคลากรท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่
ผู้บริหาร และพนักงานส่วนต าบล จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการด าเนินงาน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทราย อาทิ การจัดกิจกรรม โครงการ  การจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านช่องทางต่างๆ และยังมี
การจัดเวทีประชาคมเพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทรายอีกด้วย 
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ศักยภาพในต าบล 
1. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

      
  โครงสร้างส่วนราชการ อบต 

      

     
   องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

      

       
  

       

      
                ปลัด อบต. 

       

      
        (นักบริหารงาน อบต. 8) 

       

       
  

       

      
รอง  ปลัด  อบต. 

       

      
(นักบริหารงาน  อบต. 6) 

       

       
  

       

  
                    

   

 
ส านักงานปลัด อบต.     

 
         ส่วนการคลัง   

   
           ส่วนโยธา 

  

 
 นักบริหารงานท่ัวไป 6 

   
       นักบริหารงานคลัง 7 

   
  จนท.บริหารงานช่าง 7 

  

 
 - งานบริหารงานท่ัวไป 

   
 - งานการเงิน 

    
 - งานก่อสร้าง 

   

 
 - งานการเจ้าหน้าท่ี 

   
 - งานพัฒนาและจดัเก็บรายได ้

   
 - งานประสานธารณูปโภค 

  

 
 - งานนโยบายและแผน 

   
 - งานทะเบียนทรัพยส์ินและพัสด ุ

      

 
 - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

  
 - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 

      

 
 - งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา 

           

 
   และวัฒนธรรม 

            

 
 - งานส่งเสริมการเกษตร 

            

 
 - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
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บุคลากร  
ฝ่ายบริหาร 
- นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
- นายจรรยา  พูนพิพัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
- นายวันชัย  รองพินิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
- นายจ าลอง ทรงวิลาศ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

     สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
                        - นายณัฎฐภรณ์  ยิ่งนคร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
  - นายปรานอม  วิหกฤทธิ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
  - นายฉลาด พรามนาค สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย หมู่ที่ 1 
  - นายเวช ธรรมโชติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย หมู่ที่ 2 
  - นายณรงค์  บุญอมร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย หมู่ที่ 2 
  - นายวินัย รัชทูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย หมู่ที่ 3 
  - นายอนุพงค์  ชูโลก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย หมู่ที่ 3 
  - นายสมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย หมู่ที ่4 
  - นายวินัย ชูโลก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย หมู่ที่ 4 
  - นายไมตรี ยอดมณี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย หมู่ที่ 5 
  - นายพรชัย จุลแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย หมู่ที่ 5 
  - นายนิคม สุขบ าเพ็ญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย หมู่ที่ 6 
 พนักงานส่วนต าบล  
 ส านักงานปลัด 

1. นายเอกรินทร์  อินทสาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล(นักบริหารงานอบต.8) 
2. นางนุชฉวี แก้วขวัญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล(นักบริหารงานอบต.6) 
3. นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ หัวหน้าส านักงานปลัด(นักบริหารงานทั่วไป 6) 
4. นางสาวอารีวรรณ  ปรีชาชาญ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว 
5. นางภัชรีย์  แดงหวาน นักวิชาการศึกษา 6ว 
6. นายปริเชษฐ์ เทพบุญศรี นักพัฒนาชุมชน 6ว 
7. นางสาวจันจิรา สุดปราง บุคลากร 5 
8. นางจิตร์ตรา  มานพพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ 4 
9. นางจารึก  เดชเดโช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป4 
10.  นางสาวชโลธร เพชรสงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป4 
11. นางสาวิตรี  จันพลโท ครูผู้ดูแลเด็ก 
12. นางกันทิมา ช้างกลาง ครูผู้ดูแลเด็ก 
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พนักงานจ้าง 
1. นางสาวสายวารี  สุดสมบูรณ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
2. นายณัฐวัฒน์  พูลพิพัฒน์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  
3. นางกุสุมา ภักดี  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
4. นางสาวกัญญพัชร นพรัตน์ ผู้ดูแลเด็ก 
5. นางบุญพา นาคสุวรรณ์ คนงานทั่วไป 
6. นายสัญญา กิมิฬาร์ ยาม 
7. นายเสน่ห์ วาระเพียง พนักงานขับรถขยะ 
8. นายประวิง ศรีสงคราม  คนงานประจ ารถขยะ 
9. นายรัชพงศ์ รัชทูล  คนงานประจ ารถขยะ 
10. นายกวี  ทองชุม  คนงานประจ ารถขยะ 
ส่วนการคลัง 
1. นางสาววีระพัฒน์  ทับทุ่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นางปิยนันท์  เขียวบุญจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี 5 
3. นางสาววิมล เลิศสอดจิตต์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 4 
4. นางโสภา เวชนุสิทธิ์ เจ้าพนักงานพัสดุ 5 
5. นางสาวนิตยา ไกรนุกูล เจ้าพนักงานพัสดุ 2 
6. นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์ไพรพฤกษ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5 
พนักงานจ้าง 
1. นางสาวอรนุช บุญเรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
ส่วนโยธา 
1. นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง  หัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง 7) 
2. นายนลธวัชญ์ พลดี นายช่างโยธา 6ว 
พนักงานจ้าง 
1. นายเทิดพงศ์ กาฬคลอด ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
2. นายสายัณห์ รองพินิจ  พนักงานผลิตน้ าประปา 
3. นายบุญยัง หมื่นนคร พนักงานผลิตน้ าประปา 
ระดับการศึกษาของบุคลากร 
ปริญญาโท  6 คน  
ปริญญาตรี  14 คน 
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 9 คน 
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การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS 
 SWOT Analysis เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสใสการพัฒนาในอนาคตและท้องถิ่น เพ่ือเป็นการตอบค าถามให้ได้ว่าปัจจุบันท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ของเรามีสถานภาพการพัฒนาอยู่ที่จุดใด? เพ่ือใช้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์นี้น ามาก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานในอนาคตต่อไป การท างาน SWOT ANALYSIS ขององค์การส่วนต าบลนาทรายได้พิจารณา
จากปัจจัยภายใน ได้แก่ ด้านการบริหารระเบียบกฎหมาย บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์
และการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและปัจจัยภายนอก ได้แก่  ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
กฎหมาย / นโยบาย เทคโนโลยี จ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้ 
ปัจจัยภายใน 
     ด้านการบริหาร 
จุดแข็ง (Strength) 

- มีการแบ่งส่วนราชการอย่างเป็นระบบตามภารกิจหลัก 
- มีการมอบอ านาจการก ากับดูแลชัดเจน เป็นระบบ 
- ข้าราชการเมืองมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาของท้องถิ่นดี 

จุดอ่อน (Weakness) 
- มีโครงสร้างแต่ขาดผู้รับผิดชอบที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 
- การประสานงานในแต่ละฝ่ายยังมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ 
- สมาชิกสภาท้องถิ่นยังไม่เข้าใจระเบียบกฎหมาย 

      ระเบียบกฎหมาย 
จุดแข็ง (Strength) 

- พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและการถอดถอนบริหารท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 

- พรบ. กระจายอ านาจ  เปิดโอการให้มีการถ่ายโอนบุคลากรและภารกิจต่างๆมาสู่ท้องถิ่น 
จุดอ่อน (Weakness) 

- ขาดการประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมายที่จ าเป็นในการปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่าง
ทั่วถึง 

- ประชาชนยังไม่เข้าใจในสิทธิตาม พ.ร.บ. เลือกตั้งและถอดถอน 
- การบังคับใช้กฎหมายบางส่วนไม่จริงจัง ล่าช้ามีขั้นตอนและข้อก าหนดต่างๆมากไม่สะดวกต่อการ

ปฏิบัติ 
- ขาดความชัดเจนในระเบียบ วิธีการปฏิบัติการถ่ายโอนภารกิจต่างๆอย่างเป็นธรรม 

      บุคลากร 
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จุดแข็ง (Strength) 
- มีการวางแผนอัตราก าลังอย่างเป็นระเบียบ 
- บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถและใฝ่หาความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและมี

วินัย 
- บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ จึงเข้าใจปัญหาในท้องถิ่น 
- บุคลากรส่วนใหญ่มีความรักในองค์กรและมีความสามัคคีต่อกัน 

จุดอ่อน (Weakness) 
- ขาดแคลนบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง / มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น วิศวกร นิติกร บุคลากร

ด้านสาธารณสุข 
- ขาดการประสานงานที่ดีต่อกันระหว่างฝ่ายต่างๆ 
- บุคลากรบางส่วนขาดจิตส านึกในการปฏิบัติ 
- ขาดการบูรณาการทางความคิดระหว่างผู้ร่วมงานแต่ละฝ่าย 

     งบประมาณ 
จุดแข็ง (Strength) 

- ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมากข้ึน 
-  ผู้บริหารท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารงบประมาณมากข้ึน 

จุดอ่อน (Weakness) 
- ในทางปฏิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังได้รับจัดสรรงบประมาณไม่ตรงตามที่ได้ก าหนดไว้ใน 

พรบ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 
- มาตรการการตรวจสอบในการเบิกจ่าย จัดซื้อ – จัดจ้าง และการประเมินประสิทธิภาพในการใช้

จ่ายเงินงบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอ 
ทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
จุดแข็ง (Strength) 

- มีความพร้อมด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานสูง 
- มีการวางแผนจัดหาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับฝ่ายต่างๆ 

จุดอ่อน (Weakness) 
- ขาดการซ่อมบ ารุงและให้ความรู้ในการใช้งานอย่างถูกต้อง 
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการใช้งานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 

ปัจจัยภายนอก 
    ด้านการเมือง 
โอกาส (Opportunity) 

- ประชาชนส่วนใหญ่มีการกระตือรือร้นทางการเมืองสูง 
- ประชาชนในพื้นท่ีมีอิสระและมีโอกาสในการเข้ามาส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยสูง 
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- ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลช่วยผลักดันการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดผล
เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

อุปสรรค(Threat) 
- ประชาชนมีความรู้ความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่มีโอกาสเป็นผู้บริหารท้องถิ่น 
- มีการเมืองระดับชาติ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆคอยแทรกแซงการปฏิบัติงานของการเมืองระดับท้องถิ่น 
- มีความแตกต่างทางความคิดเห็นด้านการเมืองในพ้ืนที่ 
- กลุ่มผลประโยชน์มีอ านาจต่อรองสูง ท าให้การท างานเพ่ือส่วนรวมด้อยประสิทธิภาพผลประโยชน์ตก

อยู่เฉพาะกลุ่ม 
     ด้านเศรษฐกิจ 
โอกาส(Opportunity) 

- สภาวะเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสภาวะที่ดีข้ึน 
- ท้องถิ่นมีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย 
- ประชากรค่อนข้างมีก าลังซื้อ มีตลาด ร้านค้าและสถานบริการ 
- มีภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่สามารถผลิตสินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

อุปสรรค (Threat) 
- ประชาชนในพื้นท่ียังมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ไม่กระตือรือร้น รักความสบาย บางส่วนยังถูกมอมเมา

ด้วยอบายมุขต่างๆ 
- ขาดความกระตือรือร้นในการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างอาชีพ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 
- ไม่มีอ านาจในการต่อรองท าให้การก าหนดราคาผลิตผลต้องอาศัยพ่อค้าคนกลาง 
- มีภาพลักษณ์เป็นเพียงเมืองทางผ่าน 

      ด้านสังคม 
โอกาส (Opportunity) 

- เป็นสังคมที่พ่ึงพา ผสมผสานไม่มีความขัดแย้งทางศาสนา 
- มีการจัดตั้งชุมชนครอบคลุมทั่วพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ช่วยส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้ 
- เข้มแข้งอย่างยั่งยืน 
- ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เนื่องจากมีสถานศึกษามาก หลายระดับ 
- ประชาชนได้รับริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานเพียงพอ 

อุปสรรค (Threat) 
- ชุมชนมีการรวมตัวแบบหลวมๆ ไม่เข้มแข็งพอ ไม่ค่อยสนใจปัญหา เกรงกลัวอิทธิพลและมีค่านิยมวาม

เชื่อที่ผิด 
- ขาดการบูรณาการแผนการศึกษาของท้องถิ่นร่วมกัน 
- องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีโอกาสในการบริหารการศึกษา การสาธารณสุขของท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
- ประชาชนบางส่วนยังมีปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตเนื่องจากขาดการเอาใจใส่จากภาครัฐ 
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นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 

โอกาส (Opportunity) 
- ภาครัฐมีมาตรการที่ชัดเจนและให้การสนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เช่นมาตรการประเทศ

ไทยใสสะอาด โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) โครงการTo be Number Oneการ
ประกาศสงครามเพ่ือเอาชนะยาเสพติดการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good 
Governance) 

- พรบ.การศึกษาแห่งชาติสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
อุปสรรค (Threat)  

- ระเบยีบ กฎหมายต่างๆ มีข้ันตอนในการปฏิบัติมาก ยุ่งยาก 
- ขาดความรู้ความเข้าใจในตัวบทกฎหมายที่มีความจ าเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- การบังคับใช้กฎหมายบางอย่างขาดการร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
- ไม่มีวิธีปฏิบัติที่แน่ชัดในการด าเนินการตามพรบ.กระจายอ านาจ ท าให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่

ก าหนดไว้ 
เทคโนโลยี 

โอกาส(Opportunity) 
- ได้รับการสนับสนุนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต าบล 
- มีเจ้าเหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์ IT  
- ผู้บริหารส่วนมากมีความรู้ความเข้าใจในระบบ IT 

อุปสรรค(Threat) 
- ระบบ Internet มักมีปัญหาในการใช้งานในเรื่องความเร็วสัญญาณ 
- ในการใช้งานผ่านระบบออนไลน์ บางครั้งช่องทางไม่ว่าง สื่อสารได้ช้า เช่นการเข้าไปลอคอินเพ่ือคีย์

ข้อมูล ท าได้ยาก อุปกรณ์เครื่องมือไม่รองรับ 
- ไม่มีแรงจูงใจในการกระตุ้นให้บุคลากรแสวงหาความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น 
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บทที่ 4 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

4.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
             “คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ 
                                                   ครบถ้วนโครงสร้างพ้ืนฐาน  ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ” 
4.2 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมสุขภาพและการให้บริการด้านสาธารณสุขในท้องถิ่น 
 2. เสริมสร้างความสงบเรียบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 3. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4 .สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้และสวัสดิการชุมชน 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์   
 6. รักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
 7. พัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
 8. จัดให้มีและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค 
 9. สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
4.3 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
 1. ประชาชนในต าบลนาทรายมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพดีมี 

2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          3. ประชาชนอาศัยอยู่ ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
 4. ประชาชน มีการประกอบอาชีพ มีรายได้ที่พอเพียง 
 5. มีการท าเกษตรแบบอินทรีย์ แบบครบวงจร 
 6. การจัดการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการในท้องถิ่นมีคุณภาพ  

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน ที่ดีในทุกด้าน 
 8. มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 9. การบริหารในองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น               
            (Goals) 

ตัวชี้วัด (KPIS) ข้อมูลพ้ืนฐาน(Baseline Data) เป้าหมาย 
 ปี59-63    ปี 59    ปี60    ปี61    ปี62    ปี63 

1.ประชาชนในต าบลนาทรายมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพดี  
  

1) ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ
ที่ด ี
 

ครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้รับการดูแลด้านสุขภาพ 
ประมาณ 75%  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2. ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 

1) อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
และภัยจากอาชญากรรม 
2) จ านวนครั้งของการเกิด
ภัยธรรมชาต ิ

สถิติการเกิด อุบัติเหตุ และภัย
ธรรมชาติในพ้ืนที่/ครั้ง/ปี 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 3. ประชาชนอาศัยอยู่ ภายใต้
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

 

1)จ านวนครัวเรือนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ครัวเรือนที่มีการดูแล
สภาพแวดล้อม จ านวน600 
ครัวเรือน จากทั้งหมด 2,007 
ครัวเรือน 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4. ประชาชน มีการประกอบ
อาชีพ มีรายได้ที่พอเพียง 

1) ร้อยละของประชาชน
อายุ16-60 ปี ที่มีอาชีพ
และรายได้ 

ประชาชนอายุ16-60 ปี ที่มีอาชีพ
และรายได้ ประมาณ 80 % 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น               
            (Goals) 

ตัวชี้วัด (KPIS) ข้อมูลพ้ืนฐาน(Baseline Data) เป้าหมาย 
 ปี59-63    ปี 59    ปี60    ปี61    ปี62    ปี63 

5. มีการท าเกษตรแบบอินทรีย์ 
แบบครบวงจรทุกครัวเรือน 

1)ร้อยละของครัวเรือน
เกษตรกรที่ท าการเกษตร
แบบอินทรีย์ 

ครัวเรือนเกษตรกร ร้อยละ60 ท า
การเกษตรแบบอินทรีย์จาก
ครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 802 
ครัวเรือน 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

6. การจัดการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการใน
ท้องถิ่นมีคุณภาพ  

 

1)ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่นและงาน
นันทนาการต่างๆ 
2)เด็กได้รับการศึกษาตาม
พรบ.การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ครบทุกคนและได้ศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

1)ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ประมาณร้อยละ 60 ของ
ประชากรทั้งหมด 6,241 คน 
2)ประชาชนได้รับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นทั้งในระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ร้อยละ70 

100% 
 
 

 

80% 85% 90% 95% 100% 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน 
ที่ดีในทุกด้าน 

 

1)ระบบสาธารณูปโภค 
อาคารสถานที่มีมาตรฐาน 
2)มีการจัดการเรียนการ
สอนที่ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพ 

1)มีอาคารเรียนขนาด3ห้องเรียน 
ห้องน้ า และโรงอาหารจ านวน 1 
หลัง  
2)มีครูผู้ดูแลเด็กจ านวน 4 คน 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น               
            (Goals) 

ตัวชี้วัด (KPIS) ข้อมูลพ้ืนฐาน(Baseline Data) เป้าหมาย 
 ปี59-63    ปี 59    ปี60    ปี61    ปี62    ปี63 

8. มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ที่ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 
 

1)ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับการคมนาคมที่
สะดวก 
2)ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้า และน้ าประปาใช้ 

1)ครัวเรือนที่มีการคมนาคมที่
สะดวกประมาณร้อยละ 70  
 
2) ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าและ
น้ าประปาใช้ ประมาณร้อยละ 70 
 

100% 
 
 
100% 

100% 
 
 
75% 
 

100% 
 
 
85% 

100% 
 
 
90% 

100% 
 
 
100% 
 

100% 
 
 
100% 
 

9. การบริหารในองค์กรมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิ
บาล 

1)ร้อยละของคะแนนจาก
การตรวจมาตรฐานการ
บริหารจัดการของกรม
ส่งเสริม 
2) ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการให้บริการ
และการปฎิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทราย 

1) ปีงบประมาณพ.ศ.2555 มี
คะแนนร้อยละ 73.55 
 
 
2)ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของอบต.นาทรายร้อยละ
98.20 

100% 
 
 
 
100% 
 

85% 
 
 
 
100% 

90% 
 
 
 
100% 
 

100% 
 
 
 
100% 
 
 

100% 
 
 
 
100% 

100% 
 
 
 
100% 
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บทท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

1. ด้านสาธารณสุข 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข                                        

                                                                                  
1.2 ด าเนินการให้มีการประกอบการที่ถูกสุขลักษณะในสถานบริการ
ผู้ประกอบการ ตลาด โรงฆ่าสัตว์ 

1.1.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน                         
1.1.1 ควบคุมและป้องกันโรคคน-สัตว ์

1.2.1 ติดตาม แนะน า ตรวจสอบผู้ประกอบการ สถานประกอบการ
ต่างๆ 

2. ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                              

 

2.2 สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน            

2.1.1 ฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

2.1.2  ทบทวนและจัดท าแผนปฎิบัติการด้านการป้องกันสาธารณภัย 

2.2.1 เสริมสร้างความปลอดภัย การจัดระเบียบสังคม และป้องกันยา
เสพติดในชุมชน 

3. ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 

3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูลและการบ าบัด
น้ าเสีย 

3.1.1 รณรงค์และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมดูแล 

รักษาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

3.2.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

4. ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพและการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
 
 
4.2 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

4.1.1 จัดตั้ง ส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างอาชีพในชุมชน 
4.1.2 สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
4.1.3 ให้ความรู้ ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน แก่เด็กและ
เยาวชน 
4.2.1  ให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ด้อย
โอกาส 

5. ด้านเศรษฐกิจ 5.1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
 
5.2 พัฒนาส่งเสริม ระบบเกษตรแบบอินทรีย์ 

5.1.1 ฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาน 
5.1.2 สนับสนุนเงินทุนกลุ่มอาชีพ สถานที่จ าหน่ายสินค้า 
5.2.1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ 
5.2.2 ส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานเป็นต้นแบบ 

6. ด้านการศึกษา 6.1 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
 
 
6.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
6.3 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการในท้องถิ่น 

6.1.1 สนับสนุนกิจกรรมวิชาการและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
6.1.2 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6.2.1 สนับสนุนการจัดงานประเพณี วันส าคัญทางศาสนา    
รัฐพิธีต่างๆ 
6.2.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.3.1 จัดกิจกรรมนันทนาการ และแข่งขันกีฬา 
6.3.2 สนับสนุนการออกก าลังกาย สถานที่ อุปกรณ์กีฬา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

7. ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

7.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 7.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงถนน 
7.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาท่อระบายน้ า ทางระบายน้ า 
7.3 ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาสะพาน 
7.4 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าชลประทานและระบบ
ประปา 
7.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่างปรับปรุงและ
พัฒนาระบบจราจร 

8. ด้านการบริหารจัดการองค์กรและ
บุคลากรท้องถิ่น 

8.1 สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ โปร่งใส  
 
 
 
 
 
8.2 พัฒนาคุณภาพการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร 

8.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชน 
8.1.2 จัดหา ก่อสร้างบ ารุงรักษา ครูภัณฑ์ และสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน 
8.1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง การตรวจสอบและ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
8.2.1 อบรมให้ความรู้ ทัศนศึกษาดูงาน แก่ผู้บริหารและ
พนักงานส่วนต าบล 
8.2.2 พัฒนาบุคลากรทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม 
8.2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารงานคลัง 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น               
            (Goals) 

ตัวชี้วัด (KPIS) ข้อมูลพ้ืนฐาน(Baseline Data) เป้าหมาย 
 ปี59-63    ปี 59    ปี60    ปี61    ปี62    ปี63 

1.ประชาชนในต าบลนาทรายมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพดี  
  

1) ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ
ที่ด ี
 

ครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้รับการดูแลด้านสุขภาพ 
ประมาณ 75%  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2. ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 

1) อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
และภัยจากอาชญากรรม 
2) จ านวนครั้งของการเกิด
ภัยธรรมชาต ิ

สถิติการเกิด อุบัติเหตุ และภัย
ธรรมชาติในพ้ืนที่/ครั้ง/ปี 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 3. ประชาชนอาศัยอยู่ ภายใต้
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

 

1)จ านวนครัวเรือนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ครัวเรือนที่มีการดูแล
สภาพแวดล้อม จ านวน600 
ครัวเรือน จากทั้งหมด 2,007 
ครัวเรือน 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4. ประชาชน มีการประกอบ
อาชีพ มีรายได้ที่พอเพียง 

1) ร้อยละของประชาชน
อายุ16-60 ปี ที่มีอาชีพ
และรายได้ 

ประชาชนอายุ16-60 ปี ที่มีอาชีพ
และรายได้ ประมาณ 80 % 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น               
            (Goals) 

ตัวชี้วัด (KPIS) ข้อมูลพ้ืนฐาน(Baseline Data) เป้าหมาย 
 ปี59-63    ปี 59    ปี60    ปี61    ปี62    ปี63 

5. มีการท าเกษตรแบบอินทรีย์ 
แบบครบวงจรทุกครัวเรือน 

1)ร้อยละของครัวเรือน
เกษตรกรที่ท าการเกษตร
แบบอินทรีย์ 

ครัวเรือนเกษตรกร ร้อยละ60 ท า
การเกษตรแบบอินทรีย์จาก
ครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 802 
ครัวเรือน 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

6. การจัดการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการใน
ท้องถิ่นมีคุณภาพ  

 

1)ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่นและงาน
นันทนาการต่างๆ 
2)เด็กได้รับการศึกษาตาม
พรบ.การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ครบทุกคนและได้ศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

1)ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ประมาณร้อยละ 60 ของ
ประชากรทั้งหมด 6,241 คน 
2)ประชาชนได้รับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นทั้งในระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ร้อยละ70 

100% 
 
 

 

80% 85% 90% 95% 100% 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน 
ที่ดีในทุกด้าน 

 

1)ระบบสาธารณูปโภค 
อาคารสถานที่มีมาตรฐาน 
2)มีการจัดการเรียนการ
สอนที่ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพ 

1)มีอาคารเรียนขนาด3ห้องเรียน 
ห้องน้ า และโรงอาหารจ านวน 1 
หลัง  
2)มีครูผู้ดูแลเด็กจ านวน 4 คน 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น               
            (Goals) 

ตัวชี้วัด (KPIS) ข้อมูลพ้ืนฐาน(Baseline Data) เป้าหมาย 
 ปี59-63    ปี 59    ปี60    ปี61    ปี62    ปี63 

8. มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ที่ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 
 

1)ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับการคมนาคมที่
สะดวก 
2)ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้า และน้ าประปาใช้ 

1)ครัวเรือนที่มีการคมนาคมที่
สะดวกประมาณร้อยละ 70  
 
2) ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าและ
น้ าประปาใช้ ประมาณร้อยละ 70 
 

100% 
 
 
100% 

100% 
 
 
75% 
 

100% 
 
 
85% 

100% 
 
 
90% 

100% 
 
 
100% 
 

100% 
 
 
100% 
 

9. การบริหารในองค์กรมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิ
บาล 

1)ร้อยละของคะแนนจาก
การตรวจมาตรฐานการ
บริหารจัดการของกรม
ส่งเสริม 
2) ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการให้บริการ
และการปฎิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทราย 

1) ปีงบประมาณพ.ศ.2555 มี
คะแนนร้อยละ 73.55 
 
 
2)ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของอบต.นาทรายร้อยละ
98.20 

100% 
 
 
 
100% 
 

85% 
 
 
 
100% 

90% 
 
 
 
100% 
 

100% 
 
 
 
100% 
 
 

100% 
 
 
 
100% 

100% 
 
 
 
100% 
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บทท่ี 5 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

1. ด้านสาธารณสุข 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข                                        

                                                                                  
1.2 ด าเนินการให้มีการประกอบการที่ถูกสุขลักษณะในสถานบริการ
ผู้ประกอบการ ตลาด โรงฆ่าสัตว์ 

1.1.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน                         
1.1.1 ควบคุมและป้องกันโรคคน-สัตว ์

1.2.1 ติดตาม แนะน า ตรวจสอบผู้ประกอบการ สถานประกอบการ
ต่างๆ 

2. ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                              

 

2.2 สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน            

2.1.1 ฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

2.1.2  ทบทวนและจัดท าแผนปฎิบัติการด้านการป้องกันสาธารณภัย 

2.2.1 เสริมสร้างความปลอดภัย การจัดระเบียบสังคม และป้องกันยา
เสพติดในชุมชน 

3. ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 

3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูลและการบ าบัด
น้ าเสีย 

3.1.1 รณรงค์และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมดูแล 

รักษาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

3.2.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
4. ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพและการสร้างชุมชน

เข้มแข็ง 
 
 
4.2 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

4.1.1 จัดตั้ง ส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างอาชีพในชุมชน 
4.1.2 สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
4.1.3 ให้ความรู้ ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน แก่เด็กและ
เยาวชน 
4.2.1  ให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ด้อย
โอกาส 

5. ด้านเศรษฐกิจ 5.1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
 
5.2 พัฒนาส่งเสริม ระบบเกษตรแบบอินทรีย์ 

5.1.1 ฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาน 
5.1.2 สนับสนุนเงินทุนกลุ่มอาชีพ สถานที่จ าหน่ายสินค้า 
5.2.1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ 
5.2.2 ส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานเป็นต้นแบบ 

6. ด้านการศึกษา 6.1 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
 
 
6.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
6.3 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการในท้องถิ่น 

6.1.1 สนับสนุนกิจกรรมวิชาการและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
6.1.2 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6.2.1 สนับสนุนการจัดงานประเพณี วันส าคัญทางศาสนา    
รัฐพิธีต่างๆ 
6.2.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.3.1 จัดกิจกรรมนันทนาการ และแข่งขันกีฬา 
6.3.2 สนับสนุนการออกก าลังกาย สถานที่ อุปกรณ์กีฬา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
7. ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

7.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 7.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงถนน 
7.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาท่อระบายน้ า ทางระบายน้ า 
7.3 ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาสะพาน 
7.4 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าชลประทานและระบบ
ประปา 
7.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่างปรับปรุงและ
พัฒนาระบบจราจร 

8. ด้านการบริหารจัดการองค์กรและ
บุคลากรท้องถิ่น 

8.1 สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ โปร่งใส  
 
 
 
 
 
8.2 พัฒนาคุณภาพการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร 

8.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชน 
8.1.2 จัดหา ก่อสร้างบ ารุงรักษา ครูภัณฑ์ และสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน 
8.1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง การตรวจสอบและ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
8.2.1 อบรมให้ความรู้ ทัศนศึกษาดูงาน แก่ผู้บริหารและ
พนักงานส่วนต าบล 
8.2.2 พัฒนาบุคลากรทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม 
8.2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารงานคลัง 
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ส่วนที ่6 

การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 
…………………………………. 

 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น  ซึ่งจ าเป็นต้องก าหนด
แนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการและศักยภาพขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชแบบบูรณาการแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ดังนั้น การท าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  จึงสามารถ
แบ่งเป็น 4  แนวทาง  ดังนี้ 
  1.  องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินเอง โดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการ
น าไปจัดท าเป็นแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 3 ปี  และองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการปฏิบัติ  
เพ่ือบรรลุจุดประสงค์ของแผนงานโครงการ   
  2.  สนับสนุนให้หน่วยงานอ่ืน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชนเป็น
ผู้ด าเนินการในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่มีความพร้อมหรือไม่มีศักยภาพเพียงพอและมีหน่วยงาน
หรือองค์กรอื่น มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะด าเนินงานมากกว่า 
  3.การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนอ่ืนในการ
ด าเนินงานในกรณีที่การปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานหรือองค์กรโดยอาจด าเนินงานในรูปแบบ
หุ้นส่วน สหการ หรือคณะท างาน หรือคณะกรรมการ 
  4.การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชนอ่ืนเป็นผู้จัดสรร
งบประมาณและการด าเนินการตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนต าบลนาทราย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารท้องถิ่นและ
คณะกรรมการการพัฒนาคณะกรรมการประสานการพัฒนาและผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชตามล าดับ 
หน่วยงานด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยการก ากับ
ดูแลของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้บริหาร ดังนี้ 

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. ส่วนการคลัง 
3. ส่วนโยธา 

 

การติดตามประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การจัดท าและประสานงานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  (1)  ประธานสภาท้องถิ่น   เป็น ประธานกรรมการ 
  (2)  ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น  เป็น กรรมการ 
        (คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน)  
  (3)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  เป็น กรรมการ 
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         (คัดเลือกกันเอง จ านวน 2  คน ) 
 
  (4)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     เป็น กรรมการ 
         ( จ านวน 2  คน) 
  (5)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองเป็น กรรมการ 
         (จ านวน  2  คน ) 
  (6)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก เป็น กรรมการ 
         (คัดเลือกกันเอง  จ านวน 2  คน ) 
  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง  ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ 

(1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ต่อสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม 
ขอทุกปี  ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 
 
 

------------------ 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
ที่ 499 /2555 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
...................................................... 

 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 9 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล      นาทราย ประกอบด้วย  

1. นายเอกรินทร์  อินทสาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  7   ประธานกรรมการ 
2. นางสาววีระพัฒน์  ทับทุ่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 7   กรรมการ 
3. นายวน  ศักดิ์นิเวช      ผู้แทนประชาคม    กรรมการ  
4. นางสุวรรณ  ชุมธรรม     ผู้แทนประชาคม            กรรมการ 
5. นายประจวบ  สมจิตร์  ผู้แทนประชาคม           กรรมการ 
6. นายอนิรุจน์  ภู่ขวัญทอง หัวหน้าส่วนโยธา 7                      กรรมการ 
7. นางนิศากร สุขบ าเพ็ญ  หัวหน้าส านักงานปลัด   กรรมการ/เลขานุการ 
7. นางสาวอารีวรรณ  ปรีชาชาญ  จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
 

ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด จัดท าร่างแผนด าเนินงานและจัดท าร่างข้อก าหนด
ขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (1) และกรรมการตามข้อ3-5 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ
สองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 

ทั้งนี้   ตั้งแต่ วันที่ 7  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 
 

สั่ง   ณ   วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ. ศ.2555 
 
                                                                      สุขเจริญ   สุดสมบูรณ์ 
 

(นายสุขเจริญ   สุดสมบูรณ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
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                                             ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

ที่ 498 /2555 
          เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

...................................................... 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 8 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ประกอบด้วย  

1. นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์    นายกองคก์รบริหารส่วนต าบล       ประธานกรรมการ 
2.นายจรรยา พูนพิพัฒน์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
3.นายวันชัย  รองพินิจ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
4. นายเวช  ธรรมโชติ  ตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ  
5. นายวินัย รชัทูล   ตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
6. นายไมตรี ยอดมณี  ตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
7. นายสมควร  พิมพันธ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
8.นายวัชรา  ชุมธรรม  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
9.นางศุภลักษณ์  ค าปล้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
10.นายโกศล  ทองทรง ผู้แทนภาคราชการ    กรรมการ 
11.นางสาคร  พฤฒปภพ   ผู้แทนภาคราชการ    กรรมการ 
12.นางสุวรรณา  สุทธิวิริวรรณ ผู้แทนภาคราชการ    กรรมการ 
13.นายประสิทธิ์  ผลแดง ผู้แทนภาครฐัวิสาหกิจ    กรรมการ 
14.นายเมษา  ดาวัลย์ ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
15.นายประจวบ  สมจิตร์ ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
16.นายสมพร  ดิสโร ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
17.นายเอกรินทร์  อินทสาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  7        กรรมการ/เลขานุการ 
18.นางสาวอารีวรรณ  ปรีชาชาญ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว   ผู้ ช่ ว ย เ ลขานุ ก า ร

   

ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1.ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
  1.1 อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
  1.2 ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนด  แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
  1.3ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดโดยเน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์
ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1.4 กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
1.5นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายที่แถลงต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาทราย 
1.6 แผนชุมชน 
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                     /.ในการ... 
 
ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้ค านึงถึงสถานะทางการคลังขององค์การ

บริหารส่วนต าบลและความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 2. ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนิน
เอง ได้มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
น ามาพิจารณาบรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 
 3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและแผนด าเนินการ 
 4. ให้ความเห็นร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19(2) 

5. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
6.แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
7.ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่

ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและ
จัดท าเป็นโครงการและกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ เคร่งครัด เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ราชการตอไป 
 

ทั้งนี้    ตั้งแต่ วันที่ 7  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 
 

สั่ง   ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ. ศ. 2555  
                                                สุขเจริญ   สุดสมบูรณ์ 

(นายสุขเจริญ   สุดสมบูรณ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
ที5่01 / 2555 

เรื่อง  แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

............................................................. 
 ตามที่ได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ที่ 500 /2555 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555  
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ไปแล้วนั้น เพ่ือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 28 และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทราย  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555 จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  ดังนี้ 
   (1) นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร   ประธานกรรมการ 
    (2) นายวินัย  รัชทูล     กรรมการและเลขานุการ 
 
                    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
 

สุขเจริญ   สุดสมบูรณ์ 
(นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
ที่ 500 / 2555 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
                                                       ............................................................ 
  

เพ่ือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทราย ประกอบด้วย 

1. นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร  สมาชิกสภาอบต.  กรรมการ 
2. นายวินัย รัชทูล  สมาชิกสภาอบต.  กรรมการ 
3. นายปรานอม  วิหกฤทธิ์ สมาชิกสภาอบต.  กรรมการ 
4. นายประจวบ  สมจิตร์ ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
5. นายวรรณโณ  สุขแก้ว ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
6. นายสมพร  ดิสโร  ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
7. นางยุราภรณ์  ชุมเมฆ  ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
8. นายอนิรุจน์  ภู่ขวัญทอง หัวหน้าส่วนการบริหาร กรรมการ 
9. นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ หัวหน้าส่วนการบริหาร กรรมการ 
10. นางบุญเลี้ยง  วุฒิมานพ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
11. นางโสภิต  ภักดีกิจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 
โดยให้กรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกคนท าหน้าที่

เลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้งทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ และให้กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี ทั้งนี้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ทั้งนี้ตั้งแต่ 

สั่ง ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
 

สุขเจริญ   สุดสมบูรณ์ 
(นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 


