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บทที่ 1 

บทนํา 
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตองดําเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 1596 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556  เรื่อง แนวทางและ

หลักเกณฑการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง

แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อกําหนดทิศทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามปสอดคลองกับ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร

การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงการบูรณ

การยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะรักษาความมั่นคงแหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรประเทศ (Country 

Strategy) ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน และแนวทางดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสู

ประชาคมอาเซียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อ

เสริมความมั่นคงของชาติ 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และการปกครอง

สวนทองถิ่นรูปพิเศษมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และองคการบริหารสวน

จังหวัด ซึ่งนอกจากจะมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองแลวยังมีอํานาจหนาที่ใน

การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดอีกดวยเนื่องจากการวางแผน

ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายการปกครองการบริหาร การบริหารงาน

บุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ที่กฎหมาย กําหนด องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นยอมมีความเปนอิสระในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นและการดําเนิน ตามแผน ความเปนอิสระนั้น

ไมไดหมายถึงความเปนอิสระในฐานะเปน “รัฐอิสระ” แตเปนการมอบอํานาจหนาที่ในการจัดบริการ

สาธารณะบางสวน และยังตองอยูในการกํากับดูแลหรือตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาคมอีกดวยผูที่

เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองตระหนักวาแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตางๆ ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจตางๆ ซึ่งเปนแผนระดับชาต ิ

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ

และแผนพัฒนาอําเภอในระดับอําเภอ  ซึ่งในการกําหนดยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระดับจังหวัดและ

อําเภอนั้น ทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาคมจะมีสวนเกี่ยวของอยูดวย 
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การวางแผนเปนการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา

เปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางปจจุบันและอนาคต (where we are to where we want to 

go)   เปนการคาดการณสิ่งที่ยังไมเกิดข้ึน ฉะนั้น การวางแผนจึงเปนกระบวนการทางสติปญญา ที่พิจารณา

กําหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรูและการคาดคะเน อยางใชดุลย

พินิจ การวางแผนจึงมีความเกี่ยวของกับการคาดการณตางๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่

ดีที่สุด โดยผานกระบวนการคิดกอนทํา จึงกลาวไดวาการวางแผนคือ ความพยายามที่เปนระบบ 

(systematic attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคตเพ่ือใหองคกรหรือองคการ

บริหารสวนตําบล เทศบาลฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ปรารถนา 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2548 ใหนิยามของ “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และ

แผนชุมชน/หมูบาน 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนา 

1) เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอปญหา ความ

ตองการของประชาชนอยางแทจริง 

2) เพื่อเปนกรอบ แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล 

นาทราย 

3) เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลนาทราย มีแผนยุทธศาสตรขององคกร  และสามารถใชแผน

เปนเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

4) เปนการเตรียมความพรอมในการจัดเตรียมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูใน

ลักษณะเปนแนวทางพัฒนาที่พรอมจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

สามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ       

5) เพื่อใหทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค ขั้นตอนในการดําเนินการและประโยชนของการ

จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

6) เพื่อนํามาซึ่งการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

7) เพื่อใหทราบถึงวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย ทิศทางการพัฒนาขององคการ

บริหารสวนตําบลนาทรายในอนาคต  
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8) เพื่อใหทราบถึงยุทธศาสตรในการพัฒนาวามียุทธศาสตรใดบาง เพื่อนํามาจัดทําแนวทางการ

พัฒนาใหมีความเชื่อมโยง และสอดคลองกันระหวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ

บริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาชุมชน    

  9) เพื่อใหทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา อันจะเปนประโยชนตอการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงตอๆไปและเปน

การสรางแนวทางการมีสวนรวมในทองถิน่ 
 

ขอจํากัดในการวางแผนและการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

อยางไรก็ตาม การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น บางครั้งอาจประสบความลมเหลวก็ได

หรืออาจขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อใหการวางแผนและการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาใหประสบ

ผลสําเร็จไดมีหลายประการ ดังนี้ 

1)  ขาดขอมูลที่เชื่อถือได ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจําเปนตองอาศัยขอมูล 

ตางๆ ที่ตรงกับสภาพความเปนจริงเพ่ือนํามาพิจารณา กําหนดวัตถุประสงค จุดมุงหมาย แนวทางการ

พัฒนา และโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่จะดําเนินงาน แตถาขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุมที่ทํางานไดขอมูลที่

เชื่อถือไมไดอาจจะทําใหการวางแผนงานเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นขอมูลทั่วไปหรือขอมูลพื้นฐานที่สําคัญและ

จําเปน นับวาเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมเปนอยางยิ่ง 

2)  การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น เปนกระบวนการมองไปขางหนา ถาผูบริหารมี

แนวโนมที่จะทํางานในเชิงรับมากกวาเชิงรุก จะไมสามารถทําการวางแผนและจัดทํายุทธศาสตรพัฒนา

ทองถิ่นที่ดีได ผูจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตองเปนบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและเปนคนที่มีความ

กระตือรือรน สามารถมองหามาตรการ การติดตามและการประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

ไดอยางเหมาะสม เขาใจ เขาถึงการดําเนินงานของแผน อยางถูกตองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 3)  การวางแผนและการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น เปนกระบวนการที่ตองใชเวลา

และสิ้นเปลืองคาใชจาย การวางแผนอาจจะทําใหการปฏิบัติการบางกรณีลาชาไปได แตก็เปนความจริงวา

ถาเราไมใชเวลาในการวางแผนอยางพอเพียงแลว แผนที่กําหนดขึ้นอาจจะเปนแผนที่ใชไมได จึงกลาวไดวา

การวางแผนเกี่ยวของกับการใชเวลาและคาใชจายในการรวบรวมการวิเคราะห สารสนเทศและการประเมิน

ทางเลือกตาง ๆ ดังนั้น ถาการจัดการไมจัดสรรงบประมาณ คาใชจายอยางเพียงพอ ในการวางแผนและการ

จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นก็ยอมใชเวลาใหพอเพียง อยาคิดแตเพียงวาเสียเวลา สิ้นเปลือง

งบประมาณ และผลของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นที่จะดี และชัดเจนนั้น ก็อาจเปนไป

ไมได 

 4)  การดําเนินการภายในองคการบริหารสวนตําบลหรือองคการที่เขมงวดเกินไปในเรื่องตางๆ จะ

เปนอุปสรรคในการนําความคิดริเริ่มและแนวความคิดใหม ๆ เขามาสูองคการ ฉะนั้นผูวางแผนหรือผูจัดทํา

แผนจําเปนตองมีการยืดหยุนการดําเนินการในบางกรณีบาง ซึ่งจะนําผลดีมาสูองคการบริหารสวนตําบล

หรือองคการ 
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 5) การตอตานการเปลี่ยนแปลงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่เปนขอจํากัดในการวางแผน บางครั้งเหตุการณ

ตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคการบริหารสวนตําบลนาทราย เปนผลกระทบอยางตอเนื่อง มาจากความผันผวนทาง

งบประมาณ บุคลากรและการเมือง ฉะนั้น ผูวางแผนและจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไม

สามารถรับรู ยอมรับเรื่องราวตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได ก็อาจจะนําไปสูการตอตานจากกลุมคนและทัศนคติ 

เชนนี้จะสงผลตอกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เกิดขึ้นขาดประสิทธิภาพ 

 6)  ประสิทธิภาพในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น อาจมีขอจํากัดมาจากปจจัย 

ภายนอกที่ไมสามารถควบคุมไดเพราะปจจัยภายนอกบางอยางยากแกการทํานายและคาดการณ เชน การ

เกิดสงคราม ภัยคุกคาม การเมือง การปกครอง การควบคุมของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งสิ่ง

เหลานี้ผูจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น ไมสามารถควบคุมได อาจทําใหการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรฯ ประสบปญหายุงยากได 
 

หลักการพื้นฐานในการวางแผนและการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น  

 ประกอบดวยหลักการพื้นฐาน 4 ประการ คือ 

1.  การวางแผนและการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น จะตองสนับสนุนเปาหมายและ

วัตถุประสงคขององคการ (Contribution to Purpose and Objectives) ในการวางแผน  

ผูวางแผนจะตองตระหนักถึงความสําคัญวาเปาหมายของแผนทุกแผนที่กําหนดขึ้นนั้นจะตองเกื้อหนุนและ

อํานวยความสะดวก   ใหเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการบริหารสวนตําบลหรือองคการใหสัมฤทธิ์

ผล   หลักการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององคกรตางๆ ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อใหวัตถุประสงคของกลุมบุคคลที่

รวมกันในองคกรบรรลุตามเปาหมายหรือประสบความสําเร็จไดดวยความรวมมือ รวมใจของสมาชิกใน

องคกร อยางจริงใจ 

2. การวางแผนและการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการ

จัดการ (Primacy of Planning) กระบวนการจัดการ ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัด

องคการ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม 

(Controlling) การวางแผนเปนงานเริ่มตนกอนขั้นตอนอื่น ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเปนตัวสนับสนุนให

งานดานอื่น ๆ ดําเนินไปดวยความสอดคลอง 

3. การวางแผนเปนหนาที่ของผูบริหารทุกคน (Pervasiveness of Planning) การวางแผนเปน

งานของผูบริหารทุกระดับที่จะตองทํา แลวแตขอบเขตของอํานาจหนาที่ที่แตกตางกัน ทั้งนี้การวางแผนจึงมี

ความสําคัญเปนอยางยิ่ง สําหรับการตัดสินใจของผูบริหารในทุกระดับ 

4. ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้นผูวางแผนจะตองคํานึงถึง

ประสิทธิภาพของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงคดวยการลงทุนอยางประหยัด

และคุมคา เชน เวลา เงิน เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารที่ดีสรางความพึงพอใจใหแกสมาชิกในองคกร 

หลักการพื้นฐาน 4 ประการนี้ นับวามีสวนสําคัญในการปูพื้นฐานของความคิดในดานการวางแผน

และการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนาทรายใหประสบความ

เจริญกาวหนา อยางแทจริง 
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1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2548 หมวด 3 ขอ 16 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน

ดําเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่

เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และ

ประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  

เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก

หนวยงานตางๆ  และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมูล นํามา

วิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น เพื่อเสนอผูบริหาร
ทองถิ่น 

4. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น และประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอ

สภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารฯจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 
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1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

การวางแผนและการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่ดียอมสงผลใหเกิดประโยชนดังตอไปนี ้

1) บรรลุจุดมุงหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนและการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาทองถิ่น ทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทาง เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลหรือองคการบรรลุ
จุดมุงหมายที่กําหนด เปนงานขั้นแรกของการวางแผน  ถาจุดมุงหมายที่กําหนดมีความชัดเจน จะทําใหการ
บริหารแผนมีทิศทางมุงตรงไปยังจุดมุงหมาย ที่กําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผลด ี

2) ประหยัด (Economical Operation) การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นเปนการใช
สติปญญาเพื่อคิดวิธีการใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคที่คาดการณไว ทําใหเกิด
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และคุมคา โดยประหยัดทรัพยากรและงบประมาณของทองถิ่นได 

3) การประสานงานและรวมกิจกรรม ที่ดําเนินมีความตอเนื่อง กอใหเกิดความเปนระบบ ทําให
การใชประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ เกิดความคุมคา นับวาเปนการลดตนทุนที่ดี กอใหเกิดการใช
งบประมาณอยางคุมคา 

4) ลดความไมแนนอน (Reduction of Uncertainty) การจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาทองถิ่น
ชวยลดความไมแนนอนในอนาคต เพราะการวางแผนยุทธศาสตร เปนงานที่เกี่ยวของกับการคาดการณ
ลวงหนาเหตุการณในอนาคตการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่มีประสิทธิภาพ เปนผลมาจากการวิเคราะหพื้นฐาน
ของขอเท็จจริงที่ปรากฏขึ้น แลวทําการคาดคะเน วิเคราะหเหตุการณในอนาคตและหาแนวทางพิจารณา
ปองกันเหตุการณไมแนนอนที่จะเกิดขึ้นไวแลว 

5) เปนเกณฑในการควบคุม (Basis of control) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นชวย
ใหผูบริหารไดกําหนดหนาที่การควบคุมข้ึน ทั้งนี้ การวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งที่แยกกันไมออกเปนกิจ
กรรรมที่ดําเนินการควบคูกัน อาศัยซึ่งกันและกัน คือ ถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม กลาวได
วาแผนยุทธศาสตรการพัฒนา สามารถกําหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาที่การควบคุม 
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6) สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค (Encourages innovation and Creativity) การ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น เปนพื้นฐานในดานการตัดสินใจ และเปนสิ่งที่ชวยใหเกิด
แนวความคิดใหม ๆ (นวัตกรรม) และความคิดสรางสรรค ทั้งนี้ เนื่องจากขณะที่ฝายบริหารจัดการ มีการ
วางแผนกัน เปนการระดมความรู สติปญญาของคณะผูทํางาน ใหเกิดความคิดใหม ๆ และความคิด
สรางสรรค นํามาใชประโยชน และยังเปนการสรางทัศนคติการมองอนาคตระหวางคณะผูบริหาร 
ขาราชการและพนักงาน ในการรวมพัฒนาทองถิ่น 

 7) พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) การจัดทําแผนยุทธศาสตรที่ดีจะเปนการ 
บงชี้ใหเห็นถึงความรวมแรง รวมใจในการทํางานของคณะผูบริหาร และยังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้น
การพัฒนาแรงจูงใจเปนเครื่องมือที่ดีสําหรับผูบริหารในอนาคต 

8) พัฒนาการแขงขัน (Improves Competitive Strength) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทําใหองคกรมีการแขงขันกันมากกวาองคกรที่ไมมีการวางแผนหรือมีการวางแผน 
ที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวของกับการขยายขอบขายการทํางาน เปลี่ยนแปลง
วิธีการทํางาน ปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

9) ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่นไดสรางความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุงหมายขององคกร ทําใหโครงการ/กิจกรรมตางๆ 
ที่จัดวางไว  มุงไปสูจุดมุงหมายเดียวกันขององคกร  
 

-------------------------------------------------------------- 
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บทที ่ 2 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ขอมูลพ้ืนฐานตําบลนาทราย  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
1.1 ขอมูลท่ัวไป 

1) ท่ีตั้งและอาณาเขต  ตําบลนาทราย  ตั้งอยูในทองท่ีอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชหางจากท่ีวาการ
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประมาณ  12  กิโลเมตร  มีการคมนาคมสะดวกสามารถติดตอกับภายนอกและ
ภายในพ้ืนท่ีไดสะดวก  โดยมีทางหลวงหมายเลข 4103  ถนนนครศรี-ปากพูน-     ทาศาลา ผานตอนกลาง
ของตําบล 

 ตําบลนาทรายมีพ้ืนท่ีประมาณ  35.42  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  22,138  ไร  
โดยท่ัวไปเปนพ้ืนท่ีราบถึงราบลุม 

 ตําบลนาทราย  มีอาณาเขตติดตอกับตําบลตาง ๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ จด หมูท่ี  1,8, ตําบลทาง้ิว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 ทิศใต จด หมูท่ี 2,3,4,5  ตําบลนาเคียน   อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 ทิศตะวันออก จด หมูท่ี 1,5   ตําบลปากพูน  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

 ทิศตะวันตก จด หมูท่ี  4,6  ตําบลทาง้ิว  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 2)  ลักษณะภูมิประเทศ  ตําบลนาทราย  โดยท่ัวไปเปนพ้ืนท่ีราบถึงราบลุม  ใชประโยชนในการทํานา
และทําสวนผลไม พรอมท้ังมีการเลี้ยงสัตวตาง ๆ เชน โคพ้ืนเมือง สุกร เปดและไกพ้ืนเมือง  ประชากรมีสิทธิ
ถือครองในท่ีดินทํากินโดยสวนใหญ การขนสงผลผลิตออกไปจําหนายยังตลาดใชเสนทางคมนาคมทางบกเปน
สําคัญ 
 3)  ลักษณะภูมิอากาศ ตําบลนาทรายเปนแบบรอนถึงรอนชื้น อยูในเขตมรสุม  ภูมิอากาศแบงเปน  
2  ฤดู  คือ 

-  ฤดูรอน   เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ –เดือนเมษายน 
  -  ฤดูฝน     แบงเปน 2 ชวง  คือ  ชวงท่ี  1  เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  ไดรับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ฝนตกไมหนาแนน และ ชวงท่ี 2  ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – มกราคม  
ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ ซ่ึงเปนชวงท่ีฝนตกชุกและหนาแนน  
  4)  การประกอบอาชีพและรายได  มีการทํานาขาวไวบริโภคเปนสวนใหญ รองลงมาคือทําสวนผลไม 
มีการเลี้ยงสัตวไวบริโภคและจําหนาย เชน โคพ้ืนเมือง กระบือ สุกร เปด ไก นอกจากนี้ยังมีการทําอาชีพนอก
ภาคเกษตรกร คือ การคาขาย ทํางานโรงงาน ไดแก โรงงานยาง และโรงงานแปรรูปไมยางพารา  เปนการเพ่ิม
รายไดใหแกครอบครัวอีกทางหนึ่ง 
  1.2 เขตการปกครอง 
  การแบงเขตการปกครอง ตําบลนาทราย แบงเขตการปกครองออกเปน 6 หมูบาน  ดังนี้ 
หมูท่ี 1 บานปลายทา นายสมควร  พิมพันธ           ผูใหญบาน 094-2262180 
หมูท่ี 2 บานหวยน้ําเย็น นายวัชรา  ชุมธรรม             ผูใหญบาน 083-5292636 
หมูท่ี 3 บานหนาโพธิ ์ นายวิรัตน  พูนพิพัฒน          ผูใหญบาน 0818920883 
หมูท่ี 4 บานเหว็ด นายฉลอง  จําปาทอง           กํานัน 084-4404438 
หมูท่ี 5 บานยางเตี้ย นายนฤนารถ เสวีพงศ           ผูใหญบาน 083-5220201 
หมูท่ี 6 บานนาทราย นางสุภลักษณ  คําปลอง        ผูใหญบาน 080-1885990 
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1.3 ประชากร 
ขอมูลประชากรครัวเรือนตําบลนาทรายตามสถิติขอมูลทะเบียนราษฎรสํานักบริหารการทะเบียนอํา

เมืองนครศรีธรรมราช ณ วันท่ี 27 เมษายน 2558 มีประชากรท้ังสิ้น 6,392 คน เปนชาย 3,162 คน เปน
หญิง 3,230 คน สวนใหญนบัถือศาสนาพุทธ ประกอบดวยครัวเรือน  จํานวน  2,110 ครัวเรือน  ดังนี้  

จําแนกตามจํานวนครัวเรือน 

หมูท่ี ช่ือบาน 
ครัวเรือน
ท้ังหมด 

ครัวเรือน
เกษตรกร 

ประชากร
ท้ังหมด 

แยกเปน 
ชาย หญิง 

1 บานปลายทา 352 141 1,274 632 642 
2 บานหวยน้ําเย็น 434 118 1,440 722 718 
3 บานหนาโพธิ ์ 402 133 863 415 448 
4 บานเหว็ด 184 110 664 323 341 
5 บานยางเตี้ย 530 170 1,505 741 764 
6 บานนาทราย 208 130 646 329 317 
  2,110 802 6,392 3,162 3,230 

 

จําแนกตามชวงอายุ 
ชวงอายุ(ป) หมูท่ี1 หมูท่ี 2 หมูท่ี 3 หมูท่ี 4 หมูท่ี 5 หมูท่ี 6 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
0-5 46 50 55 49 34 35 28 30 68 47 29 17 

6-15 82 75 110 85 53 55 40 38 102 114 35 37 

16-25 114 97 116 105 60 65 43 51 124 117 63 43 

25-60 318 331 351 351 212 232 162 159 378 382 167 181 

60 ปข้ึนไป 72 89 90 128 56 61 50 63 69 104 35 39 

รวม 632 642 722 718 415 448 323 341 741 764 329 317 

 
1.4 การคมนาคม 

  -  ถนนลาดยาง 2 สาย 
  -  ถนนคอนกรีตเสริมไมไผ 11 สาย 
  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 67 สาย 
  -  ถนนดิน     69      สาย 

1.5 แหลงทองเท่ียว ประเพณี วัฒนธรรม 
แหลงทองเท่ียว/จุดดูงานตําบลนาทราย ไมมีสถานท่ีทองเท่ียว และจุดดูงานท่ีนาสนใจไดแก จุดสาธิต

การปลูกมังคุด การเพาะเห็ดเพ่ือการคาและการทําผามัดยอม มีการจักสานยานลิเพาเปนหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ 

ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนตําบลนาทรายมีประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงามสืบทอดกันมาตั้งแตบรรพ
บุรุษ  ไดแก 
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- ประเพณีชักพระ เปนประเพณีสืบตอมาแตโบราณ  ชาวบานตําบลนาทรายมีการลากพระมา
ชุมนุมกันท่ีโรงเรียน มีการละเลนพ้ืนบานใหคนรุนหลังไดชม 

- ประเพณีเขาพรรษาเปนประเพณีท่ีชาวบานจัดงานข้ึนภายในตําบล มีการแหเทียนพรรษา
และทําบุญตักบาตร 

-ประเพณีวันสงกรานต  จัดข้ึนในวันท่ี 11-13 ของเดือนเมษายนของทุกป  มีการรดน้ําดําหัว
ผูสูงอายุ  ทําบุญตักบาตร  และมีการละเลนพ้ืนบานตาง ๆ 

 
1.6 ขอมูลดานการศึกษาและศาสนา 

 สถานศึกษา  
        - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย 
  มีครู จํานวน 4 คน   นักเรียน  จํานวน 100 คน 

- โรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 3 โรง คือ 
   1) โรงเรียนวัดหญา  ตั้งอยูหมูท่ี  2 บานหวยน้ําเย็น 
   2) โรงเรียนวัดน้ําสรง  ตั้งอยูหมูท่ี 3  บานหนาโพธิ ์
   3) โรงเรียนวัดดอนยาง  ตั้งอยูหมูท่ี  5 บานยางเตี้ย 
-โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จํานวน 1 แหง 
   1) โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  ตั้งอยู หมูท่ี 1 บานปลายทา 
-การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 6 บานนาทราย 
สถานศึกษาเอกชน  จํานวน 1 แหง คือโรงเรียนบริบูรณวิทยา ตั้งอยูหมูท่ี 3 ตําบลนาทราย 
 บุคลากรทางการศึกษา 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    ครู จํานวน    4 คน    นักเรียน จํานวน 80   คน 
-ระดับอนุบาล          ครู จํานวน    5  คน    นักเรียน จํานวน 44   คน 
-ระดับประถมศึกษา   ครู จํานวน  17  คน    นักเรียน จํานวน  234 คน 
-ระดับมัธยมศึกษา     ครู จํานวน 101 คน    นักเรียน จํานวน 2,500 คน 

   1.7 ขอมูลดานสาธารณสุข  
                     สถานพยาบาล 
                     -โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 1 แหง ตั้งอยูในหมูท่ี 1 บานปลายทา คือโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานปลายทา มีเจาหนาท่ีสาธารณสุขจํานวน 6 คน มีอาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน 
139 คน  
                      -ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 6 แหง 
 
 
 
 
 
 
 
 



......................................................................................................................................แผนยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.นาทราย....11 

 

 
 
1.8 ขอมูลองคกรชุมชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

ท่ี องคกร ผูประสานงาน ท่ีอยู ประเภทองคกร 
1. กลุมแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร

(เครื่องแกง) 
น.ส.ประทุม  สุทธิศิริ 26ม.1 ต.นาทราย กลุมธุรกิจชุมชน/อาชีพ 

2. กลุมกองทุนหมูบานบานปลายทา น.ส.อมรรัตน   ยิ่งนคร 56 ม.1ต.นาทราย กลุมองคกรการเงิน 
3. กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต นายอดุลย  ชุมจอม    ม1.ต.นาทราย     กลุมองคกรการเงิน 
4. กลุมนาทรายตัดเย็บเสื้อผา-เสริมสวย

หมูบาน 
น.ส สมศรี  ศักดิภาชน 13 ม.1ต.นาทราย กลุมธุรกิจชุมชน/อาชีพ 

5. กลุมผูเลี้ยงสัตวปก(เปดไข) นายสวาท  ชอระชู 39/5 ม.1ต.นาทราย กลุมธุรกิจชุมชน/อาชีพ 
6. กลุมเกษตรกร(ทํานา) นายเล็ก นาคทองทิพย 14ม.1ต.นาทราย กลุมธุรกิจชุมชน/อาชีพ 
7. กองทุนหมูบานหวยน้ําเย็น นางปรีดา  ขุนรักษ 56 ม.2ต.นาทราย กลุมองคกรการเงิน 
8. กลุมเกษตรกรทํานา ต.นาทราย นายเยื้อน   นุชพืช 78 ม.2ต.นาทราย กลุมธุรกิจชุมชน/อาชีพ 
9. กลุมผลิตของใชทดแทนในครัวเรือน นางกัลยา   ยิ่งนคร 102/3 ม.2 ต.นาทราย กลุมธุรกิจชุมชน/อาชีพ 
10. กลุมกองทุนสงเคราะห ( ฌาปนกิจ) นางสวน   ยิ่งนคร 102 ม.2ต.นาทราย กลุมสวัสดิกาชุมชน 
11. กลุมชินมัดยอม นางบุญเลี้ยง วุฒิมานพ 67/4 ม.2ต.นาทราย กลุมธุรกิจชุมชน/อาชีพ 
12. กลุมสัตวปก นายสวัสดิ์   รัชทูล 43 ม.3    ต.นาทราย กลุมธุรกิจชุมชน/อาชีพ 
13. กลุมเกษตรกร ม. 4 นางยุวดี  สมบัติบูรณ 22  ม.4   ต.นาทราย กลุมธุรกิจชุมชน/อาชีพ 
14. กลุมกองทุนหมูบานบานเหว็ด นางยุวดี   สมบุติบูรณ 22 ม.4     ต.นาทราย กลุมองคกรการเงิน 
15. กลุมเงินออมบานเหว็ด นางอทัยทิพย กาญจนะ 1 ม.4 ต.นาทราย กลุมองคกรการเงิน 
16. กลุมกองทุนหมูบานบานยางเตี้ย นายโสภณ  แกวจินดา ม.5  ต.นาทราย กลุมองคกรการเงิน 
17. กลุมจักสานยานลิเพาบานวังมวง น.ส.มลฑา กังวาลกอง 39ม.5ต.นาทราย กลุมธุรกิจชุมชน/อาชีพ 
18. กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตม.6ต.นา

ทราย 
นายจรัญ  ธัญวรรณ 78/4 ม.6 ต.นาทราย กลุมองคกรการเงิน 

 
19. กลุมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน

(กลองยาว) 
นายสมบูรณ วิหกฤทธิ์ 69/6ม.6  ต.นาทราย กลุมองคกรวัฒนธรรม 

/ภูมิปญญาทองถ่ิน 
20. กลุมกองทุนหมูบานบานนาทราย นางสุภลักษณ คําปลอง 97 ม.6ต.นาทราย กลุมองคกรการเงิน 
21. กลุมปุยหมักนครศรีฯเกษตรอินทรีย นาย วรรโณ  สุขแกว 70/6ม.6ต.นาทราย กลุมธุรกิจชุมชน/อาชีพ 
19. กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนา

ทราย 
นายเมษา  ดาวัลย 106/1ม.1ต.นาทราย กลุมสวัสดิการชุมชน 

22. ชมรมผูสูงอายุตําบลนาทราย นางบุญเลี้ยง วุฒิมานพ 24/6ม.1 ต.นาทราย กลุมสวัสดิการชุมชน 
23. กลุมอ.ส.ม.ตําบลนาทราย นายจรัญ วรรณศิลป 36ม.2 ต.นาทราย กลุมสวัสดิการชุมชน 
24. กองทุนชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม

ตําบลนาทราย 
นางจรรยา  กิมิฬาร 91ม.2ต.นาทราย กลุมองคกรสวัสดิการ

ชุมชน 
25. กลุมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน 
นายฟอง  คําแกว 69/12ม.6ต.นาทราย กลุมสวัสดิการชุมชน 



......................................................................................................................................แผนยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.นาทราย....12 

 

 
หนวยธุรกิจในเขตตําบลนาทราย 

หนวยธุรกิจ จํานวน 
1. โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา 1   แหง 
2. บริษัทคอนกรีตผสมเสร็จ 1   แหง 
3. บานจัดสรร 3   แหง 
4. สถานีบริการน้ํามัน 1   แหง 
5. โรงแรม/รีสอรท 2   แหง 
6. รานคาปลีก 46  ราน 
7. โรงงานน้ําตาลมะพราว 1   แหง 
8. อู อูซอมรถ 7   แหง 
9. รานเสริมสวย 3   แหง 
10. รานขายอาหาร 4   แหง 
11. ตลาดสด 1   แหง 
12. โรงเกลือ 1   แหง 
13. รานจําหนายวัสดุกอสราง ประปา ไฟฟา 3   ราน 
14. รานขายยา 1   แหง 
15. รานรับซ้ือของเกา 1   แหง 

 
1.9 การโทรคมนาคมและการใชไฟฟา  ตําบลนาทรายไดรับการบริการดานโทรคมนาคมและ 
ไฟฟา   ดังนี้ 
 1)  ระบบโทรคมนาคม  
  -โทรศัพทสาธารณะ จํานวน 4 จุด  
  -ระบบเครือขายเสาสัญญาณเคลื่อนท่ี 3 ระบบ 
  -ตูรับสัญญาณอินเทอรเน็ต 2 จุด TOT / 3BB 
 2)   มีไฟฟาใชครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังตําบล   
 3)   มีประปาหมูบาน  ใชจํานวน  6   หมูบาน 
 

2. สภาพทางสังคมและสถาบันทางครอบครัว 
 1) สภาพการตั้งบานเรือน การตั้งบานเรือนของประชากรในตําบลนาทราย เปนชุมชนคอนขาง
หนาแนนในหมูท่ี 1,2 ของตําบล บริเวณท่ีดอนสองฟากถนนท่ีลุมดานหลังหมูบานจะเปนพ้ืนท่ีทํานาท้ังหมด ท่ี
เหลือ หมูท่ี 3 , 4  ,5 , 6 จะมีการตั้งบานเรือนกระจายออกไปเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีทําสวนซ่ึงเกือบท้ังหมดเปน
ครอบครัวเกษตรกรตั้งบานเรือนอยูในพ้ืนท่ีทํากิน 
 ลักษณะของบานเรือนของเกษตรกรในพ้ืนท่ีนี้สวนใหญเปนเรือนไมก่ึงปูนและเรือนไมมีท้ังชั้นเดียวและ
สองชั้น และเปนท่ีนาสังเกตวาบานเรือนท่ีกอสรางใหมเปนบานกออิฐและปูนเพราะไมหายากและมีราคาแพง 
 2) ลักษณะทางสังคม  ศาสนา และสถาบัน  ความสัมพันธทางสังคมของประชากรในตําบลนาทราย 
อาจแบงออกเปนความสัมพันธภายในและภายนอกชุมชน  ความสัมพันธภายในชุมชนสวนหนึ่งเกิดจาก
ความสัมพันธทางสายเลือด เครือญาติพ่ีนอง และเพ่ือนบานทําใหเกิดการพ่ึงพาอาศัยกันระหวางคนเหลานี้ใน
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ลักษณะของสังคมท่ีมีการแบงปน เอ้ืออาทร ชวยเหลือซ่ึงกันและกันอยางไรก็ตามในสังคมยุคปจจุบัน แมวาการ
แบงปนและการชวยเหลือ ยังคงเปนลักษณะเดน  แตเกษตรกรก็ไมอาจแบงปนหรือชวยเหลือไดทุกเรื่อง ทุก
เวลา เหมือนสังคมในอดีต  
 ความผูกพันของคนท่ีมีความสัมพันธทางเครือญาติและเพ่ือนบานจะเปนศูนยกลางอยุท่ีญาติผูใหญ 
ผูสูงอายุ หรือบุคคลท่ีไดรับการยอมรับในชุมชน มีการไปมาหาสูกันหลังจากเสร็จงานในตอนเย็นและตาม
เทศกาลของชุมชน งานบวชนาค งานแตงงาน และงานฌาปนกิจศพความสัมพันธแบบนี้ยังคงปรากฎใหเห็น
ท่ัวไปท้ังในชุมชนท่ีนับถือศาสนาพุทธและศาสนาอ่ืนๆ 
 ความผูกพันภายนอกชุมชน เปนความสัมพันธระหวางคนในชุมชนกับบุคคลภายนอกสวนหนึ่งเปน
ความสัมพันธกับพอคา นายทุน คือการขายผลผลิตและการซ้ือหาเครื่องอุปโภคบริโภค และปจจัยการผลิตตางๆ 
ประชากรสวนหน่ึงตองออกไปทํางานรับจางนอกตําบลลักษณะเชาไปเย็นกลับ ซึ่งสวนใหญเปนงานกอสรางและความสัมพันธ
กับระบบราชการ ซึ่งเก่ียวพันธกับวิถีชีวิตของเกษตรกรตั้งแตเกิดจนตาย 
 ประชากรในตําบลนาทรายสวนใหญประมาณรอยละ 99.5 นับถือศาสนาพุทธ ประมาณรอยละ 0.5 
นับถือศาสนาอิสลาม คนในชุมชนจะอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 ท่ีสาธารณประโยชน 

1) ท่ีอานหนังสือหมูบาน ศาลาเอนกประสงคประจําหมูบาน จํานวน 6 แหง  
2) ศูนยขอมูลระดับตําบล  จํานวน  1  แหง 
3) ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 1 แหง 
4) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล 1 แหง 
5) ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 1แหง 

 

3.   สภาพทางเศรษฐกิจ 
 2.1 การประกอบอาชีพ ประชากรสวนใหญในตําบลนาทรายประกอบอาชีพการเกษตรโดยทํานาขาวไว
บริโภคเปนหลัก รองลงมาคือ ทําสวนผลไมและเลี้ยงสัตวเปนอาชีพเสริม  สัดสวนการใชพ้ืนท่ีในกิจกรรมการ
ผลิตแตละสาขาดังนี้ 

1. พ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีท้ังหมด 6,816  ไร แยกเปน พ้ืนท่ีทําการเกษตร ดังนี้ 
พ้ืนท่ีทํานา  แยกเปน 
-  พ้ืนท่ีทํานาปรัง   จํานวน   1,434 ไร 
-  พ้ืนท่ีทํานาป จํานวน     810    ไร 
พ้ืนท่ีทําสวนไมผล  แยกเปน 
-  พ้ืนท่ีปลูกมังคุด   จํานวน   1,411 ไร 
-  พ้ืนท่ีปลูกเงาะ จํานวน     314   ไร 
-  พ้ืนท่ีปลูกทุเรียน จํานวน      87    ไร 
-  พ้ืนท่ีปลูกลองกอง จํานวน     239    ไร 
-  พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน จํานวน     644 ไร 
-  พ้ืนท่ีปลูกมะนาว จํานวน      102   ไร 
-  พ้ืนท่ีปลูกยางพารา จํานวน     1,460 ไร 
-  พ้ืนท่ีการเกษตรอ่ืนๆ  จํานวน       315 ไร 
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2.  ปศุสัตวและการประมง 
 ประกอบดวยการ เลี้ยงโคพ้ืนเมือง กระบือ สุกร ไกพ้ืนเมือง ไกเนื้อ เปดเทศ เปดไข   เลี้ยงปลา
  สวนใหญในตําบลนาทรายมีแหลงจับปลาธรรมชาติมากในบริเวณบอดินทรายราง 

 การผลิต เกษตรกรในตําบลนาทราย ไดนําเอาเทคโนโลยีใหมๆเขามาใชในการผลิตตลอดเวลา
นับตั้งแตพันธพืช สัตว ปุย และสารเคมี  การเกษตรและเครื่องทุนแรง เชน รถไถ เครื่องตัดหญา และอ่ืนๆ ทํา
ใหตนทุนสูง และเสี่ยงตอการขาดทุนในภาวะราคาผลผลิตตกต่ํา 
         การผลิตนอกภาคเกษตร มีการรวมกลุมจักสานยานลิ เภา เปนสินคาหนึ่ งตําบลหนึ่ ง 
ผลิตภัณฑ 
               การตลาดโดย ท่ัวไปตลาดพืชผลสินค า เกษตรของตํ าบลนาทรายยั งคงอยู ใน มือของ 
พอคาคนกลางและตางถ่ินเขามาซ้ือไปขายอีกทอดหนึ่ง มีพอคาท้ังในและตางจังหวัดเขาไปรับซ้ือผลผลิตและ
เปนฝายตั้งราคาผลผลิตเหลานั้น 
      การรวมกลุมเพ่ือดําเนินการดานการตลาดของเกษตรกรในตําบลนาทราย คอนขางจํากัด สวน
ใหญกลุมท่ีมีอยูเปนการรวมกลุมเพ่ือรับการถายทอดความรูเพ่ือทําการผลิต 
 

หนวยธุรกิจในเขตตําบลนาทราย 
 

ลําดับ
ท่ี 

หนวยธุรกิจ จํานวน 

1.  โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา 1   แหง 
2.  บริษัทคอนกรีตผสมเสร็จ 1   แหง 
3.  บานจดัสรร 3   แหง 
4.  สถานีบริการน้ํามัน 1   แหง 
5.  โรงแรม/รีสอรท 2   แหง 
6.  รานคาปลีก 46  ราน 
7.  โรงงานน้ําตาลมะพราว 1   แหง 
8. อู อูซอมรถ 7   แหง 
9. รานเสริมสวย 3   แหง 
10. รานขายอาหาร 4   แหง 
11. ตลาดสด 1   แหง 
12. โรงเกลือ 1   แหง 
13. รานจําหนายวัสดุกอสราง ประปา ไฟฟา 3   ราน 
14. รานขายยา 1   แหง 
15. รานรับซ้ือของเกา 1   แหง 
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ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพในองคการบริหารสวนตําบล 

 
 

 

 

 

 

 

 

  โครงสรางสวนราชการ อบต 

   องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

  

                ปลัด อบต. 

        (นักบริหารงาน อบต. 8) 

  

รอง  ปลัด  อบต. 

(นักบริหารงาน  อบต. 7) 

  

                    

สํานักงานปลัด อบต.              กองคลัง              กองชาง 

 นักบริหารงานท่ัวไป 6        นักบริหารงานคลัง 7       นักบริหารงานชาง 7 

 - งานบริหารงานท่ัวไป  - งานการเงิน  - งานกอสราง 

 - งานการเจาหนาท่ี  - งานพัฒนาและจดัเก็บรายได  - งานประสานธารณูปโภค 

 - งานนโยบายและแผน  - งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ

 - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  - งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรพัยสิน 

 - งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนา 

   และวัฒนธรรม 

 - งานสงเสริมการเกษตร 

 - งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
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การปกครองสวนทองถิ่น และภาวะผูนํา 
 ดานการบริหารการปกครอง 

 องคการบริหารสวนตําบลนาทราย   ประกอบดวยการปกครองทองท่ี 6 หมูบาน มีสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล 11 คน นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน และรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 2 คน และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน ไมมีความขัดแยงในการติดตอ
ประสานงานระหวางทองถ่ินกับทองท่ี ซ่ึงประชาชนตําบลนาทรายใหความรวมมือเปนอยางดีและให
ความสําคัญกับประชาชนหมูบาน ประชาคมตําบลและการมีสวนรวมของประชาชน 

  

 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  ประกอบดวย 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง เบอรโทร 
1 นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ   นายกอบต. 081-9794677 
2 นายจรรยา  พูนพิพัฒน รองนายกอบต. 086-7394839 
3 นายวันชัย  รองพินิจ รองนายกอบต. 081-7474373 
4 นายจําลอง ทรงวิลาศ เลขานายก 084-7459542 

 

ฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย ประกอบดวย 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง เบอรโทร 
1 นายณัฎฐภรณ  ยิ่งนคร ประธานสภาฯ 086-9454178 
2 นายปรานอม  วิหกฤทธิ์ รองประธานสภาฯ 083-3906724 
3 นายฉลาด พรามนาค สมาชิกสภาฯ ม.1 084-4663834 
4 นายเวช ธรรมโชติ สมาชิกสภาฯ ม.2 087-2782092 
5 นายณรงค  บุญอมร สมาชิกสภาฯ ม.2 088-5018963 
6 นายอนุพงค  ชูโลก สมาชิกสภาฯ ม.3 081-0770064 
7 นายสมโภชน  ยิ่งประดิษฐ สมาชิกสภาฯ ม.4 086-5948533 
8 นายวินัย ชูโลก สมาชิกสภาฯ ม.4 081-2704208 
9 นายไมตรี ยอดมณี  สมาชิกสภาฯ ม.5 087-2826190 

10 นายพรชัย จุลแกว สมาชิกสภาฯ ม.5 085-8810765 
11 นายนิคม สุขบําเพ็ญ สมาชิกสภาฯ ม.6 083-5059381 
12 นายเอกรินทร  อินทสาร ปลัดอบต. เลขานุการสภาฯ 089-5935660 

  
 
 
 
*ขอมูล ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 
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จํานวนบุคลากร 
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ปจจุบันมีจํานวน 39 คน และสวนราชการ จํานวน 3 สวน ดังน ี้ 

สังกัด ลําดับ
ท่ี 

ตําแหนง ช่ือ – สกุล ระดับการศึกษา 

สํานักงานปลัด 1 ปลัดอบต.นาทราย นายเอกรินทร  อินทสาร ปริญญาโท 
 2 รองปลัดอบต.นาทราย นางนุชฉวี แกวขวัญ ปริญญาโท 
 3 หัวหนาสํานักงานปลดั นางนิศากร  สุขบําเพ็ญ ปริญญาโท 
 4 จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน นางสาวอารีวรรณ  ปรีชาชาญ ปริญญาโท 
 ๕ นักวิชาการศึกษา นางภัชรีย  แดงหวาน ปริญญาตรี 
 6 นักพัฒนาชุมชน นายปริเชษฐ เทพบุญศรี  ปริญญาโท 
 7 บุคลากร นางสาวจันจิรา สุดปราง ปริญญาโท 
 8 จนท.บริหารงานท่ัวไป นางจารึก  เดชเดโช  ปริญญาตรี 

 9 จนท.บริหารงานท่ัวไป นางสาวชโลธร เพชรสงค ปริญญาโท 
 10 ครูผูดูแลเด็ก นางสาวิตรี  จันพลโท ปริญญาตรี 
 11 ครูผูดูแลเด็ก นางกันทิมา ชางกลาง ปริญญาตรี 
 12 ครูผูดูแลเด็ก นางกุสุมา  ภักดี ปริญญาตรี 
 13 ผูชวยผูดูแลเด็ก นางสาวกัญญพัชร นพรัตน ปริญญาโท 
 14 ผช.นักพัฒนาชุมชน นายณัฐวัฒน พูลพิพัฒน ปริญญาตรี 
 15 ผช.นักวิชาการเกษตร นางสาวสายวารี  สุดสมบูรณ  ปริญญาโท 
 16 ผช.บุคลากร นางสาวอริญชย  ณัฏฐวรรธนะ ปริญญาโท 
 17 พนักงานขับรถยนต นายปรีชา ชุมธรรม ปวช. 
 18 คนงานท่ัวไป นางบุญพา  นาคสุวรรณ ม.6 
 19 ยาม นายสัญญา  กิมิฬาร ป.6 
 20 พนักงานขับรถขยะ นายเสนห วาระเพียง ป.6 
 21 คนงานประจํารถขยะ นายประวิง ศรีสงคราม ป.6 
 22 คนงานประจํารถขยะ นายวินัย สุวรรณรัตน ป.6 
 23 คนงานประจํารถขยะ นายราชันย ภาระอาสม ป.6 
 24 คนงานประจํารถขยะ นายชาญชัย  ปรีชาชาญ ปวส. 
กองคลัง 25 ผูอํานวยการกองคลัง นางสาววีระพัฒน  ทับทุง ปริญญาโท 
 26 นักวิชาการเงินและบัญชี นางปยนันท  เขียวบุญจันทร ปริญญาตรี 
 27 นักวิชาการคลัง นางสาววิมล เลิศสอนจิตต ปริญญาตรี 
 28 เจาพนักงานพัสดุ นางโสภา เวชนุสิทธิ ์ ปริญญาตรี 
 29 เจาพนักงานพัสดุ นางสาวนิตยา ไกรนุกูล ปริญญาตรี 
 30 นักวิชาการจัดเก็บรายได นางสาวปวีณา  ไตรรัตน ปริญญาโท 
 31 เจาพนักงานจัดเก็บรายได นางสาวรัตนาภรณ จันทรไพรพฤกษ ปวส. 
 32 ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได นางสาวอรนุช บุญเรืองฤทธิ์ ปวส. 
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สังกัด ลําดับ

ท่ี 
ตําแหนง ช่ือ – สกุล ระดับการศึกษา 

กองชาง 33 ผูอํานวยการกองชาง นายอนิรุจน ภูขวัญทอง ปริญญาตรี 
 34 นายชางโยธา นายชัยวัฒน  สวนหนองแวง ปริญญาตรี 
 35 ผูชวยนายชางโยธา  นายเทิดพงศ กาฬคลอด  ปริญญาตรี 
 36 ผช.จพง.ธุรการ นางสาวอําไพ  ปรางเพชร ปริญญาตรี 
 37 พนักงานผลิตน้ําประปา นายสายัณห รองพินิจ ม.3 
 38 พนักงานผลิตน้ําประปา นายบุญยัง หม่ืนนคร ป.6 
 39 พนักงานผลิตน้ําประปา นายนราธิป  ชุมธรรม ป.6 

 

 

*ขอมูล ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 
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ขอมูลดานสถานะการคลังขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย 
บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจาย (ยอนหลัง 3 ป) 
 ป 2555 ป 2556 ป 2557 

รายรับ                                             (รวมท้ังสิ้น) 20,215,886.41 23,606,029.24 22,015,953.63 
 รายไดจัดเก็บเอง                                          

1.  หมวดภาษีอากร   
1.1   ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
1.2   ภาษีบํารุงทองท่ี 
1.3   ภาษีปาย 

2.   หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต 
 2.1   คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  
 2.2   คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย 
 2.3   คาธรรมเนียมปดแผนปายประกาศ 
 2.4   คาธรรมเนียมจะทะเบียนพาณิชย 
 2.5   คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
 2.6   คาปรับผิดสัญญา 
 2.7   คาปรับอ่ืน ๆ 
 2.8   คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ี

เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 2.9   คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 2.10   คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 

3.   หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
 3.1   ดอกเบ้ียเงินฝากจากธนาคาร 

4.   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 
      4.1   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 

5.   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
 5.1  คาขายแบบแปลน 
 5.2  รายไดเบ็ดเตลด็อ่ืน ๆ 

6.   หมวดรายไดจากทุน 
 6.1   คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 

 
86,786.10 
67,201.60 
25,904.00 

 
- 

122,180.00 
           -     

1,310.00 
16,400.00 
19,600.00 

- 
- 
 
- 
- 
 

122,986.04 
 

707,643.00 
 

213,000.00 
66,600.00 

 
- 

 
131,363.65 

66,465.70 
26,104.00 

 
- 

173,340.00 
60.00 

720.00 
2,210.00 
1,980.00 

400.00 
3,000.00 

 
2,000.00 

- 
 

119,530.52 
 

750,159.00 
 

87,000.00 
- 
 

2,115.00 

 
126,107.60 

60,495.57 
101,109.00 

 
477.00 

190,901.00 
10.00 

830.00 
4,370.00 

61,170.00 
- 

3,000.00 
 

2,000.00 
120.00 

 
160,534.22 

 
729,646.00 

 
99,700.00 
67,200.00 

 
2,000.00 

ก.  รายไดท่ีรัฐจัดเก็บและจัดสรรให 18,766,275.67 22,239,581.37 20,406,283.24 
1.  หมวดภาษีจัดสรร  

1.1 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 
1.2 ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9 
1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
1.4 ภาษีสุรา 
1.5 ภาษีสรรพสามิต 
1.6 คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม 
1.7 คาภาคหลวงแร 
1.8 คาภาคหลวงปโตเลียม 

 
5,043,256.06 
2,143,070.12 

90,900.49 
1,034,338.12 
1,858,810.43 

63,994.00 
63,686.97 
75,537.50 

 
8,372,316.03 
2,417,682.54 

101,543.59 
1,058,091.51 
2,313,261.31 

76,202.00 
97,092.26 
93,199.38 

 
6,290,598.32 
2,387,177.25 

87,603.02 
1,172,927.43 
1,595,413.78 

64,017.00 
70,946.16 
91,899.88 
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1.9 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมท่ีดิน 
1. หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต 

1.1 คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสรุา 
1.2 คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 
1.3 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 

2. หมวดเงินอุดหนุน 
3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป  สําหรับดําเนินการตาม 

อํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา 

   1,965,410.00 
 

1,530.00 
226.98 

- 
 
- 
 

1,440,030.00 
 

520.00 
446.20 

- 
 
 

6,269,196.55 
 

1,976,065.00 
 

1,540.00 
698.40 

- 
 
 

6,667,397.00 

 
 
 

รายจาย   ป 2555 ป 2556 ป 2557 
                                                        รวมท้ังสิ้น 18,628,713.50 21,350,241.42 20,234,276.01 

ก.  รายจายประจํา                                              
1. หมวดงบกลาง 
2. หมวดเงินเดือน(ฝายการเมือง) 
3. หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) 
4. หมวดคาตอบแทน 
5. หมวดคาใชสอย 
6. หมวดคาวัสด ุ
7. หมวดคาสาธารณูปโภค 
8. หมวดรายจายอ่ืน ๆ 
9. หมวดเงินอุดหนุน 

1,467,832.00 
1,776,812.65 
4,621,846.46 
1,613,043.00 
1,762,937.23 
1,785,767.90 

661,503.26 
25,000.00 

980,390.00 

1,568,264.00 
1,728,595.49 
5,072,207.52 
1,632,475.00 
2,477,055.15 
1,852,579.25 

821,415.01 
50,000 

902,800.00 

1,688,591.50 
1,836,240.00 
5,654,359.13 

384,221.00 
2,235,087.80 
1,818,594.99 

954,543.67 
1,158,475.00 
1,125,642.92 

ข.   รายจายเพ่ือการพัฒนา                                    
1. หมวดคาครุภณัฑ 
2. หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

165,381.00 
3,768,200.00 

1,045,920.00 
4,198,930.00 

339,680.00 
3,038,840.00 

   
2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย 
 
 การกําหนดตําแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย  
กําหนดตาม จุดยืนการพัฒนาของจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ เมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพเกษตร
นวัตกรรม  เมืองทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม (นครแหงธรรม : ธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม) ตลาด
กลางสินคาเกษตร ศูนยกลางการคมนาคมขนสง และกระจายสินคาของภาคใต  
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บทท่ี 3 

แผนยุทธศาสตร 

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 

 3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลนาทรายไดวางแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ตาม

แนวนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนาจังหวัด 

 แนวยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 

          ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ มี 6 ประการ คือ  

 *ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  

 *ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม

 *ยุทธศาสตรความเข็มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน   

 *ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

 *ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  

 *ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  

ยุทธศาสตรหลักของ คสช. ยึดถือเปนแนวทางในปจจุบัน คือ 

1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตรในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสราง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหเกิด
ประโยชนกับประชาชน ในการใชบริการอยางแทจริง 
8. ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความม่ันคง
และยั่งยืนในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
9. ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอยางยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 :  การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลคาพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาลมน้ํามัน   

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 :  การพัฒนาการทองเท่ียวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณของพ้ืนท่ี   

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 :  การพัฒนาสินคาเกษตรใหปลอดภัยและมีศักยภาพในการสงออก   

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสใหรองรับ     

                                การคา การลงทุน การทองเท่ียว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

การกําหนดตําแหนงและทิศทางการพัฒนาจังหวัด 

     จากกรอบนโยบายและศักยภาพ  โอกาส  ขอจํากัด  จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงกําหนด

ตําแหนงและทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยกําหนดวิสัยทัศนจังหวัดนครศรีธรรมราชวา “นครแหงการเรียนรู  

เกษตร  ทองเท่ียว นาอยู  ชุมชนเขมแข็ง”     

วิสัยทัศน (Vision)  “นครแหงการเรียนรู เกษตร ทองเท่ียว นาอยู ชุมชนเขมแข็ง” 

พันธกิจ (Mission) 

๑. เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจ 
และอุตสาหกรรมของจังหวัด  บนพ้ืนฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกสและบริหารจัดการดานการตลาด 

  ๒. เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน 

๓. ยกระดับความสามารถการเรียนรู  กระจายการเรียนรูบนเครือขายชุมชนและสงเสริมการ 

สรางชุมชนตนแบบความพอเพียง 

   ๔. พัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพ เติบโตอยางเขมแข็งม่ันคงบนพ้ืนฐานการจัดการความ

หลากหลายของทรัพยากร 

๕. พัฒนา คน องคกร ระบบสวัสดิการสังคม และความม่ันคงบนพ้ืนฐานการบริหารกิจการ 

บานเมืองท่ีดี 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 

1. การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เปนเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และนํา
นวัตกรรมเกษตรมาใชเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตและสรางรายได 

2. การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ท่ีสามารถสราง
อาชีพและรายไดในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดลอมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนท่ี 
สีเขียวและการใชพลังงานสะอาด 

4. การสรางความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเขมแข็ง 
5. การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาเพ่ือสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 

เปาประสงครวม (วัตถุประสงค) (Objective) 

1. รักษาฐานรายไดเดิม เพ่ิมรายไดจากการเกษตรและการทองเท่ียว 

2. ระบบการผลิตท่ีไดรับรองมาตรฐาน และระบบ logistics มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

3. นครศรีธรรมราชเปนเมืองสีเขียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา  

      สิ่งแวดลอม ไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและใชอยางยั่งยืน 

  4. นครศรีธรรมราชเปนเมืองพลังงานสะอาด มีการจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ 

               ใชอยางประหยัด 

5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุขเพ่ิมข้ึน 

6. การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับคามาตรฐานการศึกษา 
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7. ปการศึกษาเฉลี่ยของคนจังหวัดนครศรีธรรมราช สูงกวาเกณฑมาตรฐานประเทศ 

จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) 

   จากขอมูลการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัด และกําหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรใน

ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช กําหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี ้

1. เมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม 

2. เมืองทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรม (นครแหงธรรม : ธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม) 

   3. ตลาดกลางสินคาเกษตร ศูนยกลางการคมนาคมขนสง และกระจายสินคาของภาคใต  
 

3.1.2 การใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกําหนดแนวทางการพัฒนา 
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3.1.3 การพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่น 

 1. ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน 

  - มุงเนนการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม ถนนสายหลักและสายรองใหเปนถนนท่ี

ไดมาตรฐานเพ่ือใหประชาชนสามารถใชประโยชนไดตลอดป 

  - ปรับปรุงระบบประปา โดยมุงเนนใหมีน้ําประปาท่ีสะอาด เพียงพอตอความตองการของ

ประชาชนทุกครัวเรือน  ปรับปรุงเพ่ิมเติมระบบประปาเดิมใหดีมีมาตรฐาน ดําเนินการพัฒนา แหลงน้ํา

เพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภค 

  - ปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน รวมถึงพัฒนา

ระบบจําหนายไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

2. ดานการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ 

  -  สนับสนุนดานการศึกษาใหแกโรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบล โดยการจัดอาหาร

กลางวันและอาหารเสริม(นม) ท่ีมีคุณคาดานโภชนาการ จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาทักษะท้ังดาน

วิชาการและนันทนาการใหเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง 

  - สงเสริม สนับสนุนการศึกษาในทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ โดยการพัฒนา ปรับปรุง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย ใหมีสภาพแวดลอมท่ีดี มีวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนท่ีได

มาตรฐาน 

  - อนุรักษ สงเสริม ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ

ในทองถ่ิน เชน งานประเพณีวันสงกรานต วันลอยกระทง และวันสําคัญทางศาสนา 

  - จัดใหมีกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในชุมชน เชน การออกกําลังกาย 

การเตนแอรโรบิก สนับสนุนอุปกรณกีฬา 

3. ดานเศรษฐกิจ 

  -  สนับสนุนสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย รวมท้ัง

สงเสริมกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร โดยการจัดทําโครงการผลิตปุยหมักจากหอยเชอรรี่ 

  - สงเสริมอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน และเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน เชน โครงการ

ฝกอบรมอาชีพชางชุมชน(Fix it Center) โดยรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเขามาอบรมใหความรู 

อาชีพชางตางๆใหกับชางในชุมชน และใหบริการซอมแซมเครื่องใชอุปกรณไฟฟาตางๆใหกับประชาชน

ในเขตพ้ืนท่ี เปนการสรางรายได และลดรายจายใหกับประชาชน 

  - สนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาชีพตางๆ และสงเสริมสนับสนุนงบประมาณแกกลุมอาชีพใน

ตําบลนาทราย  

4. ดานความเขมแข็งของชุมชน 

  - จัดอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือปองกันและระงับเหตุภัยพิบัติ

ตางๆ  
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  - สนับสนุนใหมีเวทีประชาคมเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินตามความ

ตองการของชุมชน 

  - สงเสริม ใหเด็กและเยาวชนประชาชน ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพและหางไกลจากยาเสพติด 

  - จัดสวัสดิการแก ผูสูงอายุ ผูพิการ ดอยโอกาส และสนับสนุน สงเสริมการสรางคุณภาพชีวิต

ท่ีดีใหกับผูดอยโอกาส 

 5. ดานสาธารณสุข 

   - ใหการสนับสนุน สงเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยและการปองกันโรคของประชาชน โดย 

รวมมือกับหนวยงานตางๆ เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือดานสาธารณสุข รวมท้ังการดําเนินงานของ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  

   - เฝาระวังติดตาม ปองกันการแพรระบาดของโรคระบาดตางๆท่ีอาจเกิดข้ึน 

   - จัดทําระบบแพทยฉุกเฉิน เพ่ือใหบริการประชาชนท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยฉุกเฉิน 

 6. ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

   - สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   - เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล 

   - ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 

 7. ดานการบริหารและพัฒนาองคกร และบุคลากรทองถ่ิน 

   - จัดบรรยากาศท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนบรรยากาศแหงการตอนรับ

ประชาชน ดวยการ ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจบริการ โดยยึดหลัก “การบริการคืองานของเรา” 

   - เพ่ิมทักษะ ความสามารถของพนักงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี

ประสิทธิภาพ ในการใหบริการประชาชน ใหรวดเร็ว เสมอภาค และเปนธรรม 

   - ปรับปรุงและพัฒนารายไดในการจัดเก็บภาษี และคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหท่ัวถึงและเปน

ธรรม 

   - เนนการบริหารราชการโดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหการบริหาร

จัดการมากข้ึน โดยการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น รวมถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินการ

ปฎิบัติงาน 

   - บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (ธรรมาภิบาล) 

 3.2 ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีตอการพัฒนา 

3.2.1 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการพัฒนาทองถิ่น 

ก. ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 ปญหา 

                         สังคมโดยรวมภายในองคการบริหารสวนตําบลนาทราย ยังเปนสังคมระบบอุปถัมภ แม

จะมีการกระจายอํานาจสูทองถ่ินมากข้ึน แตประชาชนก็ยังไมใชสิทธิหนาท่ีของตนเองท่ีมีอยูตามรัฐธรรมนูญ 

เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 
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สําหรับปญหาท่ีนาจะมีผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  ดังนี้ 

1. ปญหายาเสพติดในชุมชน 
2. ปญหาสวัสดิการของผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูดอยโอกาส/ผูปวยเอดส 
3. ปญหาฝนแลงและไมมีแหลงกักเก็บน้ํา ในฤดูแลง และน้ําทวมในฤดูฝน 
4. ปญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 
5. ปญหาดานสุขภาพของประชาชน  
6. สถานท่ีสําหรับการเลนกีฬา นันทนาการ และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ ยังไมเพียงพอ 
ปญหาดานสังคมท่ีกลาวมาท้ังหมด จะตองมีการประชาคมหมูบาน เพ่ือหาแนวทางแกไข

และปองกันในอนาคต 

 ขอบเขตและปริมาณของปญหา พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย  

1. เนื่องจากประชาชนสวนใหญไดรับสารอาหารท่ีมีประโยชน ปลอดสารพิษ จึงทําให
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาทราย มีอายุยืนยาว เปนพิเศษ ฉะนั้น จึงเปนเหตุใหจํานวน
ผูสูงอายุเพ่ิมมากข้ึน จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูสูงอายุ สามารถใชเวลาวางในการมีชีวิตอยูนั้นเกิดประโยชน
อยางสูงสุด ยังมีคอนขางนอย 

2. ในเขตพ้ืนท่ีของในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาทรายสวนใหญมี อากาศรอนชื้น 
เหมาะแกการเกิดโรคไขเลือดออก และมีพ้ืนท่ีสวนหนึ่งติดตอกับบอขยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทํา
ใหมีการเพาะพันธุของแมลงวันอันเปนท่ีมาของโรคระบาด ตางๆ เชน โรคอุจระรวง 

3. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาทราย ขาดการปลูก

จิตสํานึกในดานรักบานเกิด รักในอาชีพของพอแม ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญ อายุระหวาง 18-35 ป อยูนอก

พ้ืนท่ี ไปศึกษาเลาเรียน หรือไปทํางานท่ีอ่ืน  

4. ปญหาดานยาเสพตดิ เปนปญหาท่ีรัฐบาลไดกําหนดใหเปน วาระแหงชาติ แตปญหานี้

กลับไมลดนอยลงเลย เพราะกลุมเสี่ยงสวนใหญ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมูบาน การปกปดปญหาหรือไม

มีขอมูลท่ีเปนจริง จึงยากแกการแกไข กําหนดมาตรการท่ีชัดเจน 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต  

องคการบริหารสวนตําบลนาทรายจะดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนท้ังทางดาน

สาธารณสุข  จัดวิทยากรมาอบรมใหความรู ความเขาใจ และจัดใหมีอาสาสมัครสาธารณสุขเปนตัวแทนของ

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย คอยดูแลสอดสองปญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสาน

มายังองคการบริหารสวนตําบลนาทราย เพ่ือใหความชวยเหลือ และจัดใหมีโครงการดานสาธารณสุข ลงไปยัง

ชุมชน/หมูบานตาง ๆ อยางท่ัวถึง สวนในดานการลดปญหาตางๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งสําคัญการปลูกฝง

จิตสํานึกท่ีดี ท้ังเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถชวยไดดีและลงทุนนอย เชน การปลูกฝงในเรื่องเก่ียวกับ

ความสําคัญของหมูบาน/ชุมชน ใหเด็กและเยาวชนเล็งเห็นความสําคัญในถ่ินท่ีอยู บานเกิด อาชีพดั้งเดิม สวน

เรื่องของยาเสพติด หากกลุมนี้ไดรับรูถึงโทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมตามโครงการเยาวชนเยี่ยมคุก เพ่ือให

เด็กและเยาวชนตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด ก็สามารถลดปญหาลงได ซ่ึงกิจกรรมท้ังท่ีดําเนินการ

เปนกิจกรรมท่ีดําเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน  ดานสถานท่ีพักผอนหยอนใจและนันทนาการ
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องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ไดสงเสริมกีฬาในชุมชนโดยใหการสนับสนุนอุปกรณกีฬาในการฝกซอมและ

แขงขัน สวนสถานท่ีหรือสวนสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย จัดสงเสริมการปลูกตนไมใน

ชุมชนและท่ีสาธารณะตาง  ๆ การปรับภูมิทัศนในพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน ลดมลภาวะโลกรอน ทุกอยางเปน

สิ่งจําเปนท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาทรายตองดําเนินการและคาดการณไวในอนาคต 

ความตองการของประชาชน 

 ประชาชนตองการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ไดรับบริการสาธารณสุขอยางท่ัวถึง เด็ก เยาวชนไดรับการ

ปลูกฝงใหอยูในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของทองถ่ินอันดีงาน มีลูกหลานสานตออาชีพเกษตรกรรม

อยางภาคภูมิใจ และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ สถานท่ีเลนกีฬา ออกกําลังกายและนันทนาการอยางเพียงพอ และใช

พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนหรือพ้ืนท่ีวางเปลาใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

ข. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการใหบริการสาธารณะ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลนา

ทรายยังคงเปนปญหาหลักตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงปจจัยหลักในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ก็คือ ดานงบประมาณ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ซ่ึงเปนองคกรปกครองทองถ่ินจําเปนอยางยิ่ง

ท่ีจะตองบริหารงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  แกปญหาโครงสรางพ้ืนฐานใหเหมาะสมและเปนธรรมอยาง

ท่ีสุด สวนอีกปญหาท่ีสําคัญ  และจําเปนจะตองวางแผนรองรับความเจริญเติบโตท้ังดานเศรษฐกิจ และการ

ขยายตัวของชุมชน คือ การวางแผนผังเมือง เพ่ือจัดระบบผังเมืองรองรับปญหาในอนาคต  ซ่ึงปญหาผังเมืองนี้

ในเมืองใหญๆหรือชุมชนใหญกําลังประสบปญหามาก เพราะไมมีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลนาทราย ตองใหความสําคัญกับปญหาการวางแผนผังเมือง เพ่ืออนาคตจะไม

ประสบปญหา  หรือประสบกับปญหาก็ไมรุนแรงมากนัก 

 ขอบเขตและปริมาณของปญหา พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย  

1. เสนทางคมนาคม บางเสนทางคมนาคมภายในหมูบานมีสภาพเปนถนนลูกรัง และ
เปนหลุมเปนบอ จนเปนเหตุใหเด็กนักเรียน และประชาชนท่ีสัญจรไป-มา ไดรับความเดือดรอน  ซ่ึงมีปริมาณ
ของยานพาหนะผานไปมามากพอสมควร 

2. ทางระบายน้ํา ลําคลอง บางแหงยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน ลําเหมืองสงน้ํามีวัชพืช
ปกคลุม ทอระบายน้ํายังถูกน้ํากัดเซาะพังทลายตองแกไขปญหาทุกป และบางแหงทอระบายน้ําเล็กทําใหการ
ระบายน้ําในชวงฤดูน้ําหลากไมทันทําใหเกิดปญหาน้ําทวมขัง 

3. ไฟฟาและแสงสวาง ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาทราย และพ้ืนท่ีสาธารณะ
หลายแหงยังไมไดขยายเขตไฟฟาอยางท่ัวถึง 

4. ระบบประปาหมูบาน มีระบบประปาทุกหมูบานการผลิตน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภคไม
เพียงพอตอความตองการของประชาชน แตระบบประปาบางหมูบานกอสรางมานานหลายปแลว ทําใหถังเก็บ
น้ําประปาเปนสนิม พุพัง ทําใหตองซอมแซมบอยครั้ง จนทําใหระบบประปาเกิดความเสียหาย ชํารุด พัง ตอง
ทําการซอมแซมจนงบประมาณในการบริหารขาดดุล และไมเพียงพอ  
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5. แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรกรสวนใหญอาศัยน้ําตามธรรมชาติในฤดูฝนทํานาป บางครั้ง
เกิดปญหาภัยแลงทําใหน้ําไมเพียงพอตอการทํานา เกษตรกรแกไขปญหาโดยการขุดเจาะบอบาดาลในพ้ืนท่ีนาของ
ตนเองทําใหเพ่ิมตนทุนการผลิต เชน คาขุดเจาะบอบาดาล คาไฟฟา เปนตน บางพ้ืนท่ีพบปญหาสภาพน้ํากรอยไม
สามารถทํานาได เนื่องจากน้ําทะเลหนุน  ไมมีอางเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง  

6. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปจจุบันสวนใหญชาวบานจะใช
โทรศัพทมือถือในการติดตอสื่อสาร และการสงสิ่งของใชไปรษณียอนุญาต สวนการโทรคมนาคม ระบบ
อินเตอรเน็ตมีบริการฟรีท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาทราย แตในภายในหมูบานสวนใหญจะติดไวใหลูกหลาน
ตนเองท่ีกําลังเรียนหนังสือไดใชเฉพาะครัวเรือน และระบบเสียงตามสายขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย
ซ่ึงไวสําหรับประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารตางๆของ อบต. ก็ยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีประชาชนไมไดรับ
ขาวสารท่ีท่ัวถึงรวดเร็วเทาท่ีควร ท้ังนี้เพราะขอจํากัดในดานงบประมาณ ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลนาทราย
จะไดทําการปรับปรุงตอไป  

การคาดการณแนวโนมในอนาคต  

 ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแกไข ปรับปรุงได โดยการจัดหาเงินงบประมาณ

ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชน และในสวนของพ้ืนท่ี เขตติดตอกับตําบลขางเคียง หรือ

โครงการ/กิจกรรมท่ีเกินศักยภาพ จะนําแนวทางการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือดําเนินการของงบ

สนับสนุนจากหนวยงายท่ีเก่ียวของ 

 ความตองการของประชาชน 

1.  กอสราง  ปรับปรุง เสนทางการคมนาคมใหสะดวก  ท่ัวถึงและครอบคลุมทุกหมูบาน 

๒. กอสรางทอลอดเหลี่ยม และวางทอระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง 

๓. ขยายเขตไฟฟาใหครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

๔. กอสรางฝายน้ําลน ขุดลอกคลอง เหมืองน้ํา 

๕. จัดหาแหลงกักเก็บน้ํา ในการอุปโภค  บริโภค  

๖. สนับสนุนปจจัยในการผลิต  

๗. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแกประชาชน 

๘. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ 

๑๐. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 

๑๑. การดูแลสุขภาพของประชาชน ตั้งแตตั้งครรภถึงผูสูงอายุ 

๑๒. จัดใหมีการอบรมเพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑๓. จัดการเผยแพรความรูใหเห็นถึงโทษของการใชสารเคมีในพืช การใหความรูดานเกษตร

อินทรีย 

๑๔. สนับสนุนใหมีกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
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ค. ดานเศรษฐกิจ 

 ปญหา 

สภาพเศรษฐกิจภายในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลนาทรายยังมีปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา 

ประชาชนยังวางงาน  ไมมีการใชเวลาวางใหเปนประโยชนเนื่องจากขาดอาชีพเสริมหลังหมดฤดูกาลผลไม ฤดู

ทํานา การรวมกลุมอาชีพของประชาชนยังไมเขมแข็งพอ  การสงเสริมอาชีพขาดการตอเนื่อง  เพราะการ

ทํางานของกลุมอาชีพมีเพียงไมก่ีคน  ขาดสถานท่ีดําเนินงาน  สถานท่ีทองเท่ียวยังขาดการสงเสริมดูแลอยาง

จริงจังดังนั้น จึงเปนปญหาสําคัญท่ีจะตองคิดตอไปวา ทําอยางไรจึงจะทําใหเศรษฐกิจภายในชุมชนดีข้ึน 

 ในดานศักยภาพในการบริหารงาน การแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย   ยัง

ตองอาศัยงบประมาณในการแกไขจัดการปญหาตางๆ เชน ปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน ปญหาดานสังคม ปญหา

สิ่งแวดลอม ปญหาเรื่องน้ํา ปญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ปญหาเศรษฐกิจ  ฯลฯ  ซ่ึงปญหาท่ีกลาวมา ถือ

เปนปญหาเรงดวน บางปญหาจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนพรอมท้ังยังตอง

อาศัยงบประมาณท่ีมีอยูท่ีคอนขางจะจํากัด เพ่ือบริการจัดการปญหาใหเกิดประโยชนสูงสุด  และรองรับการ

ขยายตัวมากข้ึนในอนาคต 

 ขอบเขตและปริมาณของปญหา พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย  

 ประชาชนสวนใหญในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาทราย มีอาชีพหลัก คือ การเกษตร 

รองลงมาเปนอาชีพรับจาง ขอบเขตและปริมาณของปญหา หรือกลุมเปาหมาย ก็ยังเปนกลุมเกษตรกรรมเปน

สวนใหญ ฉะนั้น อาจรวมกลุมผูมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาใหความรู ความเขาใจ ใน

ทุกๆ ดานใหการสงเสริมอาชีพอยางตอเนื่อง   

 การคาดการณแนวโนมในอนาคต  

 ภาคการเกษตร เปนสิ่งสําคัญยิ่งท่ีจะตองดําเนินการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

เล็งเห็นความสําคัญเปนอยางมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดทําโครงการ/กิจกรรมจะเนนหนักในเรื่องของ

ภาคการเกษตร  อีกท้ังการเพ่ิมพูนความรู ใหกับเกษตรกร เปนนโยบายท่ีตองดําเนินการในอนาคตอยาง

แนนอน 

 ความตองการของประชาชน 

 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาทรายตองการเครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ 

และตองการความรูในการเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร และสถานท่ีจําหนายสินคาท่ีม่ันคงถาวร  เพราะลด

ปญหาการกดราคาผลผลิต     
 

ง.ดานการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น

และกีฬานันทนาการ 

 ปญหา 

ในตําบลนาทราย  ยังขาดสถานท่ีสําหรับออกกําลังกายและท่ีพักผอนหยอนใจท่ีเพียงพอ  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตยังไมครอบคลุมและท่ัวถึง  งบประมาณในการพัฒนาและสงเสริมดานการศึกษา         
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มีจํานวนนอยเม่ือเปรียบเทียบกับความตองการในการพัฒนาการเรียนการสอน  เด็กท่ีเขารับการศึกษาจะมี

ปญหาดานโภชนาการ  เนื่องจากตอนเชาไมไดรับสารอาหารท่ีเพียงพอ   
 

จ.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวมภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาทราย ตั้งอยูใน

พ้ืนท่ีรับน้ําการไหลของกระแสน้ํารุนแรงกอใหเกิดการพังทลายของหนาดิน ตลิ่ง และฝงคลอง ฟารมเลี้ยงสัตว

ในพ้ืนท่ีสงผลใหมีกลิ่นรบกวน  มีการนําสิ่งสกปรกลงในแหลงน้ําธรรมชาติดานสิ่งแวดลอมโดยรวมภายในเขต

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ถือเปนปญหาสําคัญ เชน ปญหาการจัดเก็บขยะ ปญหาการขาดแคลน

สวนสาธารณะเพ่ือพักผอน เพ่ือเปนสถานท่ีออกกําลังกาย และเพ่ือเปนปอดชุมชน ซ่ึงปญหาดานสิ่งแวดลอม

ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาทราย ถือวาไมรุนแรงมากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางดาน

เศรษฐกิจ เปนไปอยางคอยเปนคอยไป  และการขยายตัวของชุมชน ทําใหปญหา ปริมาณขยะในแตละวัน เปน

ปญหาขยะของครัวเรือน และขยะจากตลาดสดซ่ึงก็มีเพียงจุดเดียวคือตลาดชอย แตเนื่องจาก องคการบริหาร

สวนตําบลนาทราย มีพ้ืนท่ีติดกับ บอขยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทําใหมีการขนถายขยะท่ีรวดเร็ว 

ขอบเขตและปริมาณของปญหา พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย 

 เนื่องจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาทราย มีพ้ืนท่ีเปนแหลงเกษตรกรรม 

ซ่ึงประชาชนยังใชสารเคมีในการเกษตรเปนหลัก  สงผลใหเกิดการทําลายของระบบนิเวศน   ประชาชนยังไม

เล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ ปองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

  การคาดการณแนวโนมในอนาคต   

 องคการบริหารสวนตําบลนาทราย จัดหาพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลนาทราย เพ่ือสรางเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดปญหาภาวะโลกรอน และใชพ้ืนท่ีวางเปลาใหเกิดประโยชน

สูงสุด พรอมสงเสริมและสนับสนุนระบบเกษตรอินทรีย และการใชปุยชีวภาพ ลดปญหาสารเคมีตกคางใน

พืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว จัดโครงการ/กิจกรรม ใหความรู ความเขาใจ และสรางจิตสํานึกในการ

อนุรักษ ปองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทําใหประชาชนหวงแหน 

  ความตองการของประชาชน 

 ประชาชนตองการ มีความรูในการดูแล อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

ถูกตอง และมีเครื่องมือเครื่องใชและบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

เพียงพอ สรางจิตสํานึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ ปองกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  

ฉ.  ดานการเมือง - การบริหาร 

ปญหาดานการเมืองและการบริหารนั้น ถือวาเปนปญหาสําคัญตอการบริหารงานในทองถ่ิน  

โดยเฉพาะปญหา “ซ้ือเสียง” ซ่ึงเปนการทําลายระบบการเลือกตั้ง  ซ่ึงจะกอใหเกิดปญหาดานตางๆตามมา

มากมายในอนาคต  ปญหาดานการเมือง การบริหาร สามารถแยกเปนขอๆดังนี้ 

1. ปญหาประชาชนขาดความรูในดานการเมือง การบริหาร 
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2. ปญหาระบบข้ันตอนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลนาทรายมีความ
เชื่องชา 

3. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือรน ในการมีสวนรวมทางการเมือง การ
บริหารอยางจริงจัง 

4. การสงเสริม พัฒนาและปรับปรุงในสวนของการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวน
ตําบลนาทรายไมเพียงพอตอการบริหารงาน 

5. สถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช ในการปฏิบัติงานไมเพียงพอและไมทันสมัย 
  จากท้ังหมดท่ีกลาวมาถือเปนปญหาสําคัญท่ีมีผลตอการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีประชาชนจะตองพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และมีสวนรวมทางการเมือง
การบริหารของทองถ่ินเพ่ือกําหนดทิศทางการบริหารงานดานตางๆใหเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน  
 

ขอบเขตและปริมาณของปญหา พ้ืนท่ีเปาหมาย  กลุมเปาหมาย 

   ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาทราย บางสวนขาดความตระหนัก ความ

กระตือรือรน ในการท่ีจะรวมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน เชน การประชาสังคม การเขารวมประชุม 

อบรม หรือการใหความรู ในเรื่องตางๆ   สาเหตุมาจากประชาชนในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ

บางสวนไมไดอยูในพ้ืนท่ี  ดานการมีสวนรวมของประชาชนบกพรอง ทําใหไมทราบความตองการของ

ประชาชนอยางแทจริง และการบริหารงานไมบรรลุวัตถุประสงค สวนในดานของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหนาท่ี

ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลนาทราย บางสวนไมยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน ขาด

ความกระตือรือรนในการทํางานและขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากขอจํากัดของทรัพยากร ไมวาจะเปน 

เงิน คน หรือสวนอ่ืน ขาดการสงเสริมพัฒนาดานพ้ืนฐานของการทํางาน  ดานอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชของ

องคการบริหารสวนตําบลนาทรายมีไมเพียงพอ เนื่องจากงบประมาณในการจัดหามีจํากัด  รายไดขององคการ

บริหารสวนตําบลนาทรายมีนอย ซ่ึงไมเพียงพอตอการดําเนินงานพัฒนาดานตาง ๆ  รายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลนาทรายสวนใหญเปนรายไดท่ีสวนกลางจัดสรรให  รายไดจากการจัดเก็บเองมีนอยเนื่องจากพ้ืนท่ี

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ไมมีแหลงเศรษฐกิจภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  
 

 การคาดการณแนวโนมในอนาคต   

 องคการบริหารสวนตําบลนาทราย จัดใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพร และสงเสริมให

ประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใชสื่อ ตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย สวนใน

เรื่องบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย จัดใหมีการสงเสริมพัฒนาระบบการทํางาน โดยการสง

อบรมอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน  สรางแรงจูงใจใหกับผูปฏิบัติงาน ทํา

ใหมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน และใหทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอยางแทจริง สวนดานการ

พัฒนาการจัดเก็บรายได จัดใหมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษี การตอใบอนุญาตตางๆ และการ

ปฏิบัติตามขอบัญญัต ิการปรับปรุงดานแผนท่ีภาษีใหสามารถจัดเก็บไดอยางท่ังถึงยุติธรรมและครอบคลุมพ้ืนท่ี

ท้ังหมด เรงรัดการจัดเก็บใหครบถวนตามกําหนดเวลา  
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 ความตองการของประชาชน 

1. สรางความตระหนัก ใหประชาชนเล็งเห็นความสําคัญ ของการมีสวนรวมใน          
ดานการเมือง การบริหารขององคการบริหารสวนตําบลนาทรายและสนใจท่ีจะมีสวนรวมกิจกรรมทางองคการ
บริหารสวนตําบลนาทรายจัดข้ึน 

2. ผูบริหาร บุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย ไดรับการพัฒนาสามารถ
ปฏิบัติงาน อยางมีประสิทธิภาพ มีการบริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว  

3. องคการบริหารสวนตําบลนาทราย สามารถจัดเก็บรายไดอยางท่ัวถึง และครบถวน 
เปนธรรม เพ่ือมีรายไดใหเพียงพอตอการบริหารงานและดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานตางๆ มีการสงเสริมและ
สนับสนุนกลุมสรางอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพ่ือกอใหเกิดการสรางงานและกระจายรายได อยาง
ยั่งยืน 

  
3.2.2 ผลการวิเคราะหผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  

  โดยสภาพพ้ืนท่ี ท่ีตั้งของตําบลนาทราย อยูในเขตเมือง มีเสนทางหลัก คือทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 4103 ผานกลางพ้ืนท่ี ทําใหมีการขยายตัวของธุรกิจสิ่งกอสราง และการบริหารงานขององคการ

สวนตําบลนาทราย ในดานการพัฒนาเสนทางคมนาคม เพ่ือใหรองรับการการขยายตัวของเศรษฐกิจ จึงตองมี

การวางแผนในการจัดทําผังเมือง ใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และปจจัยใจตางๆ เชน อาชีพ สภาพสังคม 

สิ่งแวดลอมเปนตน  

3.2.3 การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่นดวยเทคนิค SWOT ANALYSIS 

 SWOT Analysis เปนเทคนิคการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน

และโอกาสใสการพัฒนาในอนาคตและทองถ่ิน เพ่ือเปนการตอบคําถามใหไดวาปจจุบันทองถ่ินองคการบริหาร

สวนตําบล ของเรามีสถานภาพการพัฒนาอยูท่ีจุดใด? เพ่ือใชขอมูลอันเปนประโยชนนี้นํามากําหนดแนว

ทางการดําเนินงานในอนาคตตอไป การทํางาน SWOT ANALYSIS ขององคการสวนตําบลนาทรายไดพิจารณา

จากปจจัยภายใน ไดแก ดานการบริหารระเบียบกฎหมาย บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ

และการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและปจจัยภายนอก ไดแก ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 

กฎหมาย / นโยบาย เทคโนโลยี จําแนกรายละเอียดไดดังนี้ 

ปจจัยภายใน 

     ดานการบริหาร 

จุดแข็ง (Strength) 

- มีการแบงสวนราชการอยางเปนระบบตามภารกิจหลัก 

- มีการมอบอํานาจการกํากับดูแลชัดเจน เปนระบบ 

- ขาราชการเมืองมีความรูความเขาใจในปญหาของทองถ่ินดี 

จุดออน (Weakness) 

- มีโครงสรางแตขาดผูรับผิดชอบท่ีมีความชํานาญเฉพาะดาน 
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- การประสานงานในแตละฝายยังมีประสิทธิภาพไมดีพอ 

- สมาชิกสภาทองถ่ินยังไมเขาใจระเบียบกฎหมาย 

      ระเบียบกฎหมาย 

จุดแข็ง (Strength) 

- พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและการถอดถอนบริหารทองถ่ินเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี

สวนรวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 

- พรบ. กระจายอํานาจฯ เปดโอการใหมีการถายโอนบุคลากรและภารกิจตางๆมาสูทองถ่ิน 

จุดออน (Weakness) 

- ขาดการประชาสัมพันธระเบียบ กฎหมายท่ีจําเปนในการปฏิบัติใหแกเจาหนาท่ีผูเก่ียวของทราบอยาง

ท่ัวถึง 

- ประชาชนยังไมเขาใจในสิทธิตาม พ.ร.บ. เลือกตั้งและถอดถอน 

- การบังคับใชกฎหมายบางสวนไมจริงจัง ลาชามีข้ันตอนและขอกําหนดตางๆมากไมสะดวกตอการ

ปฏิบัต ิ

- ขาดความชัดเจนในระเบียบ วิธีการปฏิบัติการถายโอนภารกิจตางๆอยางเปนธรรม 

      บุคลากร 

จุดแข็ง (Strength) 

- มีการวางแผนอัตรากําลังอยางเปนระเบียบ 

- บุคลากรสวนใหญมีความรูความสามารถและใฝหาความรูในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและมี

วินัย 

- บุคลากรสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ี จึงเขาใจปญหาในทองถ่ิน 

- บุคลากรสวนใหญมีความรักในองคกรและมีความสามัคคีตอกัน 

จุดออน (Weakness) 

- ขาดแคลนบุคลากรท่ีรับผิดชอบโดยตรง / มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน วิศวกร นิติกร บุคลากร

ดานสาธารณสุข 

- ขาดการประสานงานท่ีดีตอกันระหวางฝายตางๆ 

- บุคลากรบางสวนขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติ 

- ขาดการบูรณาการทางความคิดระหวางผูรวมงานแตละฝาย 

     งบประมาณ 

จุดแข็ง (Strength) 

- ไดรับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมากข้ึน 

-  ผูบริหารทองถ่ินมีอิสระในการบริหารงบประมาณมากข้ึน 
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จุดออน (Weakness) 

- ในทางปฏิบัติองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังไดรับจัดสรรงบประมาณไมตรงตามท่ีไดกําหนดไวใน 

พรบ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 

- มาตรการการตรวจสอบในการเบิกจาย จัดซ้ือ – จัดจาง และการประเมินประสิทธิภาพในการใช

จายเงินงบประมาณยังไมมีประสิทธิภาพดีพอ 

ทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน 

จุดแข็ง (Strength) 

- มีความพรอมดานอุปกรณเครื่องใชสํานักงานสูง 

- มีการวางแผนจัดหาอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับฝายตางๆ 

จุดออน (Weakness) 

- ขาดการซอมบํารุงและใหความรูในการใชงานอยางถูกตอง 

- เจาหนาท่ีขาดความรูในการใชงานอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 

ปจจัยภายนอก 

    ดานการเมือง 

โอกาส (Opportunity) 

- ประชาชนสวนใหญมีการกระตือรือรนทางการเมืองสูง 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีอิสระและมีโอกาสในการเขามาสวนรวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยสูง 

- ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลชวยผลักดันการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดผล

เปนรูปธรรมมากข้ึน 

อุปสรรค(Threat) 

- ประชาชนมีความรูความสามารถแตขาดแคลนทุนทรัพยไมมีโอกาสเปนผูบริหารทองถ่ิน 

- มีการเมืองระดับชาติ กลุมผลประโยชนตางๆคอยแทรกแซงการปฏิบัติงานของการเมืองระดับทองถ่ิน 

- มีความแตกตางทางความคิดเห็นดานการเมืองในพ้ืนท่ี 

- กลุมผลประโยชนมีอํานาจตอรองสูง ทําใหการทํางานเพ่ือสวนรวมดอยประสิทธิภาพผลประโยชนตก

อยูเฉพาะกลุม 

     ดานเศรษฐกิจ 

โอกาส(Opportunity) 

- สภาวะเศรษฐกิจของประเทศอยูในสภาวะท่ีดีข้ึน 

- ทองถ่ินมีผลผลิตทางการเกษตรท่ีหลากหลาย 

- ประชากรคอนขางมีกําลังซ้ือ มีตลาด รานคาและสถานบริการ 

- มีภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนท่ีสามารถผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรมท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว 
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อุปสรรค (Threat) 

- ประชาชนในพ้ืนท่ียังมีรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีไมกระตือรือรน รักความสบาย บางสวนยังถูกมอมเมา

ดวยอบายมุขตางๆ 

- ขาดความกระตือรือรนในการรวมกลุมเพ่ือสรางอาชีพ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 

- ไมมีอํานาจในการตอรองทําใหการกําหนดราคาผลิตผลตองอาศัยพอคาคนกลาง 

- มีภาพลักษณเปนเพียงเมืองทางผาน 

      ดานสังคม 

โอกาส (Opportunity) 

- เปนสังคมท่ีพ่ึงพา ผสมผสานไมมีความขัดแยงทางศาสนา 

- มีการจัดตั้งชุมชนครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบล ชวยสงเสริมพัฒนาชุมชนให 

- เขมแขงอยางยั่งยืน 

- ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง เนื่องจากมีสถานศึกษามาก หลายระดับ 

- ประชาชนไดรับริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานเพียงพอ 

อุปสรรค (Threat) 

- ชุมชนมีการรวมตัวแบบหลวมๆ ไมเขมแข็งพอ ไมคอยสนใจปญหา เกรงกลัวอิทธิพลและมีคานิยมวาม

เชื่อท่ีผิด 

- ขาดการบูรณาการแผนการศึกษาของทองถ่ินรวมกัน 

- องคการบริหารสวนตําบลไมมีโอกาสในการบริหารการศึกษา การสาธารณสุขของทองถ่ินอยางเต็มท่ี 

- ประชาชนบางสวนยังมีปญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตเนื่องจากขาดการเอาใจใสจากภาครัฐ 

 

นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 

โอกาส (Opportunity) 

- ภาครัฐมีมาตรการท่ีชัดเจนและใหการสนับสนุนสงเสริมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ เชนมาตรการประเทศ

ไทยใสสะอาด โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ(OTOP) โครงการTo be Number Oneการ

ประกาศสงครามเพ่ือเอาชนะยาเสพติดการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี (Good 

Governance) 

- พรบ.การศึกษาแหงชาติสนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

อุปสรรค (Threat)  

- ระเบยีบ กฎหมายตางๆ มีข้ันตอนในการปฏบิัติมาก ยุงยาก 

- ขาดความรูความเขาใจในตัวบทกฎหมายท่ีมีความจําเปนในการปฏบิัติงานของพนักงานสวนทองถ่ิน 

- การบังคับใชกฎหมายบางอยางขาดการรวมมือในการปฏิบัติงาน 

- ไมมีวิธีปฏิบัติท่ีแนชัดในการดําเนินการตามพรบ.กระจายอํานาจ ทําใหปฏิบัติไมเปนไปตามข้ันตอนท่ี

กําหนดไว 
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เทคโนโลยี 

โอกาส(Opportunity) 

- ไดรับการสนับสนุนเครือขายอินเตอรเน็ตตําบล 

- มีเจาเหนาท่ีท่ีมีความรูความสามารถในการใชงานอุปกรณ IT  

- ผูบริหารสวนมากมีความรูความเขาใจในระบบ IT 

อุปสรรค(Threat) 

- ระบบ Internet มักมีปญหาในการใชงานในเรื่องความเร็วสัญญาณ 

- ในการใชงานผานระบบออนไลน บางครั้งชองทางไมวาง สื่อสารไดชา เชนการเขาไปลอคอินเพ่ือคีย

ขอมูล ทําไดยาก อุปกรณเครื่องมือไมรองรับ 

- ไมมีแรงจูงใจในการกระตุนใหบุคลากรแสวงหาความรูดานเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
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วิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ(Mission) แนวทางการพัฒนาทองถิ่น 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิสัยทัศน“องคกรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  (พ.ศ.255๙-

25๖๑) ไดกําหนดข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ภายใตแนวคิด “หลักความพอเพียง” ตาม

แนวพระราชดําริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 11 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ดาน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนปฏิบัติการกําหนด

ข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ มาตรา 32(1) รวมท้ัง ไดทบทวนจากยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ฉบับป พ.ศ.255๘-25๖๐ ประกอบดวยยุทธศาสตร พันธกิจ และเปาหมายการพัฒนา ดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  พันธกิจ 

     1. สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอย พัฒนาองคความรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียง 

     2. พัฒนาอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน และความตองการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 

สนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถ่ินและสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการเพ่ิมมูลคาการผลิต ดานการเกษตร 

อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 

     3. สงเสริมการผลิตและจําหนายสินคาเกษตรท้ังท่ีเปนอาหาร มิใชอาหาร และพลังงานทดแทน 

     4. สนับสนุนการจัดรูปท่ีดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 

     5. จัดใหมีระบบโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 

     6. ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการทองเท่ียว ท้ังแหลงทองเท่ียว บุคลากร  ภาคการตลาด  

ประชาสัมพันธการทองเท่ียว  เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของจังหวัด 

    7. สงเสริมการลงทุน การพาณิชย  และพัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียว 

    8. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาท่ีผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินกับองคความรูใหม สนับสนุน   

การวิจัยและพัฒนารวมระหวางนักวิชาการและชุมชน โดยใหความสําคัญกับความสอดคลองกับความตองการ  

ภาคเศรษฐกิจชุมชน 

    ๙. พัฒนาความเชื่อมระบบการขนสงและระบบโลจิสติกส 

 เปาหมายการพัฒนา 

   1. รายไดของชุมชนเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยรอยละ 10 ตอป 

   2. ประชาชนไดใชประโยชนจากท่ีดินอยางเปนธรรม ท่ีดินมีคุณคาและไดรับประโยชนมากข้ึน  
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   3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนเมืองนาทองเท่ียวติดอันดับของภาคใต 

   4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยใหความสําคัญกับการเพ่ิมมูลคา

การคาการลงทุนของจังหวัด 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 

  พันธกิจ 

    1. ฟนฟูพ้ืนท่ีปาและระบบนิเวศใหเกิดความอุดมสมบูรณ 

    2. สงเสริมการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีตนน้ําและลุมน้ําอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหมีระบบชวย

ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ํา ระบบพยากรณและเตือนภัยน้ําแลงและน้ําทวม รวมท้ังสงเสริมใหมีระบบการ

จัดการน้ําเสีย 

    3. สงเสริมใหมีมาตรการควบคุมการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติในชุมชน ใหอยูในขีด

ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 

    4. สงเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝงคานิยมการบริโภค อยางพอเพียงและยั่งยืน การ

สรางเครือขายชุมชน เพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน 

    5. สงเสริมใหชุมชน หมูบานมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมท่ีจะ

สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและประชาชนเสริมสรางประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะ

อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส ขยะติดเชื้อ สงเสริมใหมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหเกิดการลดและคัดแยกขยะ     

ในแหลงกําเนิด สนับสนุนการสรางธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนใหมีระบบเก็บขนและกําจัดขยะ แบบ

รวมศูนย 

     6. เสริมสรางประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ ท้ังดานวิชาการ บุคลากร และสรางจิตสํานึก

ของชุมชนในการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

     7. สงเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใชพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 

     8. สนับสนุนสงเสริมการรังวัดและจัดทําแผนท่ี เพ่ือแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 

     9. ผลักดันใหมีระบบคุมครองสิทธิชุมชนและการแบงปนผลประโยชนท่ีเปนธรรม อนุรักษฟนฟู 

ความหลากหลายของพันธุกรรมทองถ่ิน เพ่ือรักษา ปกปองระบบนิเวศนท่ีเชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

  เปาหมายการพัฒนา 

    1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลเชิงนิเวศนอยางยั่งยืน ประชาชนมีการ

ดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุขภายใตคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี 

   2. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใชพลังงาน และมีพลังงานใชอยางเพียงพอ 

    4. คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน 
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 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  พันธกิจ 

    1. พัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกรภาคประชาสังคม ใหมีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาใน   

ทุกดาน 

     2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาท้ังในและ  

นอกระบบ สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน  สงเสริมใหเยาวชน  ประชาชน ใชประโยชนจากเทคโนโลยี

สารสนเทศเชิงสรางสรรคอยางฉลาดเพ่ือเสริมสรางการเรียนรู 

    3. รณรงคใหเกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนให

ถูกสุขลักษณะ 

     4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  สงเสริมการบริหารจัดการแพทยแผนไทย 

(แพทยทางเลือก) ท้ังในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 

     5. รณรงค ปองกัน ควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจํานวนผูเสพยและผูเก่ียวของให

นอยลง 

     6. รณรงค ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอรายแรงและปองกันการเกิดโรคไมติดตอ  เฝา

ระวังปองกันปญหาการปวยและตายดวยโรคอุบัติใหม 

     7. สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบรอยและการบรรเทาสาธารณภัย  

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

              8. พัฒนาการกีฬา  เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬา จัดหา

สถานท่ีจัดกิจกรรมออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางท่ัวถึง 

              9. สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนา ฟนฟู 

ตอยอดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของเยาวชนและประชาชนและเผยแพรสูสังคมโลก 

             10. สงเคราะห และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ

พ่ึงพาตนเองได 

             11. สรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนสนับสนุนการจัดทําและใชแผนชุมชน  

และสงเสริมกิจกรรมชุมชน  

  เปาหมายการพัฒนา 

    1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข  

    2. ประชาชนไดรับสวัสดิการพ้ืนฐานอยางท่ังถึงเปนธรรมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

    3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึนท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา รวมท้ังมีอนามัยการเจริญพันธุ    

ท่ีเหมาะสมในทุกชวงวัย 

    4. ประชาชนมีโอกาสในการเขาถึงระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ

ลดลง  
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  ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

  พันธกิจ 

     1. พัฒนาเสนทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหไดมาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอยางท่ัวถึง 

     2. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหมีประสิทธิภาพและครบถวนเพียงพอ 

     3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานใหมีประสิทธิภาพอยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี      

  เปาหมายการพัฒนา 

              1. มีระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีไดมาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับ

ระบบการขนสงอ่ืน รวมท้ังเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

      ๒. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

  พันธกิจ 

     1. รณรงคสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมตามหลักการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เสริมสรางวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ

จิตสํานึกธรรมาภิบาลใหแกเยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน 

     2. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส สนับสนุน 

ใหใชทรัพยากรในการบริหารอยางคุมคาปรับปรุงระบบขอมูลและรูปแบบการใหบริการประชาชน ลดข้ันตอน      

การทํางานเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน 

     3. พัฒนาและสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีตอบสนองความตองการในระดับชุมชน

ภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูลกลางและระบบการติดตาม

ประเมินผล 

     4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ 

  เปาหมายการพัฒนา 

    1. ประชาชนมีจิตสํานึกท่ีดี มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  

   2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพรอมในการแกปญหาและใหบริการประชาชน 

   3. มีการบริหารจัดการท่ีโปรงใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีสวนรวมของทุกภาคีในการ

พัฒนา 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

๑. การกําหนดตําแหนงและทิศทางการพัฒนาจังหวัด 

     จากกรอบนโยบายและศักยภาพ  โอกาส  ขอจํากัด  จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงกําหนด

ตําแหนงและทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยกําหนดวิสัยทัศนจังหวัดนครศรีธรรมราชวา “นครแหงการเรียนรู  

เกษตร  ทองเท่ียว นาอยู  ชุมชนเขมแข็ง”     

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

(๑)  วิสัยทัศน (Vision)  “นครแหงการเรียนรู เกษตร ทองเท่ียว นาอยู ชุมชนเขมแข็ง” โดยมีคํานิยาม

วิสัยทัศน ดังนี้ 

คําจากวิสัยทัศน หมายถึง 

นครแหงการเรียนรู

  

ระบบการจัดการความรู และกระบวนการเรียนรูดานการศึกษา ศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรมของผูคนและกลุมคน เพ่ือสรางคุณภาพของคนนครใหสามารถเรียนรู 

พัฒนาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

นครแหงการเกษตร ระบบการบริหารจัดการภาคการเกษตรของจังหวัดมีมาตรฐานในระดับสากล  เกษตร

อุตสาหกรรมมีศักยภาพสรางคน สรางอาชีพ สรางเศรษฐกิจแกจังหวัด  การเกษตรของ

จังหวัดมีความเขมแข็งสูการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน ยึดหลักการประยุกตหลักทฤษฎี

พอเพียง ระบบการเกษตรมีศักยภาพทางการพาณิชยท่ีมีมาตรฐาน เกษตรกรมีคุณภาพ

ชีวิต พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง    

นครแหงการทองเท่ียว การบริหารจัดการการทองเท่ียวของจังหวัดมีคุณภาพ ไดมาตรฐานท้ังในดานแหลง

ทองเท่ียว บุคลากรทองเท่ียว มีกิจกรรมการทองเท่ียวในระดับนานาชาติ และกิจกรรม

ทองเท่ียวท่ีมีท้ังปดวยประสิทธิภาพการเปนมืออาชีพดานการประชาสัมพันธและ

การตลาด ท้ังนี้ การพัฒนาการทองเท่ียวของจังหวัดยึดหลักการไมทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการรักษาไวซ่ึงสิ่งท่ีดีงามของจังหวัด รวมท้ังการ

พัฒนาการทองเท่ียวท่ีกอใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได และระบบ

เศรษฐกิจของจังหวัด 

นครท่ีนาอยู นครศรีธรรมราชเปนเมืองท่ีนาอยู เมืองสีเขียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนเมือง

พลังงานสะอาด มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดลอม พลังงาน ไดรับการ

จัดการอยางมีประสิทธิภาพและใชอยางยั่งยืน  

นครท่ีมีชุมชนเขมแข็ง เมืองท่ีมีความม่ันคง ชุมชน สังคมเข็มแข็ง มีโครงสรางพ้ืนฐานและ สาธารณูปโภคท่ีมี

คุณภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีความม่ันคงดานอาหาร 

อาชีพและรายได ประชาชนอยูดีมีสุข มีท่ีอยูท่ีกิน มีอาชีพมีรายได  มีสุขภาพกาย จิต 

(12 มิติ) ท่ีด ีมีการอนุรักษ พัฒนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา และมีความ

ประชาธิปไตย ท่ียึดหลักนิติรัฐ 
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พันธกิจ (Mission)  

1เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจ 
และอุตสาหกรรมของจังหวัด  บนพ้ืนฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกสและบริหารจัดการดานการตลาด 

 ๒. เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน 

๓. ยกระดับความสามารถการเรียนรู  กระจายการเรียนรูบนเครือขายชุมชนและสงเสริมการ 

สรางชุมชนตนแบบความพอเพียง 

  ๔. พัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพ เติบโตอยางเขมแข็งม่ันคงบนพ้ืนฐานการจัดการความ

หลากหลายของทรัพยากร๕. พัฒนา คน องคกร ระบบสวัสดิการสังคม และความม่ันคงบนพ้ืนฐานการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 

 1. การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เปนเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และนํานวัตกรรม

เกษตรมาใชเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตและสรางรายได 

 2. การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ท่ีสามารถสรางอาชีพและ

รายไดในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดลอมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนท่ี 

สีเขียวและการใชพลังงานสะอาด 

 4. การสรางความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเขมแข็ง 

 5. การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาเพ่ือสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 

เปาประสงครวม (วัตถุประสงค) (Objective) 

1. รักษาฐานรายไดเดิม เพ่ิมรายไดจากการเกษตรและการทองเท่ียว 

2. ระบบการผลิตท่ีไดรับรองมาตรฐาน และระบบ logistics มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

3. นครศรีธรรมราชเปนเมืองสีเขียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ น้ําสิ่งแวดลอม 

ไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและใชอยางยั่งยืน 

 4. นครศรีธรรมราชเปนเมืองพลังงานสะอาด มีการจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ ใชอยาง

ประหยัด 

5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุขเพ่ิมข้ึน 

6. การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับคามาตรฐานการศึกษา 

7. ปการศึกษาเฉลี่ยของคนจังหวัดนครศรีธรรมราช สูงกวาเกณฑมาตรฐานประเทศ 

จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) 

  จากขอมูลการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัด และกําหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรในภาพรวม

ของจังหวัดนครศรีธรรมราช กําหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. เมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม 

2. เมืองทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรม (นครแหงธรรม : ธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม) 
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3. ตลาดกลางสินคาเกษตร ศูนยกลางการคมนาคมขนสง และกระจายสินคาของภาคใต 
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เปาประสงครวม ตัวชี้วัดเปาหมายรวม 4 ป 
ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมายรายป 

2555 2556 2557 2558 2569 2560 

1. รักษาฐานรายไดเดมิ  

เพ่ิมรายได 

 

1.1. ผลติภณัฑมวลรวม 

(GPP) ภาคเกษตร เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 1 ตอป  

34,58

7 

ลาน

บาท 

34,935

ลานบาท 

1 1 1 1 

 1.2 รายไดจากการทองเท่ียว

เพ่ิมข้ึน รอยละ 15 ตอป 

8,724.

49 

ลาน

บาท 

10,397.

62 ลาน

บาท 

(11.44%

) 

11,957.

26 

ลานบาท 

13,702.

21 ลาน

บาท 

15,758.

14 ลาน

บาท 

18,121.

86 ลาน

บาท 

2. ระบบการผลิตท่ีไดรับ

รองมาตรฐาน และระบบ 

logistics มีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน 

2.1 ตนทุนโลจสิติกสตอ GPP 

ภายในป 2560  ไมเกิน 

รอยละ 10 

N/A N/A 20 15 13 10 

3. นครศรีธรรมราชเปน

เมืองสีเขียวท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ทรัพยากร 

ธรรมชาติ นํ้า สิ่งแวดลอม 

ไดรับการจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพและใชอยาง

ยั่งยืน 

3.1 จํานวนของหมูบาน/

ชุมชนท่ีมีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

23 

 

 

46 

 

 

56 

 

 

66 

 

 

76 

 

 

86 

 

 

4. นครศรีธรรมราชเปน

เมืองพลังงานสะอาด มีการ

จัดการพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพและใช 

อยางประหยดั 

4.1 จํานวนชุมชนท่ีมีการผลิต

พลังงานและพลังงานางเลือก

เพ่ิมข้ึน จํานวน 24 ชุมชน 

14 16 18 20 22 24 

5. ประชาชนมีคณุภาพชีวิต

ท่ีดีและมคีวามสุขเพ่ิมข้ึน 

5.1 ดัชนีช้ีวัดคุณภาพชีวิต

และความสุขมวลรวมของ

ประชาชนเพ่ิมข้ึน รอยละ 75 

N/A N/A 60 65 70 75 

6. การศึกษามีคุณภาพ

ทัดเทียมกับคามาตรฐาน

การศึกษา 

6.1 คาเฉลีย่ O-NET ม.3 

รอยละ 

N/A N/A 40 45 50 55 

7. ปการศึกษาเฉลี่ยของคน

จังหวัดนครศรีธรรมราช  

สูงกวาเกณฑมาตรฐาน

ประเทศ 

7.1 ปการศึกษาเฉลี่ยของคน

จังหวัดนครศรีธรรมราช สูง

กวาเกณฑมาตรฐานประเทศ 

N/A N/A 9.1 9.4 9.5 9.6 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑   
การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เปนเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ  

และนวัตกรรมเกษตรมาใชเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตและสรางรายได 

 
๑. เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 

     1.1  รักษาฐานรายไดเดิม เพ่ิมรายได 

     1.2  ระบบการผลิตท่ีไดรับรองมาตรฐาน และระบบ logistics มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

๒. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

 

เปาประสงค 

เชิงยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด/ 

เปาหมายรวม 4 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมายรายป  

2555 2556 2557 2558 2569 2560 

2.1  รักษาฐานรายไดเดิม 

เพ่ิมรายได 

 

2.1.1 ผลิตภัณฑมวล

รวม (GPP) ภาคเกษตร 

เพ่ิมข้ึนรอยละ ๑ ตอป 

34,587 

ลานบาท 

34,935

ลานบาท 

1 1 1 1 

2.2  ระบบการผลิตท่ี

ไดรับรองมาตรฐาน และ

ระบบ logistics มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

2.2.1 ตนทุนโลจิสติกส 

ตอ GPP ภายในป 

2560 ไมเกินรอยละ 

10 

N/A N/A 20 15 13 10 

3. กลยุทธ 

 3.1  บริหารจัดการ เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) 

 3.2  พัฒนาเปนเมืองเกษตรตนแบบท่ีเพียบพรอมปจจัยการผลิตดานการเกษตร 

          3.3  พัฒนาการผลิตและนวัตกรรมการผลิต การเก็บเก่ียวการเก็บรักษา การแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ    

                 บรรจุภัณฑและการตลาดอยางมืออาชีพ 

 3.4  พัฒนาระบบการผลิตท่ีไดรับรองมาตรฐาน 

 3.5  พัฒนาระบบกลไก การบริหารจัดการท่ีดินเชิงบูรณาการ 

 3.6  พัฒนาระบบ Logistics เพ่ือเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสง  กระจายสินคาทางการเกษตร 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล  

ท่ีสามารถสรางอาชีพและรายไดในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
๑. เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 

     1.1 รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

๒. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

 

เปาประสงค 

เชิงยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด/ 

เปาหมายรวม 4 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมายรายป  

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

2.1  รายไดจากการ

ทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

 

2.1.1 รอยละของ

รายไดจากการทองเท่ียว

เพ่ิมข้ึน  

15 15 15 15 15 15 

3. กลยุทธ 

  3.1  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียว โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการทองเท่ียว 

                 ท่ีไดมาตรฐาน ใหเกิดความยั่งยืน 
 3.2  พัฒนาสินคา บริการและปจจัยสนับสนุนการทองเท่ียวเมืองคอน ใหมีคุณภาพและปลอดภัย 

 3.3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการทองเท่ียว 

                 แบบครบวงจร 

 3.4  พัฒนา ยกระดับคุณภาพของบุคลากรการทองเท่ียว 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา ส่ิงแวดลอมและพลังงานมีประสิทธิภาพ  

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและการใชพลังงานสะอาด 

 
๑. เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 

 1.1  ทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดลอม ไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและใชอยางยั่งยืน

 1.2  การจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและใชอยางประหยัด 

๒. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

เปาประสงค 

เชิงยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด/ 

เปาหมายรวม 4 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมายรายป  

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

2.1  ทรัพยากรธรรมชาติ 

น้ํา สิ่งแวดลอม ไดรับ 

การจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพและใชอยาง

ยั่งยืน 

2.1.1 จํานวนของ

หมูบาน/ชุมชนท่ีมีการ

จัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

23 46 56 66 76 86 

2.2 การจัดการพลังงาน

อยางมีประสิทธิภาพและ

ใชอยางประหยัด 
 

2.2.1 จํานวนชุมชนท่ีมี

การผลิตพลังงานและ

พลังงานทางเลือกเพ่ิมข้ึน 

จํานวน 24 ชุมชน 

14 16 18 20 22 24 

3. กลยุทธ 

  3.1  พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา และสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

 3.2  อนุรักษ ปองกัน ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีจังหวัด 

 3.3  พัฒนาศักยภาพเครือขายในการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการน้ํา 

 3.4  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด และการ 

                 ประหยัดพลังงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
การสรางความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเขมแข็ง 

๑. เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 
 1.1  ประชาชนไดรับความม่ันคง ปลอดภัย เปนธรรม 

 1.2  ประชาชนไดรับสวัสดิการพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 1.3  ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนอยูดีมีสุข พ่ึงตนเองไดดวยวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
เปาประสงค 

เชิงยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด/ 

เปาหมายรวม 4 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมายรายป  

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

2.1 ประชาชนไดรับ 

ความมั่นคง ปลอดภัย  

เปนธรรม 

2.1.1 จํานวนหมูบาน/ชุมชน 

ระดับเฝาระวังมาก (สีแดง) ใน

การแพรระบาดของยาเสพติด

ลดลง 

N/A 743 237 130 127 124 

 2.1.2 การจับกุมคด ี

ยาเสพตดิฐานความผิด 5 

ขอหาหลัก ใหไดรอยละ 20 

ของการจับกุมยาเสพติด

ท้ังหมดทุกขอหา 

16.73 12.46 27.72 20 20 20 

2.2 ประชาชนไดรับ

สวัสดิการพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง

และมีคณุภาพชีวิต 

ท่ีดี 

2.2.1 รอยละของ

กลุมเปาหมายท่ีไดรับการ

คุมครองและเขาถึงสวัสดิการ 

80 80 80 85 90 95 

2.3 ชุมชนเขมแข็ง ประชาชน

อยูดีมีสุข พ่ึงตนเองไดดวยวิถี

ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3.1 รอยละท่ีลดลงของ

จํานวนครัวเรือนยากจน

เปาหมายท่ีมีรายไดต่ํากวา

เกณฑ จปฐ.   

10 20 30 40 50 60 

3. กลยุทธ 

  3.1  สรางความม่ันคง ปลอดภัย และสวัสดิภาพทางสังคมใหครอบครัวและชุมชน บนพ้ืนฐานชุมชน 

                 เขมแข็ง 

 3.2  พัฒนาระบบอํานวยความเปนธรรมใหมีมาตรฐานเปนท่ีพ่ึงของประชาชน  

 3.3  เพ่ิมโอกาสการเขาถึงสวัสดิการพ้ืนฐาน อยางเปนธรรมและเสมอภาค 

 3.4  สงเสริมสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนแกนหลัก และพัฒนาไปสูสวัสดิการสังคมถวนหนา 

 3.5  สงเสริมสนับสนุนการเรียนรูสูการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาท่ียังยืนของหมูบาน/ชุมชนตามโครงการ 

                อันเนื่องมาจากพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.6  สรางพลังสังคมและกลไก เครือขายการพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีโดยการมีสวนรวมของประชาชน 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ 
การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาเพ่ือสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 

 
๑. เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 

 1.1  การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับคามาตรฐานการศึกษา 

 1.2  ปการศึกษาเฉลี่ยของคนจังหวัดนครศรีธรรมราช สูงกวาเกณฑมาตรฐานประเทศ 

 1.3 เปนศูนยกลางทางการศึกษาศาสนา อารยธรรม ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน/สากล 

 1.4  เครือขายชุมชนเขมแข็ง เนนศูนยการเรียนรู 

๒. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
เปาประสงค 

เชิงยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด/ 

เปาหมายรวม 4 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมายรายป  

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

2.1 การศึกษามีคณุภาพ

ทัดเทียมกับคามาตรฐาน

การศึกษา 

2.1.1 คาเฉลี่ย O-NET  

ม.3 รอยละ 

N/A 

 

N/A 

 

40 

 

45 

 

50 

 

55 

 

2.2 ปการศึกษาเฉลี่ยของคน

จังหวัดนครศรีธรรมราช สูงกวา

เกณฑมาตรฐานประเทศ 

2.2.1 ปการศึกษาเฉลีย่ของ

คนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

สูงกวาเกณฑมาตรฐาน

ประเทศ (จปฐ.) 

N/A N/A 9.1 9.4 9.5 9.6 

2.3 เปนศูนยกลางทาง

การศึกษาศาสนา  

อารยธรรม ประเพณีวัฒนธรรม

และภมูิปญญาทองถ่ิน/สากล 

2.3.1 ระดับความสําเร็จใน

การเสริมสรางดานศาสนา 

อารยธรรม ประเพณ ี 

วัฒนธรรมและภมูิปญญา

ทองถ่ิน/สากลแกเด็กและ

เยาวชน 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

4 

 

5 

 

2.4 เครือขายชุมชนเขมแข็ง 

เนนศูนยการเรียนรู 

2.4.1 ระดับความสําเร็จใน

การจัดตั้งและพัฒนาเครือขาย

ชุมชนเขมแข็ง 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

4 5 

3. กลยุทธ 

  3.1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET 

 3.2  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับใหไดมาตรฐานสูสากล 

 3.3  ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.4  สงเสริมเด็กเยาวชนและประชาชนใหมีความรูดานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

 3.5  สรางเครือขายชุมชนดานวิชาชีพ 
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วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย 
            “คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรียกาวหนา การศึกษามีคุณภาพ 

                            ครบถวนโครงสรางพ้ืนฐาน  ธรรมาภิบาลเปนเลิศ” 

พันธกิจ(Mission) 

 1. สงเสริมสุขภาพและการใหบริการดานสาธารณสุขในทองถ่ิน 

 2. เสริมสรางความสงบเรียบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 3. พัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 4 .สนับสนุนและสงเสริมการประกอบอาชีพ การสรางรายไดและสวัสดิการชุมชน 

 5. สงเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย   

 6. รักษาและฟนฟูสิ่งแวดลอม 

 7. พัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน 

 8. จัดใหมีและบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค 

 9. สรางระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ดานสาธารณสุข 1.1 สงเสริมและพัฒนาการบริการดานสาธารณสุข                                                                                                                      

1.2 ดําเนินการใหมีการประกอบการท่ีถูกสุขลักษณะในสถานบริการผูประกอบการ 

ตลาด โรงฆาสัตว 

2. ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและการ

ปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

2.1 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั                                                                                         

2.2 สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน            

3. ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดลอม 

3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูลและการบําบัดนํ้าเสยี 

4. ดานชุมชนและสวัสดิการสังคม 4.1 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพและการสรางชุมชนเขมแข็ง 

4.2 สงเสริมสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห 

5. ดานเศรษฐกิจ 5.1 พัฒนาสงเสริมอาชีพแกประชาชน 

5.2 พัฒนาสงเสริม ระบบเกษตรแบบอินทรีย 

6. ดานการศึกษา 6.1 สงเสริม สนับสนุนการศึกษาในทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ คณุภาพสอดคลองกับ

ความตองการของทองถ่ิน 

6.2 อนุรักษ ฟนฟู ประเพณีวัฒนธรรม ภมูิปญญาทองถ่ิน 

6.3 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการในทองถ่ิน 

7. ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน 7.1 กอสราง ปรับปรุงบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ 

8. ดานการบริหารจัดการองคกรและบุคลากร

ทองถ่ิน 

8.1 สรางระบบบรหิารจดัการท่ีดมีีคุณภาพ โปรงใส  

8.2 พัฒนาคณุภาพการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  

        (แบบ ยท.01) 

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย พ.ศ. 255๙-256๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

องคการ

บริหารสวน

ตําบล 

นาทราย 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

เขตจังหวัด 

นครศรีฯ 

 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตรที่8 ดานการ

บริหารจัดการองคกรและ

บุคลากรทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1

ดานสาธารณสุข 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการรักษาความ

สงบเรียบรอยและการปองกัน

ยุทธศาสตรที่ 3ดาน

ส่ิงแวดลอมและ

ยุทธศาสตรที่ 4

ดานชุมชนและ

สวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตรที่5 

ดานเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่ 6

ดานการศึกษา 
ยุทธศาสตรที่ 7ดาน

สาธารณูปโภคและ

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอมและ

พลังงาน 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 

การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 3 

การพัฒนาสังคม

และคุณภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 1 

พัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที่ 1 

การบริหารจัด

การเกษตรที่มี

คุณภาพและครบ

วงจร 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ 3  

น้ํา ส่ิงแวดลอม 

และพลังงาน       

มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4  

การสรางความมั่นคง

บนพื้นฐานชุมชน

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตรที่ 5 

การสรางสังคมแหง

การเรียนรูและ              

ภูมิปญญา 

ยุทธศาสตรที่5 

การเสริมสรางธรร

มาภิบาลและการบ

ริหากิจการ

บานเมอืงที่ด ี
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3.4 แผนท่ียุทธศาสตร 

 

 

 

 

 

                         

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

5. สงเสริมและ

พัฒนาการ

เกษตรอินทรีย   

แบบยท.02 

แนวทางการ

พัฒนา 

สรางระบบบริหาร

จัดการองคกรตาม

หลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร ดานสาธารณสุข ดานการรักษาความสงบเรียบรอย

และการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ดานส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ดานชุมชนและ

สวัสดิการสังคม 

ดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษา ดานการบริหารจัดการ

องคกรและบุคลากรทองถิ่น 

วิสัยทัศน 
“คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรียกาวหนา การศึกษามีคุณภาพ  ครบถวนโครงสรางพ้ืนฐาน  ธรรมาภิบาลเปนเลิศ” 

 

พันธกิจ 

เปาประสงค 

1. สงเสริมสุขภาพ

และการใหบริการ

ดานสาธารณสุขใน

ทองถิ่น 

2. เสริมสรางความสงบ

เรียบ ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน 

3. พัฒนาระบบ

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย  

4 .สนับสนุนและ

สงเสริมการประกอบ

อาชีพ การสรางรายได

และสวัสดิการชุมชน 

6. รักษา

และฟนฟู

ส่ิงแวดลอม 

7. พัฒนา

คุณภาพศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ใหไดมาตรฐาน 

8. จัดใหมีและ

บํารุงรักษา 

ระบบ

สาธารณูปโภค 

9. สรางระบบ

บริหารจัดการ

องคกรตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

ประชาชนในตําบลนา

ทรายมีคุณภาพชวีิตที่ดี 

มีสุขภาพดีมี

  

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสิน 

ประชาชน มีการ

ประกอบอาชีพ มี

รายไดที่พอเพียง

  

มีการทําเกษตร

แบบอินทรีย 

แบบครบวงจร 

ประชาชนอาศัย

อยู ภายใต

ส่ิงแวดลอมที่ดี 

การจดัการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 

นันทนาการในทองถิน่มีคุณภาพ 

ศูนยพัฒนาเดก็เล็กมมีาตรฐาน ที่ดี

ในทกุดาน 

มีระบบ

สาธารณูปโภค

พื้นฐานที่ได

มาตรฐานอยาง

ดานสาธารณูปโภค

และโครงสรางพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

- สงเสริมและพัฒนาการ

บริการดานสาธารณสุข                                       

- ดําเนินการใหมีการ

ประกอบการที่ถูก

สุขลักษณะในสถานบริการ

ผูประกอบการ ตลาด โรง

 

- สงเสริม สนับสนุน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั                                                                                             

- สนับสนุนการรักษา

ความสงบเรียบรอย

ของชุมชน            

- สรางจิตสํานึกและความ

ตระหนักในการจัดการ

ส่ิงแวดลอม 

- เพิ่มประสิทธภิาพการ

จัดการขยะมูลฝอย ส่ิงปฎิ

กูลและการบําบัดน้ําเสีย 

- สงเสริม สนับสนุน 

การพัฒนาศักยภาพ

และการสรางชุมชน

เขมแข็ง 

- สงเสริมสวัสดิการ

สังคมและสังคม

- พัฒนาสงเสริม

อาชีพแก

ประชาชน 

- พัฒนาสงเสริม 

ระบบเกษตรแบบ

อินทรีย 

-สงเสริม สนับสนุน

การศึกษาในทองถิ่น

ใหมีประสิทธิภาพ 

คุณภาพสอดคลองกับ

ความตองการของ

ทองถิ่น 

กอสราง 

ปรับปรุง

บํารุงรักษา

โครงสราง

พื้นฐานตางๆ 

-สรางระบบบริหาร

จัดการที่ดีมีคุณภาพ 

โปรงใส  

-พัฒนาคุณภาพการ

บริหารและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….แผนยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.นาทราย ...51 



....................................................................................................................... แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อบต.นาทราย......52 

 

บทท่ี 4 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

 พ.ศ.2559-2563 

ยุทธศาสตรท่ี 1   

ดานสาธารณสุข 

พันธกิจ 

1. สงเสริมสุขภาพและการใหบริการดานสาธารณสุขในทองถ่ิน 
2. พัฒนางานดานสาธารณสุขในชุมชน    
3. พัฒนาระบบแพทยฉุกเฉินใหไดมาตรฐาน มีคุณภาพ 

 

เปาประสงค 

1. เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี มีความแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ 
2. เพ่ือพัฒนางานสาธารณสุขและการใหบริการประชาชนท่ีไดมาตรฐาน 
3. เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการทางการแพทยในภาวะฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
2. ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีเขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 
3. ประชาชนมีความปลอดภัยและไดรับการชวยเหลือในภาวะฉุกเฉิน 

 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. สงเสริมและพัฒนาการบริการดาน
สาธารณสุข 

- จํานวนกิจกรรมท่ีจัดบริการสาธารณสุข 
- จํานวนสาธารณสุขมูลฐานท่ีไดรับการสนับสนุน 
- จํานวนกองทุนดานสุขภาพ 
- จํานวนครั้งในการใหการชวยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉิน 

2. ดําเนินการใหมีการประกอบการท่ีถูก
สุขลักษณะในสถานบริการ
ผูประกอบการ ตลาด โรงฆาสัตว 

- จํานวนกิจกรรมในการรณรงค ประชาสัมพันธ ทําความใจ 
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

ความเช่ือมโยง 

1.  ยุทธศาสตรจังหวัด :  

ยุทธศาสตรท่ี 4   การสรางความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนท่ีเขมแข็ง 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด: 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 

ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

พันธกิจ  

1. สงเสริม สรางความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
2. พัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เปาประสงค 

1. เพ่ือใหมีการรักษาความสงบปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ท่ีเขมแข็ง 
2. เพ่ือพัฒนางานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอยในชุมชน 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

 1.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

 2.  ประชาชนไดรับความชวยเหลืออยางทันทวงทีท่ีเกิดสาธารณภัยตางๆ 
  

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอย
ของชุมชน 

- จํานวนครั้งท่ีเกิดภัยจากอาชญากรรมลดลง 
- การไดรับการชวยเหลือท่ีรวดเร็วทันทวงที ในขณะท่ีเกิดภัย
ตางๆ 

2. สงเสริม สนับสนุนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- จํานวนกิจกรรมการดําเนินงานดานสงเสริมบรรเทาสาธารณภัย 
- ความพรอมของอุปกรณเครื่องมือในการบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

ความเช่ือมโยง 

1.  ยุทธศาสตรจังหวัด :  

ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเขมแข็ง 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด: 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 

ดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

พันธกิจ  

1. อนุรักษ รักษาและฟนฟูสิ่งแวดลอม 
 

เปาประสงค 

1.  เพ่ือใหใหประชาชนไดอาศัยอยู ภายใตสิ่งแวดลอมท่ีดี 
2. เพ่ือปรับปรุง บํารุงรักษาและอนุรักษ สภาพแวดลอมทางธรรมชาติในชุมชน 
3. เพ่ือใหประชาชนไดรูจักวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี 

 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

 1.  ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ รักษา สิ่งแวดลอม  

 2.  ประชาชนอาศัยอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี 

 3.  ประชาชนเขาใจและสามารถกําจัดขยะมูลฝอยไดถูกวิธี 
  

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ
จัดการสิ่งแวดลอม 

- จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมรณรงค อนุรักษสิ่งแวดลอม 
 - การเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย 
สิ่งปฎิกูลและการบําบัดน้ําเสีย 

- ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนลดลง 
 

 

 
 

 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

ความเช่ือมโยง 

1.  ยุทธศาสตรจังหวัด :  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ําสิ่งแวดลอมและพลังงานมีประสิทธิภาพ 

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและการใชพลังงานสะอาด 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด: 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 

ดานการพัฒนาสังคม สวัสดิการและคุณภาพชีวิต 

พันธกิจ  

1. สนับสนุนและสงเสริมการประกอบอาชีพ การสรางรายไดและสวัสดิการชุมชน 
2. พัฒนาสวัสดิการสังคม 
3. สรางความเขมแข็งชุมชน 

เปาประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. เพ่ือชวยเหลือประชาชนใหไดรับการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
3. เพ่ือใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง 
4. เพ่ือใหสังคมในชุมชนมีความเขมแข็ง ปลอดภัยจากยาเสพติด 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

 1.  การเขาถึงสวัสดิการชุมชนของประชาชน 

 2.  สงเคราะหเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูปวยเอดส และผูพิการทุกคน 

 3.  การมีรายได มีอาชีพ มีความม่ันคงและพ่ึงพาตนเองได 

 4. ชุมชน สังคม เด็กและเยาวชนหางไกลจากยาเสพติด 
  

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพ
และการสรางชุมชนเขมแข็ง 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
- จํานวน ผูติดยาเสพติด ลดลง 

2. สงเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห -จํานวนผูท่ีไดรับเบี้ยยังชีพ 
-จํานวนกิจกรรมสงเสริมสวัสดิการ 

 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

ความเช่ือมโยง 

1.  ยุทธศาสตรจังหวัด :  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเขมแข็ง 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด: 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 

ดานเศรษฐกิจ 

พันธกิจ  

1. พัฒนา สงเสริมอาชีพแกประชาชน 
2. สงเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรียและแนวปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงค 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมอยางยั่งยืนและลดคาใชจาย 
2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปสูเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 
3. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีความรู เขา ระบบเกษตรอินทรีย และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

นํามาใชในการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

1. การมีอาชีพมีรายไดเพ่ิมข้ึนของประชาชน 
2. กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพมีความเขมแข็งข้ึน 
3. กลุมแมบาน กลุมอาชีพมีอาชีพเสริม เพ่ิมรายไดในครัวเรือน 
4. ประชาชนมีความรูและเขาใจในระบบเกษตรอินทรีย  
5. ประชาชนไดดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. พัฒนาสงเสริมอาชีพแกประชาชน - จํานวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม 
- จํานวนกลุมอาชีพท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณและ  
  ฝกอบรมเพ่ิมทักษะ 

2. พัฒนาสงเสริม ระบบเกษตรอินทรีย - จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 
- จํานวนครัวเรือนท่ีทําการเกษตรแบบอินทรีย 

 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

ความเช่ือมโยง 

1.  ยุทธศาสตรจังหวัด :  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเขมแข็ง 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด: 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 

ดานการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและนันทนาการ 

พันธกิจ 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และพัฒนาการเรียนรู 

2. การสงเสริม  สนับสนุน  ทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

3. การสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

เปาประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีไดมาตรฐาน 
2. เพ่ือพัฒนาทางดานการศึกษาของประชาชนมีโอกาสไดเรียนรูตลอดชีวิต 
3. ใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
4. เพ่ือสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินใหอยูสืบไป 
5. เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
6. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีอุปกรณกีฬาไดออกกําลังกายและหางไกลยาเสพติด 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทรายไดมาตรฐานตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของอปท. 

2. ประชาชนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต 
3. ประชาชน สืบทอด ฟนฟู อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินและ

ปราชญชาวบานในชุมชนทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
4. การแขงขันกีฬาและนันทนาการทําใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงข้ึน 
5. เด็กและเยาวชนไดออกกําลังกายและหางไกลยาเสพติด 
6. มีสนามกีฬาและสถานท่ีทํากิจกรรมนันทนาการใหประชาชนไดออกกําลังกายมีสุขภาพแข็งแรง 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1. สงเสริม สนับสนุนการศึกษาในทองถ่ินใหมี

ประสิทธิภาพ คุณภาพสอดคลองกับความ

ตองการของทองถ่ิน 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียน

อยางเต็มศักยภาพ 

2. การสงเสริม  สนับสนุน  ทํานุบํารุงศาสนา  

ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

3. การสงเสริมการกีฬาและนันทนาการใน

ทองถ่ิน 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
- จํานวนครั้งท่ีจัดการแขงขัน 
- จํานวนสถานท่ีในการทํากิจกรรมนันทนาการ 
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

ความเช่ือมโยง 

1.  ยุทธศาสตรจังหวัด :  

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาเพ่ือสรางคุณภาพของคน

นครศรีธรรมราช 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด: 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
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ยุทธศาสตรท่ี 7 

ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน 

พันธกิจ 

1. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา สะพานและอาคารสถานท่ี    

2. พัฒนาปรับปรุงและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 

3. กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบน้ําอุปโภค –บริโภค  และน้ําเพ่ือการเกษตร 

เปาประสงค 

1. เพ่ือการบริหารจัดการแหลงน้ําทําการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือเปนทางระบายน้ําไมใหทวมขังในฤดูน้ําหลาก 
3. เพ่ือพัฒนาบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานกอสราง

ตางๆ ท่ีไดมาตรฐาน 
4. เพ่ือปรับปรุงสนทางคมนาคมใหสามารถสัญจรไปมาไดอยางสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 
5. เพ่ือใหทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 
6. เพ่ือติดตั้ง ซอมแซมไฟฟาสาธารณะใหสองสวาง 
7. เพ่ือบริหารจัดการแหลงน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคอยางปลอดภัยและมีคุณภาพ 
8. เพ่ือซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบประปาหมูบานอยางมีประสิทธิภาพและมีน้ําอยาง

เพียงพอ 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

1. ลําเหมือง ลําคลอง และทางระบายน้ําสามารถสงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและปลอดภัย 
3. กอสรางทางระบายน้ําในฤดูน้ําหลาก ปองกันน้ําทวมขัง 
4. เสนทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 
5. เสนทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 
6. ทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 
7. หมูบานมีไฟฟาสาธารณะสองสวางอยางท่ัวถึง 
8. ระบบประปาหมูบานมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย 
9. แหลงน้ําอุปโภคบริโภคไดรับการปรับปรุงอยางมีประสิทธิภาพ 
10. ประชาชนมีน้ําสะอาดและมีคุณภาพไวใชอุปโภคบริโภค 
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กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมเสนทาง
คมนาคม เชน ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ใหมีคุณภาพดีอยูตลอด  

 

- จํานวนโครงการกอสรางทอเหลี่ยม และวางทอ
ระบายน้ํา 

- จํานวนเสนทางท่ีไดรับการกอสราง 
- จํานวนเสนทางท่ีไดรับการปรับปรุง ซอมแซม 

2. พัฒนา ปรับปรุง และขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ 

- รอยละของครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช 
- จํานวนหมูบานท่ีไดรับการติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟา

สาธารณะใหใชงานไดดีทุกแหง 
3. กอสราง ซอมแซมและปรับปรุงระบบน้ํา 

เพ่ือ เพ่ืออุปโภค-บริโภค  และ
การเกษตร 

- จํานวนแหลงน้ําท่ีไดรับการพัฒนาและฟนฟู 
- จํานวนแหลงน้ําท่ีไดรับการปรับปรุงและกอสราง 
- รอยละของครัวเรือนท่ีมีน้ําอุปโภค บริโภคอยาง

ท่ัวถึงสะอาดและปลอดภัย 
- จํานวนหมูบานท่ีไดรับความเดือดรอน 
- รอยละของครัวเรือนมีน้ําสะอาด 

 

 

 
 

 

 

  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตรจังหวัด :  
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล  
                   ท่ีสามารถสรางอาชีพและรายไดในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนท่ีเขมแข็ง 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด: 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
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ยุทธศาสตรท่ี 8 

ดานการบริหารจัดการองคกรและบุคลากรทองถิ่น 

พันธกิจ  

1. สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชน 
2. พัฒนาบุคลากรและองคกรใหทันสมัย มีประสิทธิภาพในการบริหารเพ่ือการใหบริการท่ีดีแก

ประชาชนและเปนองคกรธรรมาภิบาล 
3. การพัฒนาการจัดเก็บรายไดใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถ่ิน ตามหลักการจัดการบานเมืองท่ีดี 
 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนมีสวนรวมเสนอแนวทางในการแกไขปญหาทองถ่ิน 

  

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. การสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถ่ินของประชาชน 

- จํานวนประชาชนท่ีเขารวมประชุม 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
- จํานวนครั้งท่ีเขารับการอบรม 

2. การพัฒนาบุคลากรและองคกรให

ทันสมัย  มีประสิทธิภาพในการบริหาร

เพ่ือใหการบริการท่ีดีแกประชาชนและเปน

องคกรธรรมาภิบาล 

- จํานวนครั้งท่ีมีการจัดหาพัสดุ 
- จํานวนครั้งท่ีมีการปรับปรุงและเพ่ิมอัตรากําลัง 
- จํานวนครั้งท่ีมีการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
- จํานวนครั้งท่ีมีการเสริมสรางและปรับปรุงการบริหารงาน 
- จํานวนขอบัญญัติ อบต.ท่ีออกบังคับใช 
- จํานวนครั้งท่ีบุคลากรเขารับการฝกอบรม  

3. การพัฒนาการจัดเก็บรายไดใหทันสมัย

และมีประสิทธิภาพ 

- จํานวนครั้งท่ีมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัด,กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  

ความเช่ือมโยง 

1.  ยุทธศาสตรจังหวัด :  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเขมแข็ง 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด: 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด
ระดับ

เปาประสงค 
(ตัวชี้วัด
รวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ ตัวชี้วัดระดับ ความกาว 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผิดชอบ 
หนวยสนับสนุน 

ตามพันธกิจ 59 60 61 62 63 
แนวทางการ

พัฒนา 
กลยุทธ 

หนาของ
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 
4 การสราง
ความมั่นคง
บนพื้นฐาน
ชุมชนที่
เขมแข็ง 

ยุทธศาสตรที ่
3 
ยุทธศาสตร
ดานพัฒนา
สังคม และ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 
1 ดาน

สาธารณสุข 
  

เพื่อให
ประชาชนมี
สุขภาวะที่ดี 
มีความ
แข็งแรงทั้ง
รางกายและ
จิตใจ 

ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี  

3 3 3 3 3  1.สงเสริม
และ
พัฒนาการ
บริการดาน
สาธารณสุข 

จํานวน
กิจกรรม 

ปละ2  
โครงการ 

-บริการตรวจสุขภาพ 
-กิจกรรมใหความรูดาน
สาธารณสุข 
 

สํานักปลัด  - 

-โครงการควบคุมโรคติดตอและ
ไมติดตอตามฤดูกาล 
  

เพื่อพัฒนา
งาน
สาธารณสุข
และการ
ใหบริการ
ประชานที่ได
มาตรฐาน 
 

ประชาชนมี
สุขภาวะที่ดี
เขาถึง
บริการ
สาธารณสุข
ที่มีคุณภาพ 

2 2 2 2 2 2.พัฒนางาน
ดาน
สาธารณสุข
ในชุมชน 

จํานวน
กองทุนดาน

สุขภาพ 
จํานวนคร้ังที่

ไดรับการ
ชวยเหลือ 

ปละ 2 กลุม
กองทุน 

-สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลนาทราย 
-สนับสนุนการดําเนินงานของอ
สม.ตําบลนาทราย 

  

  
  
  
  

  
    

เพื่อชวยให
ประชาชน
ไดรับการ
บริการทาง
การแพทยใน
ภาวะฉุกเฉิน
อยางมี
ประสิทธิภาพ                                                                                         

ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี
เขาถึง
บริการ
สาธารณสุข
ที่มีคุณภาพ 

1 1 1 1 1 3. การพัฒนา
ระบบแพทย
ฉุกเฉิน 

จํานวน
โครงการ 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการระบบแพทยฉกุเฉิน สํานักปลัด  - 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด
ระดับ

เปาประสงค 
(ตัวชี้วัด
รวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ ตัวชี้วัดระดับ ความกาว 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผิดชอบ 
หนวยสนับสนุน 

ตามพันธกิจ 59 60 61 62 63 
แนวทางการ

พัฒนา 
กลยุทธ 

หนาของ
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 
4 การสราง
ความมั่นคง
บนพื้นฐาน
ชุมชนที่
เขมแข็ง 

ยุทธศาสตรที ่
3 
ยุทธศาสตร
ดานพัฒนา
สังคม และ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 
2 ดานการ
รักษาความ

สงบเรียบรอย
และการ
ปองกัน

บรรเทาสา
ธารณภัย  

เพื่อใหมีการ
รักษาความ
สงบ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชนที่
เขมแข็ง 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน/
เกิดความ
สงบ
เรียบรอยใน
ชุมชน  

3 3 3 3 3  1.สนับสนุน
การรักษา
ความสงบ
เรียบรอยของ
ชุมชน 

จํานวน
กิจกรรม 

ปละ3
โครงการ 

-สนับสนุนกิกรรมสงเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชนในชวง
เทศกาลตางๆ 
 โครงการจัดระเบียบสังคมและ
เฝาระวังยาเสพติด 
-โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ
สมัชชาชุมชน/หมูบาน พลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติด 

สํานักปลัด  - 

เพื่อพัฒนา
งานดานการ
ปองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยใหมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชน
ไดรับความ
ชวยเหลือ
อยาง
ทันทวงทีที่
เกิดสาธารณ
ภัยตางๆ 

2 2 2 2 2 2.สงเสริม
สนับสนุนการ
ปองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

จํานวน
กิจกรรม 

ปละ 2 คร้ัง -โครงการปองกันบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนที่
ประสบภัยธรรมชาติ 
-ฝกทบทวนเตรียมความพรอม
ในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
ตัวชี้วัด
ระดับ 

ความกาว 
โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

ตามพันธกิจ 59 60 61 62 63 
แนวทางการ

พัฒนา 
กลยุทธ 

หนาของ
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
น้ํา ส่ิงแวดลอมและ
พลังงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวและ
การใชพลังงา
สะอาด 

ยุทธศาสตรที ่2 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอมและ
พลังงาน 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ดานส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

เพื่อให
ประชาชนได
อาศัยอยู
ภายใต
ส่ิงแวดลอมที่ดี 
เพื่อปรับปรุง
บํารุงรักษา
และอนุรักษ
สภาพแวดลอม
ธรรมชาติใน
ชุมชน 

ประชาชน
อาศัยอยูใน
สภาพแวดลอม
ทีดี่ 
,มีจิตสํานึกใน
การอนุรักษ
รักษา 
ส่ิงแวดลอมใน
ชุมชน 

3 3 3 3 3  1.สราง
จิตสํานึกและ
ความ
ตระหนักใน
การจัดการ
ส่ิงแวดลอม 

จํานวน
กิจกรรม 

ปละ2
โครงการ 

-รณรงครักษา
ส่ิงแวดลอม 
-เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
-อนุรักษแหลงน้ํา 
  

สํานักปลัด  - 

เพื่อให
ประชาชน
เขาใจและ
สามารถกําจัด
ขยะมูลฝอยได
ถูกวธิ ี

 1 1 1 1 1 2.เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดการ
ขยะมูลฝอย
ส่ิงปฏิกูลและ
การบําบัดน้าํ
เสีย 

จํานวน
กิจกรรม 

ปละ1 
โครงการ 

-กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บและคัด
แยกขยะ 
 

สํานักปลัด  
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด
ระดับ

เปาประสงค 
(ตัวชี้วัด
รวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ ตัวชี้วัดระดับ ความกาว 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผิดชอบ 
หนวยสนับสนุน 

ตามพันธกิจ 59 60 61 62 63 
แนวทางการ

พัฒนา 
กลยุทธ 

หนาของ
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 
4 การสราง
ความมั่นคง
บนพื้นฐาน
ชุมชนที่
เขมแข็ง 

ยุทธศาสตรที ่
3 การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 
4 ดานการ
พัฒนาสังคม 
สวัสดิการ

และคุณภาพ
ชีวิต  

เพื่อสงเสริม
ใหประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

การเขาถึง
สวัสดิการ
ชุมชนของ
ประชาชน 

3 3 3 3 3  1.สงเสริม 
สนับสนุน 
การพัฒนา
ศักยภาพและ
การสราง
ชุมชน
เขมแข็ง 

จํานวน
กิจกรรม 

ปละ3
โครงการ 

-สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 
-สนับสนุนกลุมอาชพีตางๆ 
-กิจกรรมตอตานยาเสพติด 
  

สํานักปลัด  - 

เพื่อ
ชวยเหลือ
ประชาชนให
ไดรับการ
สงเคราะห
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สงเคราะห
เบี้ยยังชีพ
ใหกับ
ผูสูงอายุ 
ผูปวยเอดส 
และผูพิการ
ทุกคน  

1 1 1 1 1 2.สงเสริม
สวัสดิการ
สังคม
สงเคราะห 

จํานวน
กิจกรรม 

ปละ1 
โครงการ 

-กิจกรรมสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
แกผูสูงอาย ุผูปวยเอดส ผูพกิาร 
 

สํานักปลัด  
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด
ระดับ

เปาประสงค 
(ตัวชี้วัด
รวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ ตัวชี้วัดระดับ ความกาว 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผิดชอบ 
หนวยสนับสนุน 

ตามพันธกิจ 59 60 61 62 63 
แนวทางการ

พัฒนา 
กลยุทธ 

หนาของ
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 
4 การสราง
ความมั่นคง
บนพื้นฐาน
ชุมชนที่
เขมแข็ง 

ยุทธศาสตรที ่
1 การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที่ 
5 ดาน
เศรษฐกิจ 

สงเสริมและ
สนับสนุนให
ประชาชนมี
รายไดเพิ่ม
อยางยั่งและ
ลดคาใชจาย 

การมีอาชพี
มีรายได
เพิ่มขึ้นของ
ประชาชน/ 
เกษตรกร
กลุมอาชีพมี
ความ
เขมแข็ง /
กลุมแมบาน 
กลุมอาชีพมี
อาชีพเสริม
เพิ่มรายได
ในครัวเรือน 

3 3 3 3 3 1.พัฒนา 
สงเสริมอาชีพ
แกประชาชน 

จํานวน
กิจกรรม 

ปละ3
โครงการ 

-ฝกอบรมกลุมอาชีพ ตางๆ 
 

สํานักปลัด  - 

สงเสริม
สนับสนุนให
ประชาชนมี
ความรูเขาใจ
ระบบเกษตร
อินทรียและ
หลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมี
ความรูและ
เขาใจใน
ระบบ
เกษตร
อินทรีย/ได
ดําเนินชีวิต
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 2 2 2 2 2.พัฒนา
สงเสริมระบบ
เกษตร
อินทรีย 

จํานวน
กิจกรรม 

ปละ2
โครงการ 

-สงเสริมระบบเกษตรอินทรีย 
-โครงการใหความรูและสงเสริม
แนวเศรษฐกิจพอเพยีง 

สํานักปลัด  
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด
ระดับ

เปาประสงค 
(ตัวชี้วัด
รวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ ตัวชี้วัดระดับ ความกาว 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผิดชอบ 
หนวยสนับสนุน 

ตามพันธกิจ 59 60 61 62 63 
แนวทางการ

พัฒนา 
กลยุทธ 

หนาของ
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาสังคม
แหงการเรียนรู
และภูมิปญญา
เพื่อสราง
คุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตรที ่
3 การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 
6 ดาน
การศึกษา 
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
ภูมิปญญา
ทองถิ่นและ
นันทนาการ 

เพื่อพัฒนา
ดาน
การศึกษา
ของ
ประชาชนได
มีโอกาสได
เรียนรูตลอด
ชีพ 

เยาวชนได
เกิดการ
เรียนรูตลอด
ชีวิต และ
นักเรียนได
พัฒนาอยาง
เต็ม
ศักยภาพ 

3 3 3 3 3 1.การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
พัฒนาการ
เรียนรู 

จํานวน
กิจกรรม 

ปละ3
โครงการ 

-  จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แหงชาติ 
- สรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- สนับสนุนอาหารเสริมนม
และอาหารกลางวันใหกับ
เด็กนักเรียน 

สํานักปลัด  - 

เพื่อสืบทอด
ประเพณี
ทองถิ่นใหคง
อยูสืบไป 

ประชาชน
สืบทอด
ฟนฟูและ
อนุรักษ
ศิลปะ  
วัฒนธรรม  
ประเพณี  
แหลงเรียนรู  
ภูมิปญญา
ทองถิ่น  
และปราชญ
ชาวบานให
คงอยูสืบไป 

4 4 4 4 4 2.สงเสริม
สนับสนุน  
ทํานุบํารุง
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

จํานวน
กิจกรรม 

ปละ3
โครงการ 

-สนับสนุนประเพณีสารท
เดือนสิบ ชักพระ แหผาขึ้น
ธาตุ 
-จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัว 
ผูสูงอายุ งานประเพณี
สงกรานต 
-จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
-จัดกิจกรรมแหเทียน
พรรษา 

สํานักปลัด  
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด
ระดับ

เปาประสงค 
(ตัวชี้วัด
รวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ ตัวชี้วัดระดับ ความกาว 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผิดชอบ 
หนวยสนับสนุน 

ตามพันธกิจ 59 60 61 62 63 
แนวทางการ

พัฒนา 
กลยุทธ 

หนาของ
เปาหมาย 

   เพื่อให
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

การแขงขัน
กีฬา
นันทนาการ
ทําให
ประชาชนมี
รางกาย
แข็งแรงขึ้น 

3 3 3 3 3 การสงเสริม
การกีฬาและ
นันทนาการ 

จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ปละ3
โครงการ 

- กิจกรรมสงเสริมการออก
กําลังกายของประชาชน 
-กิจกรรมแขงขันกีฬานาทราย
เกมส 
-สนับสนุนอุปกรณกีฬาหมูบาน 

สํานักปลัด  - 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด
ระดับ

เปาประสงค 
(ตัวชี้วัด
รวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ ตัวชี้วัดระดับ ความกาว 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผิดชอบ 
หนวยสนับสนุน 

ตามพันธกิจ 59 60 61 62 63 
แนวทางการ

พัฒนา 
กลยุทธ 

หนาของ
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 
2 การ
พัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษและ
วัฒนธรรม
ระดับ
มาตรฐานสากล
ที่สามารถสราง
อาชีพและ
รายไดในพื้นที่
เพิ่มขึ้น 
ยุทธศาสตรที่4 
การสรางความ
มั่นคงบน
พื้นฐานชุมชนที่
เขมแข็ง 

ยุทธศาสตรที่ 
4 การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 
7 ดาน
สาธารณูปโภค
และโครงสราง
พื้นฐาน 

เพื่อสงเสริม
ใหประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

เสนทาง
คมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

4 4 4 4 4 กอสราง
ปรับปรุง  
บํารุงรักษา
ถนน  ทาง
เทา  ทอ
ระบายน้าํ  
สะพานและ
อาคาร
สถานที่ 

จํานวน
โครงการ
กอสราง/
ปรับปรุง 

 - โครงการกอสรางถนน คสล.
ในตําบลนาทราย 
- โครงการปรับปรุง ซอมแซม
ถนนสายตาง ๆ ในตําบลนา
ทราย 
- โครงการฝงทอระบายน้ํา,ขุด
ลอกคูคลอง ในตําบลนาทราย 
-โครงการบุกเบิกถนนสาย
ตางๆในตําบลนาทราย 

กองชาง  - 

   ทุกครัวเรือน
มีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

หมูบานมี
ไฟฟา
สาธารณะ
สงแสงสวาง
อยางทั่วถึง 

2 2 2 2 2 พัฒนา
ปรับปรุง
ระบบไฟฟา
และติดต้ัง
ไฟฟา
สาธารณะ 

จํานวน
กิจกรรมที่
ซอมแซม

ติดต้ังไฟฟา
สาธารณะ 

ปละ 2 
โครงการ 

-ขยายเขตไฟฟา 
-ซอมแซมไฟฟาสาธารณะใน
เขตตําบลนาทราย 

กองชาง  
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด
ระดับ

เปาประสงค 
(ตัวชี้วัด
รวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ ตัวชี้วัดระดับ ความกาว 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผิดชอบ 
หนวยสนับสนุน 

ตามพันธกิจ 59 60 61 62 63 
แนวทางการ

พัฒนา 
กลยุทธ 

หนาของ
เปาหมาย 

   เพื่อบริหาร
จัดการแหลง
น้ําเพื่อ
อุปโภค  
บริโภค และ
ทํา
การเกษตร 

ระบบ
ประปา
หมูบานมี
คุณภาพ
สะอาด
ปลอดภัย 

3 3 3 3 3 กอสราง
ซอมแซมและ
ปรับปรุง
ระบบน้ําเพื่อ
การอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร 

จํานวนแหลง
น้ําที่ไดรับการ

ปรับปรุง
กอสราง 

 - ปรับปรุงซอมแซมระบบ
ประปา 
- กอสรางระบบประปาหมูบาน 
- ขุดลอกเหมอืงสงน้ํา 

  - 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด
ระดับ

เปาประสงค 
(ตัวชี้วัด
รวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ ตัวชี้วัดระดับ ความกาว 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผิดชอบ 
หนวยสนับสนุน 

ตามพันธกิจ 59 60 61 62 63 
แนวทางการ

พัฒนา 
กลยุทธ 

หนาของ
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่
4 การสราง
ความมั่นคง
บนพื้นฐาน
ชุมชนที่
เขมแข็ง 

ยุทธศาสตรที่ 
5 การ
เสริมสราง
ธรรมาภิบาล
และการ
บริหาร
กิจการ
บานเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตรที่ 
8 ดานการ
บริหาร
จัดการองคกร
และบุคลากร
ทองถิ่น 

เพื่อใหการ
บริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองที่ดี 

มีการบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาลอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3 3 3 3 3 1.การ
สงเสริมการมี
สวนรวมใน
การพัฒนา
ทองถิ่น 

จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ปละ 3
กิจกรรม 

- จัดทําประชาคมเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น 
-การจัดทาํแผนพัฒนาทองถิ่น 
-การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น 

สํานักงาน
ปลัด 

 - 

   เพื่อใหการ
บริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองที่ดี 

มีการบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาลอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     2.การพัฒนา
บุคลากรและ
องคกรให
ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
เพื่อใหเกิด
การบริการที่
ดีแก
ประชาชน
และเปน
องคกรธรร
มาภิบาล 

กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ปละ4
กิจกรรม 

- สงเสริมการศึกษาใหกับ
บุคลากร 
 - จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑเพื่อใชใน
การบริหารงาน 
 - พัฒนาระบบอินเตอรเน็ต 
 - ตกแตงภายในอาคาร
สํานักงาน 
 - ปรับภูมิทัศนที่ทําการ
สํานักงาน 

สํานักงาน
ปลัด 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด
ระดับ

เปาประสงค 
(ตัวชี้วัด
รวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ ตัวชี้วัดระดับ ความกาว 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผิดชอบ 
หนวยสนับสนุน 

ตามพันธกิจ 59 60 61 62 63 
แนวทางการ

พัฒนา 
กลยุทธ 

หนาของ
เปาหมาย 

   เพื่อ
พัฒนาการ
จัดเก็บรายได
ใหทันสมัย
และมี
ประสิทธิภาพ 

มีการบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมภิ
บาลอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3 3 3 3 3 3.การพัฒนา 
การจัดเก็บ
รายไดใหทัน 
สมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

จํานวนคร้ังที่
ดําเนิน
กิจกรรม 

ปละ1คร้ัง -การจัดทาํแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

กองคลัง  - 
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บทที่ 5 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 29 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อดําเนินการเสร็จแลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
โดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบ
วัน   
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลองและ
ความสําเร็จของแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาที่สอดคลองกับ
พันธกิจซึ่งสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้น
ประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรวมประชุมเพื่อกําหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามป ดังนี้ 

1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ดังนี้ 

(1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธที่กําหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน 
(3) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมที่กําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล              

( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรที่

ใชโดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลที่ไดรับ (Effect) 
(6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผลประโยชนที่เกิดจาก

การทํากิจกรรมที่มีตอกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลที่ไดรับรวมยอด (Overall Effect) 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อาจนําแนวทางทั้งหมดที่กําหนดมาใชหรืออาจ
เลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปก็ได โดยอยางนอยตองสามารถประเมิน
ความสอดคลองและสามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนาของแผนพัฒนาสามปได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
คณะกรรมการฯจะพิจารณา 

1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามป อาจกําหนดแนวทางดังนี ้

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาสามป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น
เสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด 
พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นอาจใหความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปและโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นระดับจังหวัดได 

5.2 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มีองคประกอบที่สําคัญ 3 
ประการ คือ 
 5.4.1 ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผูรับผิดชอบการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร ประชาชนในทองถิ่นที่ไดรับการแตงตั้ง ผูมีสวนไดเสียในทองถิ่นนั้นๆ  
 5.4.2 เครื่องมือที่ใชสําหรับการติดตามประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลยุทธศาสตรที่ไดกําหนดขึ้น
ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวอาจเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ ความจําเปน
สําคัญในการนํามาหาคาผลของประโยชนที่ไดรับจากแผน ยุทธศาสตร อาจเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ 
แบบทดสอบ แบบวัดความรู แบบบันทึกขอมูล แบบวัดความรู แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึก
รายการ เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
นั้นๆ  
 5.4.3 กรรมวิธี อันไดแก วิธีการที่จะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
กับยุทธศาสตร ซึ่งเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาทองถิ่น เอการเบิกจายงบประมาณ เชน ถนน แมน้ํา ลําคลอง ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางตางๆ  
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กลุมผลประโยชนตางๆ เพื่อตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม 
ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร เปนตน ซึ่งเปนการกําหนดวิธีการเชนนี้ตองมี
การเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล(Data analysis) ดวย 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการกําหนดองคกรที่รับผิดชอบ 
วิธีการติดตาม และหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องคกรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล 
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 
28 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย 

 (1) สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถิ่นคัดเลือก   จํานวนสามคน 
 (2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก  จํานวนสองคน 
 (3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก  จํานวนสองคน 
 (4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง    จํานวนสองคน 
 (5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก    จํานวนสองคน 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทํา
หนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกได โดยมีอํานาจหนาที ่ตามระเบียบขอ 29 ดังนี้ 

 (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอย ปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ทั้งนี ้ยังไดกําหนดไวในระเบียบฯ 

ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย และ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 

 (2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
 (3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
 (4)ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตาม และประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล     เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผูบริหารทองถ่ิน 

 (5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ โดยทั่วกัน และ 

ขอ 31 เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม 
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5.3 เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
 เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดยการ
กําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบวา การดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยูภายใต
ระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม และผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดวางไวหรือไม 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทากกแดงใชแบบรายงาน 3  แบบตามรูปแบบที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดเปนแนวทางไว  คือ 
 1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใชแบบรายงาน   

แบบที่  1   การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 2.  แบบติดตามแผนพัฒนาใชแบบรายงาน   
แบบที่ 2    แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใชแบบรายงาน  3  แบบ  คือ 
     3.1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
     3.2  แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร อปท.ในภาพรวม 
     3.3  แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร  อปท. ในแตละยุทธศาสตร 
ตารางที่ 1 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู

ประเมิน 
รายงาน ระยะเวลา ผู

ประเมิน 
รายงาน ระยะเวลา 

อบต. 1. ใชแบบรายงานที่  2  
แบบติดตามผลการ
ดําเนินงานของ อบต. ราย
ไตรมาส (3 เดือน) 
2. สงรายงานให
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ทุกๆ 
3 เดือน 

อบต. 1. ใชแบบรายงานที่ 1  การ
กํากับการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร ของ อบต. 
2. สงรายงานใหคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

เมื่อ อบต.
ประกาศใชแผน 

1. ใชแบบรายงานที่ 3/1  
แบบประเมินผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
2. ใชแบบรายงานที่ 3/2  
แบบประเมินความพอใจตอผล
การดําเนินงานของ  อบต.ใน
ภาพรวม 
3. ใชแบบรายงานที่ 3/3  
แบบประเมินความพอใจตอผล
การดําเนินงานของ  อบต.ใน
แตละยุทธศาสตร 
4. สงรายงานใหคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

ทุกๆ  1 ป 
(ภายใน 
ธันวาคม) 
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ตารางที่ 1 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ (ตอ) 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู

ประเมิน 
รายงาน ระยะเวลา ผู

ประเมิน 
รายงาน ระยะเวลา 

คณะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะหรายงานตาม
แบบ 
3. รายงานผลใหผูบริหาร
ทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต

รับ
รายงาน 

คณะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะหรายงานตามแบบ 
3. เสนอผูบริหารทราบ 

15 วันนับตั้งแต
รับรายงาน 

ผูบริหาร 1. เสนอสภาเพื่อทราบ 
 
2. ประกาศใหประชาชนทราบ 

1.ภายใน
ธันวาคม 
2.ประกาศไม
นอยกวา30วัน 
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คําชี้แจง :  แบบที่  1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดย
จะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ................................................................................................................. 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ดําเนินงาน 

ไมมี 
การดําเนินงาน 

สวนที ่ 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
 

สวนที่  2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิน่มาจัดทําฐานขอมูล   
8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาทองถิ่น 

 
 

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิ่น 

 
 

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

 
 

12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   
14.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
17.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
 
การวัด และการนําเสนอผล 

- ความถี่ในการวัด   :  หลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จและประกาศใชอยางเปน
ทางการ 

- เกณฑการพิจารณา  :  พิจารณาจาก ม/ี ไมมี การดําเนินการนั้น 

แบบที่  1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
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คําชี้แจง : แบบที่ 2 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนา 3 ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตรมและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
2.  รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 
 (    )  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  (    )  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
 (    )  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)  (    )  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
สวนที่  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป 
3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป 

ยุทธศาสตร 

ปที่  1         . ปที่  2        . ปที่  3     . รวม 
จํานวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

1.  xx xx xx xx xx xx xx xxxx 

2.          
3.          
ฯลฯ....         

รวม         
เกณฑการพิจารณา : พิจารณาวาแผนยุทธศาสตรนั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแตละ
ยุทธศาสตรอยางไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยูเฉพาะยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหนึ่งหรือไม         
อปท. ใหความสําคัญกับยุทธศาสตรใด 
4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
ปที่  1……         ปที่  2……        ปที่  3…..      รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. xx xxx xx xxx xx xxx xx xxxx 
2.         
3.         
ฯลฯ....         

รวม         

เกณฑการพิจารณา : พิจารณาวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีโครงการและงบประมาณที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของจังหวัดมากนอยเพียงใด ถามีโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดมาก ก็แสดงใหเห็นวา แผน
ยุทธศาสตรนั้น เปนแผนยุทธศาสตรที่ดี 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดาํเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน ) 
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5.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป ……….. 

 

ยุทธศาสตร จํานวน
โครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวน
โครงการทีอยู
ระหวางการ
ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการที่ยัง

ไมได
ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการที่มี
การยกเลิก 

จํานวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จํานวน 
โครงการ
ทั้งหมด 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย 
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย 
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

1.  xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
2.              
3.              
ฯลฯ....             

รวม             
 
เกณฑการพิจารณา :  1. ทําการเปรียบเทียบกับขอมูลในแบบรายงานในไตรมาสกอนหนานี้วามีโครงการที่เสร็จ 

เพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการดําเนินโครงการตาม    
แผนฯ 

      2. หากมีรอยละของโครงการที่ดําเนินงานเสร็จแลวมากเทาใด ก็จะแสดงใหเห็นวาองคกร  
          ปกครองสวนทองถิ่นมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

 
6. การเบิกจายงบประมาณ.............  

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
1 xxx xx xxx xx xxx xx 
2.         
3.        
4.        

รวม       
  

เกณฑการพิจารณา :  นําเขาขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดระบุไวในแผน เพื่อเปนขอมูลที่แสดงให
เห็นถึงสถานการณทางดานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินงานตามแผนนั้น  
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สวนที่ 3  ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6.  โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป  ............ 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณที่
ไดรับ 

งบประมาณที่
เบิกจายไป 

1. xxx xxx xx xx xx 
2.      
3.      
ฯลฯ....      
รวม     - 

เกณฑการพิจารณา : พิจารณาวาสถานการณในการดําเนินงานของโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุตนเฉพาะกิจนั้นเปน
อยางไร 
สวนที่  4  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

คําชี้แจง : แบบที่ 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลนาทราย ตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ..................................................................................... 
2. วัน/เดือน/ปที่รายงาน....................................................................  

สวนที่ 2 ยุทธศาสตร และโครงการตามแผนพัฒนาป.................. 
3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 
ทีป่รากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ไดปฏิบัต ิ

1.  xxx xxx 
2.  xxx xxx 
3.  xxx xxx 
ฯลฯ........... xxx xxx 

รวม xxxx xxxx 
เกณฑการพิจารณา :  หากจํานวนโครงการที่กําหนดไวในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคลองกัน แสดง
วาองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดตามแผนฯ ที่กําหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงนอยกวา
ที่กําหนดไวในแผนฯ แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมสามารถดําเนินงานไดตามแผนฯที่กําหนด 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
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คําชี้แจง : แบบที่ 3/2 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานของ อปท. ..........................
ในภาพรวม 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ  (   )  ชาย .... คน   (   ) หญิง ...... คน 
2. อาย ุ  (   )  ต่ํากวา  20 ป …..  คน (   )  20 - 30  ป…….คน   (   )  31- 41 ป.......คน 
  (   )  41 – 50 ป...........คน (   )  51 – 60 ป.........คน (   )  มากกวา 60 ป.......คน 
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา........ คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเทา........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกวาปริญญาตรี.......คน  (   )  อื่นๆ........คน  
4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน   
  (   )  คาขายธุรกิจสวนตัว……..คน 
  (   )  รับจาง......... คน  (   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน  (   )  เกษตรกร…… คน 
   (   )  อื่นๆ  (ระบ)ุ .........คน 
 
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท........................................ 
5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท.....................................ในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก 
(คน) 

พอใจ 
(คน) 

ไมพอใจ 
(คน) 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม xxx   
2) มีการประชาสัมพันธใหประชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม xxx   
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม 

xxx   

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมใหประชาชน
ทราบ 

xxx   

5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด xxx   
7) ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถิ่น 

xxx   

8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน xxx   
9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   

ภาพรวม xxxx   

 

แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท..........................ในภาพรวม 
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เกณฑการพิจารณา : ผูตอบแบบประเมินในแตละระดับความพึงพอใจมีจํานวนเทาใด  
 
 
 

สวนยุทธศาสตร 1 การพัฒนาดาน.......................(ตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแตละดานที่กําหนดไว)   

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ  (   )  ชาย .... คน   (   ) หญิง ...... คน 
2. อาย ุ  (   )  ต่ํากวา  20 ป …..  คน (   )  20 - 30  ป…….คน   (   )  31- 41 ป.......คน 
  (   )  41 – 50 ป...........คน (   )  51 – 60 ป.........คน (   )  มากกวา 60 ป.......คน 
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา........ คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเทา........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกวาปริญญาตรี.......คน  (   )  อื่นๆ........คน  
4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน   
  (   )  คาขายธุรกิจสวนตัว……..คน 
  (   )  รับจาง......... คน  (   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน  (   )  เกษตรกร…… คน 
   (   )  อื่นๆ  (ระบ)ุ .........คน 
 
สวน 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน อปท....................................................... 

หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน อปท.................................... ในการพัฒนา            
ดาน.........................(ตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแตละดานที่กําหนดไว)  โดยใหคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
ทานใหคะแนน อปท.เทาใด ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ (คิดเปนรอยละ) 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม xxx 
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ /กิจกรรม xxx 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กจิกรรมใหประชาชนทราบ xxx 
5)  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด xxx 
7)  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น xxx 
8)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 

ภาพรวม xxxxx 
เกณฑการพิจารณา : เปนคาคะนน 0 - 10 ในแตละประเด็นการประเมิน 
 1. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
เกณฑการพิจารณา : หากคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือใกล 0 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรของ อปท. ไมประสบความสําเร็จ หากคาคะแนนความพึงพอใจเทากับ 5 แสดงวาผลการดําเนินงานใน

แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย ในแตละ
ยุทธศาสตร 
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ยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบความสําเร็จปานกลาง และหากคาคะแนนเทากับ 10 หรือใกลเคียง แสดงวาผลดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรของ อปท. ในยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบผลสําเร็จมากที่สุด 
 

2.) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก  

ตัวชี้วัดที่เลือก หนวย 

ผลการดําเนินงาน 
กอน

ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง
ดําเนินการ
(จํานวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. จํานวนถนนที่กอสราง.........(ตัวอยาง) เสน    
2. ประชาชนสัญจรสะดวก รวดเร็วขึ้น......(ตัวอยาง) รอยละ    
3. ฯลฯ...........     

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
เกณฑการพิจารณา : เปรียบเทียบกับขอมูลในปกอนหนานี้ โดย (1) กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหนวยที่วัดเพิ่ม
แสดงวาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เชน รายไดครัวเรือนที่มีไฟฟาใช เกณฑมนการพิจารณาจะพิจารณา
วา หลังดําเนินการตามแผนฯ นั้นๆ แลวหนวยที่ทําการวัดเพิ่มขึ้นหรือไม ถาเพิ่มแสดงวา อปท.สามารถดําเนินงาน
ไดตามแผนที่กําหนด แตหากวาหนวยวัดเทาเดิม หรือลดลง แสดงวา อปท.ไมสามารถดําเนินงานไดตามแผน 
หรือใกลเคียง แสดงวาผลดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ อปท. ในยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบผลสําเร็จมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………แผนยุทธศาสตรการพัฒนา...87 
 

แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามป 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปของ อปท. 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 25 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 
3.1 วิสัยทัศน (5) 
3.2 พันธกิจ (5) 
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร (10) 
3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร (5) 
3.5 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร (15) 
3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร (15) 
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (10) 

รวม 100 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1. ขอมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
- ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสราง
พื้นฐาน สถานที่ทองเที่ยว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติที่
สําคัญ 
-  การประชุมประชาคมหรือประชุมอื่นๆ ที่มีลักษณะ
คลายกัน 
-  การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
และ/หรือการใชขอมูล จปฐ. 

-  มีขอมูลสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา(เพื่อดูการ
ดําเนินงานในแตละปที่ผานมามีการดําเนินการบรรลุ
เปาหมายของยุทธศาสตรของแผนพัฒนามากนอยเพียงใด) 

10 
(3) 
 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 
 

 

 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานเศรษฐกิจ 
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมีการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมลูที่สําคัญเพื่อชี้ใหเห็น
ศักยภาพ ปญหาและความตองกา 
  การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ 

จปฐ. 
 -  ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ 
 -  มีการวิเคราะห หรือเปรียบทียบขอมูลที่สําคัญ 

ของจังหวัดและแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปญหา 
  การวิเคราะหขอมูลสังคม   

 -  ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานสังคมเชน 
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เปนตน 
-  มีการวิเคราะห หรือ เปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญ 
ของ อปท. และแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปญหา 

  การวเิคราะหขอมูลทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

    -  ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลทีสําคัญ ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  -  มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท. 
 

25 
 
 
 
4 
 

(2) 
(2) 
 
 
5 

(3) 

 
(2) 
 
 
5 

(2) 
 

(3) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ(ตอ) 

 

  SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ 

อปท. 
    -  การวิเคราะหตองสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูล
พื้นฐาน 
  -  มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอก
อยางถูกตอง 
  สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชน

เชิงพื้นที่ 
    -  มีการประมวลปญหาและความตองการของ 
ประชาชนในพื้นที่โดนชี้ใหเห็นขนาดและความรุนแรงของ
ปญหาความรองการ 
    - มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพื้นท่ีหรือ
กลุมเปาหมายที่ชัดเจน 
    - การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบใน
การจัดทําแผนพัฒนา 

5 
 

(3) 
 

(2) 
 
6 
 

(2) 

 
(2) 
 

(2) 
 

 

3. ยุทธศาสตร 
3.1 วิสัยทัศน 

  มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ตองการจะเปนหรือ

บรรลุถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพทีเปนลักษณะเฉพาะของ อปท. 
   -  จุดเนนและสิ่งที่ตองการเปนสอดคลองกับขอมูลที่
นําเสนอ 
   -   มีความเปนไปไดตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 
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3.2 พันธกิจ     
-   แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเปน เพื่อนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน 
   -  มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
 

5 
(3) 
 

(2) 

 

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร 

  มคีวามชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเงื่อนไข

เฉพาะของพื้นที่ 
   -   ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
   -   ยุทธศาสตรเชื่อมโยงสอดคลองกันและตอบสนอง
ปญหา ศักยภาพของ อปท. 
  -   มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท. 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

3.4 เปาประสงค   สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 

   -   มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
   -   มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามีความ
ตองการที่จะบรรลุอะไรในชวง 5 ป 

5 
(4) 
(3) 

 

3.5 ตัวชี้วัดและคา
เปาหมายของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  ตัวชี้วัด 

   -   มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงคและสะทอน
ผลลัพธตามเปาประสงค 
   -   สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  คาเปาหมาย 

   -   แสดงถึงความกาวหนาในแตละป 
   -   มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถที่ทําไดท้ังใน
ดานปริมาณ งบประมาณ เทคนิค 

15 
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3.6 กลยุทธของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 

  มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่

สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของ
แตละประเด็นยุทธศาสตรและสอดคลองกับ
ลักษณะเฉพาะของแตละพื้นที ่
  - ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคลองกัน
และมีการบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสูการ
บรรลุเปาประสงคและยุทธศาสตร 
   - มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจน
เพื่อนําไปสูการกําหนดแผนงานโครงการ 
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3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย 
  โครงการ/กิจกรรม 

   - มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมของโครงการฯ กอนบรรจุในแผน 
   - ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
   - การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
  โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจน

และนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค 
   - โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธ
อยางชัดเจนและนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค 
   - มีโครงการฯ ครบถวนทั้ง 3 ป(ในภาพรวมของแผน) 

13 
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หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมนิผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ที่เกี่ยวของ 
    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ 
        ไปเปนกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประจําปได   
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