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บทที่ ๑
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ บั ญ ญั ติ ใ ห้ เ ทศบาล มี ห น้ า ที่ ใ นการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของตนเอง และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งหมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด อาเภอ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น และแผนชุมชน
ดังนั้น เทศบาลตาบล ถ้าใหญ่จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
การวางแผนเป็นกระบวนการมองไปข้างหน้าและกาหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร โดยกาหนดกิจกรรม
ต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ให้บรรลุตามภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ขององค์กร
ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น การที่ เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ จะพัฒนาไปในทิศทางใดจาเป็นต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์เพื่อแปลงสู่การปฏิบัติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลถ้าใหญ่ (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๖3) มีลักษณะเป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี ซึ่งอาศัยกระบวนการในการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมเพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น
จุดด้อย อุปสรรค และโอกาสจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาตาบล เพื่อนามากาหนดทิศทางในการพัฒนาโดยการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เพื่อให้การบริหารการจัดสรรทรัพยากรของ
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ ซึ่งมีอยู่อย่างจากั ด เป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ ประสิ ท ธิผล มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกั บ
สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลถ้าใหญ่ ได้จัดทาขึ้นโดยอาศัยหลักการและกรอบแนวทาง
ที่สาคัญ ดังนี้
๑. นโยบายของนายกเทศมนตรี ต าบลถ้าใหญ่ ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตาบลถ้าใหญ่ เมื่อวันที่ 26
มีนาคม ๒๕๕5
๒. กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช กาหนดไว้และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑1แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนอาเภอ แผนชุมชน
๓. ปัญหาความต้องการที่สาคัญจากประชาคมตาบลถ้าใหญ่
องค์ประกอบในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ จะประกอบไปด้วย ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์
ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโดยเสนอตามรายหัวข้อดังนี้
๑.1 ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคต โดยสอดคล้องกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด อาเภอ และแผนชุมชนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสาคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต
เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่ภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์

๒
การพัฒนาจึงเป็นการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องกาหนด ถึงสภาพการณ์ที่ต้องการ
จะบรรลุและแนวทางในการที่จะทาให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลถ้าใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สามารถนาไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาและ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
๑.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) เพื่อกาหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์หรือเป้าหมายการพัฒนาของเทศบาล ตามความ
ต้องการของประชาชน
(๒) เพื่อกาหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
(๓) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณของเทศบาลได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และ
เป็นไปตามลาดับความจาเป็นเร่งด่วน
(๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติการพัฒนากับหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่
(๕) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี และแผนการดาเนินงานของเทศบาล
๑.3 ขั้นตอนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ขั้นตอนที่ ๑ กำรเตรียมกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
งานโยบายและแผน สานัก ปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสาคัญ แนวทาง และขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลให้ผู้บริหารทราบและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ แจ้ ง แนวทางการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น รั บ ทราบปั ญ หา ความต้ อ งการ ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจน
ความช่ วยเหลือทางวิชาการ ข้ อมูลพื้น ฐานในการพั ฒนาจากหน่ วยงานต่างๆ และข้อมูล จากแผนชุมชนมาพิ จารณา
ประกอบ
๑.๑ กำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำสำคัญ
(๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลถ้าใหญ่ ได้มีการ
รวบรวมและจัดทาฐานข้อมูล ได้แก่ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยข้อมูลได้แสดง
แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละ และการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการให้ความเห็น ซึ่งข้อมูลที่จัดทาได้แก่
ข้อมูลประชากร อาชีพและรายได้ สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง การพาณิชย์ การลงทุน อุตสาหกรรม
และข้อมูลงบประมาณ เป็นต้น
(๒) การรวบรวมปัญหาสาคัญ เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ นาข้อมูลที่ได้จากการทาประชาคมและข้อมูล
ทุติยภูมิที่ผ่านการวิเคราะห์และจัดเก็บอย่างเป็นระบบขององค์กรเจ้าของข้อมูล เพื่อนามาวิเคราะห์และเลือกปัญหาที่
เหมาะสมเพื่อนามากาหนดยุทธศาสตร์ในการตอบสนองปัญหา ความต้องการของสาธารณชนนอกจากนี้ยังได้นาข้อ มูลจาก
แผนพัฒนาของท้องถิ่นอื่น และแผนแม่บทชุมชนมาประกอบการพิจาณาด้วยแล้ว
๑.๒ กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำของท้องถิ่นในปัจจุบัน
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในเทศบาลตาบลถ้าใหญ่ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันสาหรับใช้เป็นประโยชน์
ในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานในอนาคต โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง
(Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T)
๑.๓ กำรกำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่น
วิสั ย ทั ศ น์ (Vision) เป็ น ถ้ อ ยแถลงที่ ร ะบุ ถึ ง สภาพการณ์ ใ นอุ ด มคติ เป็ น จุ ด หมายที่ ต้ อ งการ
ให้เกิดขึ้นในอนาคต ต้องการให้องค์กรพัฒนาหรือเป็นไปในทิศทางใด โดยการประเมินสภาพ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ผลการ
พัฒนาที่ผ่านมาในอดีต และความต้องการของทุกฝ่ายในท้องถิ่นให้บรรลุถึงความต้องการในอนาคต

๓
ภำรกิจหลัก เป็นถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
ถ้าใหญ่ เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดและภาพลักษณ์ที่ต้องการนาเสนอ ปณิธาน
หรือ ปรั ชญาในการด าเนิ นงานของเทศบาล เป็น ขอบเขตของบทบาทหน้า ที่ห ลัก หรือ ขอบเขตของกิจ กรรมที่ มุ่งเน้ น
เป็นพิเศษที่จะต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
การกาหนดภารกิจมีแนวทางการดาเนินการแยกเป็น ๒ ระดับ คือ
๑) ภารกิจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กาหนดอานาจหน้าที่ของเทศบาล
๒) พันธกิจหลักที่เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ มุ่งมั่นที่จะดาเนินการเพื่อให้บรรลุ ถึงวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
การกาหนดพันธกิจหลักมีลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบและไม่ขัดแย้ง ต่อบทบาทและความ
รับผิดชอบในอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
๑.๔ กำรกำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรวำงแผนพัฒนำที่ยั่งยืน หมำยถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรม ที่ควรค่า
แก่การดาเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของเทศบาล ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
๑.๕ กำรกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น
เป็นการกาหนดปริมาณหรือจานวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผลสาเร็จที่ต้องการในแต่ละจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาหรือแนวทางการพัฒนา ภายในเวลาที่กาหนด โดยสามารถกาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ไว้ด้วย
เพื่อใช้ในกระบวนการติดตามและประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนา
๑.๖ กำรกำหนดตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำนหลัก
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) เป็นการวัดความก้าวหน้า
ของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายที่กาหนดไว้
๑.๗ กำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงพัฒนำ
เมื่อได้ดาเนินการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจหลัก วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยอาศัย
พื้นฐานการวิเคราะห์ SWOT แล้วจึงได้กาหนดแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตาบลถ้าใหญ่ ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น คือแนวคิดหรือวิธีการที่แยบคายอันบ่งบอกถึงลักษณะ การเคลื่อนตัวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
ในอนาคตอย่างไร ยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นกรอบชี้นาหรือหัวกระบวนของชุดแผนงาน ซึ่งกาหนดวิธีการ หรือขั้นตอน
ที่ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ขั้นตอนที่ ๒ กำรจัดทำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล รวบรวมแนวทางและข้อมูลนามาจัดทาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกาหนด โดยมีเค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
บทที่ ๑ บทนา
บทที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559–2563
บทที่ 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 –256
ขั้นตอนที่ ๓ กำรพิจำรณำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาเทศบาล เสนอร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาต่ อ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณา และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ หากมีข้อบกพร่อง ก่อนนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๔
ขั้นตอนที่ ๔ กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอ
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเทศบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งคืนให้ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้และแจ้งให้สภาเทศบาล คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อาเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

แผนผังขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมประชาคม ส่วนราชการต่างๆเพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา
ความต้องการนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

รวบรวมแนวทาง วิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อจัดทาร่ างแผนฯ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่ างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่ างแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิน่

เสนอร่ างแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อสภาท้องถิ่น

สภาท้องถิ่น

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่ างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ผู้บริหารท้องถิน่

พิจารณาอนุมตั ิร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒน

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.4 ประโยชน์ของกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นาเป็นเครื่องมื อที่กาหนดแนวทางหรือ วิธีการดาเนินงานเพื่อ ช่วยให้ เทศบาล
สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามที่ได้วางแผนไว้ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ด้านงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ครอบคลุมทั้งตาบล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน
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บทที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ
2.1.1 สภาพทั่วไป
(1) ประวัติความเป็นมา
เดิมทีต้ำบลถ้ำใหญ่แบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนทำงทิศเหนือของทำงรถไฟเป็นเขตปกครองของต้ำบลปำกแพรก
ทำงทิศใต้ของทำงรถไฟเป็นเขตกำรปกครองของต้ำบลหนองเสม็ด เมื่อปี พ.ศ.2484 ได้แบ่งแยกส่วนกำรปกครองออกอีก
หนึ่งต้ำบล เรียกว่ำ “ต้ำบลถ้ำใหญ่” ซึ่งเรียกตำมช่องของถ้ำหนึ่งที่มีควำมสวยงำมและกว้ำงใหญ่มำก เมื่อครังสงครำมโลก
ครังที่ 2 อ้ำเภอทุ่งสงเป็นเป้ำหมำยของกำรโจมตีทำงอำกำศด้วย ผู้คนในละแวกนันได้เข้ำไปซ่อนตัวภำยในถ้ำ ต่อมำจึง
เรียกต้ำบลนีว่ำ “ต้ำบลถ้ำใหญ่”
ต้ำบลถ้ำใหญ่ อ้ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้ำน ในสมัย
แรก ต่อมำเห็นว่ำบำงหมู่บ้ำนมีครัวเรือนที่ตอ้ งรับผิดชอบมำกและเข้ำเกณฑ์ที่จะแบ่งหมูบ่ ้ำน จึงมีกำรแบ่งหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1
ออกเป็ น หมู่ ที่ 8 , หมู่ ที่ 3 ออกเป็ น หมู่ ที่ 9 , หมู่ ที่ 5 ออกเป็ น หมู่ ที่ 10 สรุ ป ได้ ว่ ำ ปั จ จุ บั น ต้ ำ บลถ้ ำ ใหญ่
มีกำรปกครองทังหมด 10 หมู่บ้ำนกระทรวงมหำดไทย ได้ประกำศยกฐำนะสภำต้ำบลถ้ำใหญ่ เป็นองค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลถ้ำใหญ่โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2537 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2538
และองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ้ำใหญ่ ยกฐำนะเป็นเทศบำลต้ำบลถ้ำใหญ่ วันที่ 7 ตุลำคม 2554
ที่ตั้ง อาณาเขต
ต้ำบลถ้ำใหญ่ อ้ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ตังอยู่ทำงด้ำนตะวันออก ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ้ำเภอทุ่งสง
ไปทำงทิศตะวันออก ประมำณ 6 กิโลเมตร มีอำณำเขตดังนี
ทิศเหนือ
จด
ต้ำบลนำหลวงเสน
อ้ำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ทิศใต้
จด
ต้ำบลที่วัง
อ้ำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ทิศตะวันออก จด
ต้ำบลร่อนพิบูลย์
อ้ำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ทิศตะวันตก จด
เทศบำลเมืองทุ่งสงและต้ำบลชะมำย อ้ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
เนื้อที่
เทศบำลต้ำบลถ้ ำใหญ่ มีเนือที่ประมำณ 77.96 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 48,726 ไร่
ประมำณร้อยละ 9.71 ของพืนที่อ้ำเภอทุ่งสง (อ้ำเภอทุ่งสงมีพืนที่ประมำณ 802.977 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ
501,860.02 ไร่) หรือประมำณร้อยละ 0.22 ของพืนที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช (จังหวัดนครศรีธรรมรำช มีพืนที่
ประมำณ 9,942.50 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 6,214,064 ไร่)
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศทำงทิศตะวันออกของต้ำบล ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อของอ้ำเภอทุ่งสงกับอ้ำเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมรำช จะมีภูเขำใหญ่หลำยลูกสลับซับซ้อนกันเป็นแนว เป็นแหล่งก้ำเนิดต้นน้ำล้ำธำรหลำยสำย พืนที่
เป็นควนเขำ และมีล้ำคลองล้ำห้วยสลับกันเป็นจ้ำนวนมำก เช่น คลองท่ำโหลน คลองชัยศรี คลองโยง คลองปำกแพรก
เป็นต้น และลักษณะของพืนที่จะลำดเทลงมำทำงทิศตะวันตกเรื่อยๆ จนสุดแนวเขตของต้ำบล บำงส่วนซึ่ง จะเป็นที่รำบ
ของต้ำบล
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ลักษณะดินของของต้าบล
สภำพดินของต้ำบลถ้ำใหญ่ พืนที่เป็นควนเขำเนิน ซึ่งดินบริเวณนีมีควำมสมบูรณ์ดีมำก เหมำะแก่กำร
เพำะปลูกพืชทุกชนิด ส่วนที่รำบควำมสมบูรณ์ของดินปำนกลำง เหมำะแก่กำรปลูกพืชหลำยชนิด ได้แก่ยำงพำรำ ไม้ผลไม้
ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ฯล

เขตการปกครอง
การแบ่งเขตการปกครอง
ต้ำบลถ้ำใหญ่ ได้แบ่งกำรปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้ำน ดังนี
หมู่ที่ 1 บ้ำนเปิก
หมู่ที่ 2 บ้ำนไสใหญ่
หมู่ที่ 3 บ้ำนจ้ำปำ
หมู่ที่ 4 บ้ำนถ้ำใหญ่
หมู่ที่ 5 บ้ำนนำตำแย้ม
หมู่ที่ 6 บ้ำนน้ำพุ
หมู่ที่ 7 บ้ำนไสใหญ่เหนือ
หมู่ที่ 8 บ้ำนไร่ควน
หมู่ที่ 9 บ้ำนน้ำรอบ
หมู่ที่ 10 บ้ำนห้วยด้ำ
โดยเทศบำลต้ำบลถ้ำใหญ่ ได้ประกำศจัดตังชุมชนในเขตเทศบำล เมือ่ วันที่ 27 กันยำยน 2556จ้ำนวน 28 ชุมชน
ดังนี
1. ชุมชนบ้ำนสวนใหญ่คลองเปิก
2. ชุมชนบ้ำนตำว
3. ชุมชนบ้ำนเปิก
4. ชุมชนบ้ำนไสใหญ่
5. ชุมชนบ้ำนคลองใหญ่
6. ชุมชนน้ำตกโยง
7. ชุมชนบ้ำนหน้ำค่ำย
8. ชุมชนในค่ำย 42ก.ฝ.8
9. ชุมชนหลังค่ำย
10. ชุมชนไร่ควน
11. ชุมชนควนเกียบ
12. ชุมชนควนฮูก
13. ชุมชนบ้ำนถ้ำใหญ่ควนไสสูง
14. ชุมชนบ้ำนถ้ำใหญ่ปำกแพรก
15. ชุมชนบ้ำนถ้ำใหญ่ห้วยชัน
16. ชุมชนบ้ำนน้ำรอบ
17. ชุมชนบ้ำนน้ำตกปลิว
18. ชุมชนบ้ำนวังแห้ง
19. ชุมชนบ้ำนจ้ำปำนอก
20. ชุมชนบ้ำนจ้ำปำใน
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21. ชุมชนบ้ำนบนควน
22. ชุมชนบ้ำนนำตำแย้มเหนือ
23. ชุมชนบ้ำนนำตำแย้มใต้
24. ชุมชนบ้ำนน้ำพุ
25. ชุมชนถ้ำพระหอ
26. ชุมชนบ้ำนวังขวัญ
27. ชุมชนบ้ำนวังไทร
28. ชุมชนหน้ำโรงเรียนบ้ำนน้ำพุ
ประชากร
ประชำกรทังสิน 12,372 คน แยกเป็น ชำย 6,261 คน หญิง 6,111 คน
(ข้อมูล ณ เดือนมกรำคม 2558)
จ้ำนวน
จ้ำนวนประชำกร
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้ำน
ครัวเรือน ชำย (คน)
หญิง (คน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บ้ำนเปิก
บ้ำนไสใหญ่
บ้ำนจ้ำปำ
บ้ำนถ้ำใหญ่
บ้ำนนำตำแย้ม
บ้ำนน้ำพุ
บ้ำนไสใหญ่เหนือ
(หน้ำค่ำย)
บ้ำนไร่ควน
บ้ำนน้ำรอบ
บ้ำนห้วยด้ำ
รวม

รวม
(คน)

360
1,474
434
285
263
314
1,712

465
828
610
437
476
720
1,145

478
858
659
441
467
714
910

943
1,686
1,269
878
943
1,434
2,055

395
413
183
5,833

518
723
339
6,261

530
654
400
6,111

1,048
1,377
739
12,372

ที่มา : อ้าเภอทุ่งสง
กำรศึกษำ
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดเทศบำลต้ำบลถ้ำใหญ่
1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไตรวิทยำรำม หมู่ที่
2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำตำแย้ม หมู่ที่
3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน้ำพุ
- โรงเรียนประถมศึกษำ
1. โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่
2. โรงเรียนบ้ำนนำตำแย้ม
3. โรงเรียนมหำรำช 3
4. โรงเรียนอนุบำลมนต์หทัย (เอกชน)
5. โรงเรียนบ้ำนจ้ำปำ
6. โรงเรียนบ้ำนน้ำพุ
- โรงเรียนมัธยมศึกษำ
จ้ำนวน 1 แห่ง
1. โรงเรียนทุ่งสง

จ้ำนวน 3 แห่ง
2
5
หมู่ที่ 6
จ้ำนวน 6 แห่ง
หมู่ที่ 4
หมู่ที่
5
หมู่ที่ 7
หมู่ที่
7
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่

2
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-

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช ไสใหญ่)

จ้ำนวน

1 แห่ง

สำธำรณสุข
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลบ้ำนถ้ำใหญ่ หมู่ที่ 4 จ้ำนวน 1 แห่ง
2. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลบ้ำนไสใหญ่ หมู่ท่ี 7 จ้ำนวน 1 แห่ง
3. ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน ต้ำบลถ้ำใหญ่ จ้ำนวน 7 แห่ง
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ป้อมต้ำรวจ หมู่ที่ 2
2. ป้อมต้ำรวจ หมู่ที่ ๗
ทรัพยำกรธรรมชำติ
แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่ดูงาน
- สถำนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ดังนี
1. อุทยำนแห่งชำติน้ำตกโยง
2. อุทยำนแห่งชำติน้ำตกปลิว
3. น้ำตกวังปลิง
4. ส้ำนักสงฆ์ถ้ำพระหอ
5. วัดถ้ำใหญ่
- สถำนที่ดูงำนเชิงเกษตรอนุรักษ์
1. พืชสมุนไพร
2. สวนมังคุดอำยุ 200 ปี
3. กำรท้ำไม้กวำดดอกหญ้ำ
4. กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร
5. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(กก.ตชด. 42)
6. กลุ่มอนุรักษ์พันธ์พืช (ก.ฝ.8)

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

2
9
1
6
4

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

2
3
9
10
7
7
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2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาล
2.2.1 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
1. ฝ่ายนิติบัญญัติ (สภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่)
ประกอบด้วยสมำชิกสภำเทศบำล มำจำกกำรเลือกตังของแต่ละเขต จ้ำนวน 2 เขตเขตเลือกตัง
ละ 6 คน รวม 12 คน สภำเทศบำล คัดเลือกประธำนสภำฯ 1 คน รองประธำนสภำฯ
1 คน และเลขำนุกำร
สภำฯ 1 คน ตำมมติที่ประชุมสภำฯ

นำยปรีชำ ศรีรินทร์
ประธำนสภำฯ

นำยนิยม สำยน้ำ
รองประธำนสภำฯ

นำยเพลินจิตร อินทร์แก้ว
เลขำนุกำรสภำฯ

นำงบุญศรี อำรีย์
สท. เขต 1

นำยอนุรักษ์ ทองเกิด
สท. เขต 2

นำงสมศรี แก้วไกรษร
สท. เขต 1

นำยสุรศักดิ์ ศรีสุวรรณ
สท. เขต 2

นำยอนันต์ พรหมปำน
สท. เขต 1

นำงโชคดี หนูมี
สท. เขต 2

นำยสนั่น คชนูด
สท. เขต 1

นำยสมหมำย แก้วศรีนวล
สท. เขต 2

นำยธนกฤษ ส้มเขียวหวำน
สท. เขต 1
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2. ฝ่ายบริหาร
ประกอบด้วย นำยกเทศมนตรี 1 คน และนำยกเทศมนตรีเป็นผู้แต่งตังรองนำยกเทศมนตรี 2 คน
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 1 คน และที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 1 คน

นำยอนุวัตร นำคฤทธิ์
นำยกเทศมนตรีต้ำบลถ้ำใหญ่

นำยสวงค์ เกิดบัวทอง
รองนำยกเทศมนตรี

นำยเมธำ รอดจันทร์
รองนำยกเทศมนตรี

นำยศรำวุธ หมื่นพันธ์
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี

นำยกิตติ กลิ่นพงศ์
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี

3. ส่วนการบริหารของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
เทศบำลต้ำบลถ้ำใหญ่ ได้แบ่งส่วนกำรบริหำรงำนออกเป็นกอง/ฝ่ำยและงำน โดยมีหัวหน้ำส่วน
กำรบริหำรที่เรียกว่ำผู้อ้ำนวยกำรกอง หรือหัวหน้ำส้ำนักปลัดเทศบำลเป็นผู้บังคับบัญชำของส้ำนักและกองนันๆ และภำยใน
ส้ำนัก/กองจะแยกเป็นฝ่ำยและงำน โดยมีปลัดเทศบำล เป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ้ำ และพนักงำน
จ้ำง และควบคุมดูแลรำชกำรประจ้ำของเทศบำลให้เป็นไปตำมนโยบำยและมีอ้ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก้ำหนดหรือตำมที่
นำยกเทศมนตรีมอบหมำย
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โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8)

(
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหำรงำนเทศบำล 7)

ส้านักปลัดเทศบาล
หัวหน้ำส้ำนักปลัดเทศบำล
(นักบริหำรงำนทั่วไป 8)

กองคลัง
ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง
(นักบริหำรงำนคลัง8)

กองช่าง
ผู้อ้ำนวยกำรกองช่ำง
(นักบริหำรงำนช่ำง 7)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อ้ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหำรงำนสำธำรณสุข 7)

กองการศึกษา
ผู้อ้ำนวยกำรกองกำรศึกษำ
(นักบริหำรกำรศึกษำ 7)
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โครงสร้างส้านักปลัดเทศบาล
หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล
(นักบริหำรงำนทั่วไป 8)

หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ
(นักบริหำรงำนทั่วไป 6)

- พนักงำนขับรถยนต์ (ลูกจ้ำงประจ้ำ)
- คนงำน
งานนิติการ
- นิติกร 7 วช
งานการเจ้าหน้าที่
- บุคลำกร 3-5/6ว
- บุคลำกร 5
- ผช.บุคลำกร
งานพัฒนาชุมชน
- นักพัฒนำชุมชน 5
- เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน 2-4/5
- ผช.นักพัฒนำชุมชน
งานแผนงานและงบประมาณ
- เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 6ว
- ผช.เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

- ผช.เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหำรงำนทั่วไป 6)

- พนักงำนขับรถยนต์ (พนักงำนจ้ำงทั่วไป)
- คนงำน
งานทะเบียนราษฎร
- เจ้ำพนักงำนทะเบียน 2-4/5
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 5
- เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 4
งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- ยำม

งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
- เจ้ำพนักงำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 2-4/5
- ผช.นัโครงสร้
กวิชำกำรประชำสั
างกองคลัมงพันธ์
- ผช.นักวิชำกำรประชำสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายธุรการ
(นักบริหำรงำนทั่วไป 6)

- พนักงำนขับรถยนต์
- นักกำร (ลูกจ้ำงประจ้ำ)
- คนงำน
งานกิจการสภา
- เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 4
งานรัฐพิธี
งานธุรการ
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร 5
- ผช.เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล

13
โครงสร้างกองคลัง

ผู้อ้านวยการกองคลัง
(นักบริหำรงำนกำรคลัง 8)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
(นักบริหำรงำนกำรคลัง 6)

งานการเงินและบัญชี
- เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนกำรเงินและบัญชี 6ว
- นักวิชำกำรเงินและบัญชี 5
- เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
(ลูกจ้ำงประจ้ำ)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 2
- นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ 6ว
- ผช.เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้
(ลูกจ้ำงประจ้ำ)
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ 6ว
- เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้ 3

งานพัสดุและทรัพย์สิน
- นักวิชำกำรพัสดุ 5
- เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 1-3/4
งานธุรการ
-

14
โครงสร้างกองช่าง
ผู้อ้านวยการกองช่าง
(นักบริหำรงำนช่ำง 7)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหำรงำนช่ำง 6)

งานวิศวกรรม
งานผังเมือง
- วิศวกรโยธำ 3-5/6ว
- ผช.วิศวกรโยธำ
- ผช.นำยช่ำงเขียนแบบ
- คนงำน (2)

งานโยธา
- นำยช่ำงโยธำ 5 (2)
- พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ (พก.)
- พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ (พท.)
- คนงำน (2)

งานสาธารณูปโภค
- นำยช่ำงไฟฟ้ำ
- ผช.นำยช่ำงไฟฟ้ำ
งานธุรการ
- คนงำน (1)

15
โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
ผู้อ้านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหำรงำนสำธำรณสุข 7)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหำรงำนสำธำรณสุข 6)

งานรักษาความสะอาด
- คนงำนประจ้ำรถขยะ (พก. 4)
- คนงำนประจ้ำรถขยะ (พท. 3)
งานส่งเสริมสุขภาพ
- เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชน 2-4/5
- คนงำน
งานควบคุมป้องกันโรค
- คนงำน (2)

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- คนงำน (2)
งานธุรการ
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร 4
- ผช.เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
งานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

16
โครงสร้างกองการศึกษา
ผู้อ้านวยการกองการศึกษา
(นักบริหำรกำรศึกษำ 7)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหำรกำรศึกษำ 6)

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- พนักงำนครูเทศบำล (9)
- ผช.หัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
- ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (1)
- ปฏิบัติหน้ำที่ดูแลเด็กเล็ก (ผูด้ ูแลเด็ก) (2)

งานส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
-นักวิชำกำรศึกษำ 6ว
งานส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม
งานธุรการ
-ผช.เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี

๑๗

อัตราก้าลังพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ้า และพนักงานจ้าง มีดังนี้
- นักบริหำรงำนเทศบำล
2
- ปลัดเทศบำล
1
- รองปลัดเทศบำล
1
3.1 ส้านักปลัดเทศบาล
- พนักงำนเทศบำล
16
- ลูกจ้ำงประจ้ำ
2
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
9
- พนักงำนจ้ำงทั่วไป
6
3.2 กองคลัง
- พนักงำนเทศบำล
9
- ลูกจ้ำงประจ้ำ
2
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
1
3.3 กองช่าง
- พนักงำนเทศบำล
6
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
4
- พนักงำนจ้ำงทั่วไป
6
3.4 กองการศึกษา
- พนักงำนเทศบำล
3
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
3
- ครูผู้ดูแลเด็ก
9
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
1
- ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ดูแลเด็กเล็ก
2
3.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- พนักงำนเทศบำล
4
คน
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 5
คน
- พนักงำนจ้ำงทั่วไป
8
คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

2.2.2 สถานะทางการคลังของเทศบาล
เทศบำลต้ำบลถ้ำใหญ่ มีรำยรับ – รำยจ่ำย ประจ้ำปีงบประมำณ 2557 ดังนี
รายรับ
รายการ
หมวดภำษีอำกร
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต
รำยได้จำกทรัพย์สิน
รำยได้เบ็ดเตล็ด
ภำษีจัดสรร
เงินอุดหนุน
รวมรำยรับ
เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
รวมรายรับทั้งสิ้น

งบประมาณ (บาท)
3,766,216.01
1,277,384.00
528,712.11
299,428.00
27,585,543.95
12,390,079.00
45,847,363.07
12,386,492.00
58,233,855.07

๑๘

รายจ่าย
รายการ
งบกลำง
เงินเดือน
ค่ำจ้ำงประจ้ำ
ค่ำจ้ำงชั่วครำว
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำสำธำรณูปโภค
เงินอุดหนุน
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รำยจ่ำยอื่น
รวมรำยจ่ำย
รำยจ่ำยที่จำ่ ยจำกเงินอุดหนุนทีร่ ัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

งบประมาณ (บาท)
2,219,361.25
9,363,471.46
651,390.00
5,159,937.61
683,194.00
6,488,254.84
4,315,602.40
708,151.95
3,743,331.82
1,549,305.80
9,219,000.00
0.00
44,101,001.13
12,352,192.00
56,453,193.13

๑๙

2.2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
เทศบำลต้ำบลถ้ำใหญ่ มีเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ดังนี
ล้าดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

รายการ
คอมพิวเตอร์
ระบบอินเตอร์เน็ต
เครื่องโทรสำร
เครื่องถ่ำยเอกสำร
รถยนต์
รถจักรยำนยนต์
เครื่องโทรศัพท์
เครื่องพิมพ์ดีด
กล้องถ่ำยรูปดิจติ อล
รถยนต์บรรทุกน้ำ
โทรทัศน์
เครื่องตัดหญ้ำ
เครื่องพิมพ์
เครื่องอัดแรง
โทรทัศน์
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย
รถแทรกเตอร์
รถยนต์บรรทุกเทท้ำยติดตังเครน
เครื่องสูบน้ำ (ปั้มหอยโข่ง) 2 แรงม้ำ
เครื่องเป่ำลม (มอเตอร์ 3 แรง)
เทปวัดระยะ

จ้านวน
๑๖ เครื่อง
๑๖ เครื่อง
๒ เครื่อง
๑ เครื่อง
๓ คัน
๓ คัน
๘ เครื่อง
๑ เครื่อง
๒ เครื่อง
๑ คัน
๓ เครื่อง
๔ เครื่อง
๑๒ เครื่อง
๑ เครื่อง
๓ เครื่อง
๓ คัน
๑ คัน
๑ คัน
๓ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ อัน

2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
เทศบำลต้ำบลถ้ำใหญ่ มีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี
2.3.1 มีกำรเกษตรที่เป็นฐำนหลักที่สำมำรถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอำหำรที่ส้ำคัญ
2.3.2 มีภูมิประเทศและอำกำศรวมทังสภำวะแวดล้อมที่เหมำะแก่กำรท้ำกำรเกษตร
2.3.3 มีโครงกำรคมนำคมขนส่ง สำมำรถติดต่อได้ตลอดพืนที่ทังจังหวัด มีถนนสำยหลักตัดผ่ำน
2.3.4 มีสินค้ำพืนเมืองของต้ำบลและพืนที่ใกล้เคียง เช่น ไม้กวำดดอกหญ้ำ ข้ำวเกรียบต้มย้ำจำกข้ำวสังข์หยด
มะมุดกวน มะมุดแช่อิ่ม มังคุดกวน เรียนกวน เครื่องแกง เป็นต้น
ฉะนัน ด้วยสภำพพืนทีเ่ ทศบำลต้ำบลถ้ำใหญ่ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ ทังทรัพยำกรธรรมชำติและปัจจัยที่เอือต่ำงๆ
จึงเหมำะแก่กำรท้ำกำรเกษตร จึงก้ำหนดจุดยีนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) ของต้ำบลถ้ำใหญ่

๒๐

บทที่ ๓
แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต้าบลถ้าใหญ่ พ.ศ. 255๙-256๓
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท้ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
3.1.1 นโยบายรัฐบาล
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวัน
ศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557การเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลได้เข้ามาสืบทอดงานและสานต่อภารกิจจากที่คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เคยกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาประเทศไว้ 3 ระยะตั้งแต่เข้ามาควบคุมอานาจการ
ปกครองประเทศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ระยะแรกได้มุ่งระงับยับยั้งความแตกแยกยุติการใช้กาลังอาวุธสงครามก่อความรุนแรงแก้ไขผลกระทบจาการที่
รัฐบาลและรัฐสภาที่ก่อนหน้านั้นอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติกว่า 6 เดือนตลอดจนเร่งแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเฉพาะหน้ามุ่งสร้างความสุขความสงบคืนสู่ประเทศซึ่งทาได้สาเร็จมาแล้วในระดับหนึ่ง
หลังจากนั้นเพียง 2 เดือนก็เข้าสู่ระยะที่ 2 ด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2558 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติหลังจากนั้น คสช.ได้ลดบทบาทและ
ภารกิจลงมาอยู่ในระดับการเป็นที่ปรึกษาและทางานร่วมกับ ครม.ในการพิจารณาหรือแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวข้องกับความสงบ
เรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติส่วนที่จะตามมาในเร็วๆนี้คือการจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญเพื่อวางรากฐานทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอันมั่นคงแก่ประเทศก่อนจะเข้าสู่
ระยะที่ 3 คือการใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรและการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเงื่อนไขดังกล่าวนี้เป็น พันธกิจที่รัฐบาล
จะยังคงยึดมั่นและดาเนินการต่อไป
ในการบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลมีนโยบายต่างๆ 11 ด้านโดยได้นายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วย
ความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสาคัญใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมควรแก่ฐานะความมีเหตุมีผลและการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิดใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและความต้องการของประชาชนที่แสดงออกมาโดยตลอดซึ่ง
น่าจะชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฏิรูปประเทศเป็นแนวทางการกาหนดนโยบายคานึงถึงปัญหาของประเทศ
คานึงถึงเงื่อนเวลาคานึงถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าได้แก่การที่ประเทศต้องเร่งฟื้นฟูจากความบอบช้าทางเศรษฐกิจความ
หวาดระแวงทางสังคมจนกลายเป็นความขัดแย้งทางการเมืองการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐจนกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนอิด
หนาระอาใจและเข็ดขยาดและการเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ต้องมีความพร้อมไม่ถูกใครอื่นมองว่าเราเป็นตัว
ปัญหาของประชาคม
ข้อสาคัญคือนโยบายทุกด้านต้องสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรปกครองทุกระดั บตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงประเทศต้อง
เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมปัญหาทั้งระยะเฉพาะหน้าที่ต้องทาทันทีระยะกลางที่ต้องทาต่อไปหรือต้องรอ
การบังคับใช้กฎหมายและระยะยาวแม้จะไม่เห็นผลในระยะอันใกล้แต่รัฐบาลนี้ต้องการวางรากฐานเพื่อให้รัฐบาลข้างหน้ามา
รับช่วงได้อย่างต่อเนื่องประการสาคัญต้องการให้
ประชาชนเกิดความชัดเจนรู้ล่วงหน้าว่าประเทศของเราจะก้าวไปทางไหนนโยบาย 11 ด้าน ดังนี้
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปากย่ามใจหรือประสงค์ร้ายมุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่คานึงถึง
ความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจานวนมากตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ!
2.1 ในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ให้ความสาคัญต่อการเตรียมพร้อมสูป่ ระชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนใน
กิจการ 5 ด้าน
ประกอบด้วย
- การบริหารจัดการชายแดน
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- การสร้างความมั่นคงทางทะเล
- การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
- การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน
- การเสริมสร้างในการปฏิบตั ิการทางการทหารร่วมกันของ
อาเซียนโดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกันแก้ไขข้อพิพาทต่างๆรวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้น
เขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงและพัฒนามาใช้
ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธีพร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐและสร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่
อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัยมีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย
และผลประโยชน์ของชาติปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่การ
พึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศได้
2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบ
สาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ว่าในด้านการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมโดยจะนากลไก
ทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานโดยให้แรงงาน
ทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองการทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ
การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็กและปัญหาคนขอทานด้วยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จาเป็นและเพิ่มความ
เข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
3.3 ในระยะต่ อไปจะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมระบบการออมและระบบสวัสดิ การชุม ชนให้ มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพพัฒนาศักยภาพคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้สูงอายุสตรีและเด็ก
3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อ
สร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้านสถานพักฟื้นและโรงพยาบาลที่เป็นความ
ร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและครอบครัวรวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย
3.6 จัดระเบียบสังคมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว
3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตป่าสงวนโดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้
ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้าและออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกรใช้เทคโนโลยี
ดาวเทียมสารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัยแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน
4. การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ้ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก
ไปพร้อมกันเพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้าและพัฒนา
กาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจาเป็น
ของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษาจัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการ
การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
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4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงและร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรง
ตามวิชาที่สอนนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4.5 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่ นๆสนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสาคัญใน
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่าง
ยั่งยืน
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มคี วามครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยไม่
มีความเหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบและบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ
5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษาสร้างกลไกจัดการ
สุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางปรับระบบการจ้างงานการกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุข
ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
5.3 ประสานการทางานระหว่างภาคส่วนต่างๆในสังคมเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ
ปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญการปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์โดยจั ดให้มีมาตรการและกฎหมายที่
รัดกุม
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลจะดาเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะคือระยะเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการทันทีระยะต่อไปที่ต้องแก้ไข
ปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องดังนี้
6.1 ในระยะเร่งด่วนเร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณพ.ศ.2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นกาหนดภายในสิ้นปีนี้
6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้จัดทาไว้โดยนา
หลักการสาคัญของการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ที่ให้ความสาคัญ
ในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการดาเนินงานร่วมนาแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วยทบทวน
ภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจาเป็นและแสดง
รายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริมการ
ลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็วและนาโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มีผล
ตอบแทนดี
6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆเช่นลดต้นการผลิตการช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิต
อย่างทั่วถึง
6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัวเช่นปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและ
มาตรฐานการผลิตระดับไร่นาเป็นต้น
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยโดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทาได้
6.7 ในระยะยาวต่อไปประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม
6.8 แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาลโดยระดมความคิดเห็นเพื่อ
หาทางออกไม่ให้เกิดน้าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งดาเนินการสร้างแหล่งน้าขนาดเล็กให้
กระจายครอบคลุมซึ่งจะสามารถทาได้ในเวลาประมาณ 1 ปี
6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆให้สอดคล้อง
กับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภทรวมถึงการดาเนินการให้มีการสารวจ
และผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบกและดาเนินการให้มีการ
สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วยวิธีการเปิดเผยโปร่งใสและเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อมพร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
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6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วนโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้ไว้ในระดับ
ปัจจุบันทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลแต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้า
และขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สินเช่นภาษีมรดกภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยให้
มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุดรวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อยและ
ยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น
6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งจานวนสูงมากกว่า 700,000 ล้านบาทและ
เป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้าอันจะทาให้เหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลงโดยประมวลหนี้
เหล่านี้ให้ครบถ้วนหาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมดและยืดระยะเวลาชาระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของ
งบประมาณในอนาคต
6.12 ในระยะยาวพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และรถไฟฟ้าเชื่อมกทม. กับ
เมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชนเพื่อตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปทาได้ทันที
- ด้านคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่า
อากาศยานในภูมิภาคเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ด้านการคมนาคมทางน้าโดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางลาน้าชายฝั่งทะเลเพื่อลดต้นทุนระบบ โลจิสติกส์ของ
ประเทศเริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตลอดจน
ผลักดันให้ท่าเรือในลาน้าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือ
แหลมฉบังรวมทั้งการขุดลอกร่องน้าลึก
6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานในระดับ
นโยบายหน่วยงานกากับดูแลและหน่วยปฏิบั ติที่ชัดเจนและจัดตั้งหน่วยงานกากับดูแลระบบรางเพื่อท าหน้าที่กาหนด
มาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยโครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรมการลงทุนการบารุงรักษาและการบริหาร
จัดการซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ
6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพกาหนดเป้าหมายและมาตรการ
ที่จะแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการตลอดจนพิจารณาความจาเป็นในการคงบทบาทการเป็น
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
6.15 ในด้านเกษตรกรรมดาเนินการใน 2 เรื่องใหญ่คือการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ
6.16 ในด้านอุตสาหกรรมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศอาทิ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์เป็นต้น
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจังซึ่งจะทา
ให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
- เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียนโดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการ
พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วม
มือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน
- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณ
ประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน
พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความสาคัญกับด่านชายแดนที่สาคัญ 6 ด่านได้แก่
ปาดังเบซาร์สะเดาอรัญประเทศแม่สอดบ้านคลองลึกและบ้านคลองใหญ่
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ากว่า 1% ของรายได้
ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน
8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศเช่นด้านพลังงานสะอาดระบบรางยานยนต์ไฟฟ้าการ
จัดการน้าและขยะใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตาม
ความเหมาะสมในกรณีที่จาเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย!
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยให้ความสาคัญในการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐพร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่
เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ
9.2 ในระยะต่อไปพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดาริที่ให้
ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้เช่นการกาหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน
9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพจัดให้มีแผน
บริหารน้าของประเทศเพื่อให้การจัดทาแผนงานไม่เกิดความซ้าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ
9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศขยะและน้าเสียที่ เกิดจากการผลิตและบริโภคในพื้นที่ใดที่สามารถ
จัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดาเนินการส่วนขยะ
อุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษโดยกาหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐานและ
พัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อและใช้มาตรการทางกฎหมายและ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ
10.1 จัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการโดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะ
เฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถ
ดาเนินการได้
10.2 ในระยะแรกกระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็วทั้งจะวางมาตรการ
ทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนส่วนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงาน
ให้บริการด้านการทาธุรกิจการลงทุนและด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญ
10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกันการแทรกแซง
จากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้อง
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
11.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆที่ล้าสมัยไม่เป็น
ธรรมไม่ส อดคล้องกั บความตกลงระหว่ างประเทศและเป็น อุปสรรคต่ อการบริ หารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้ กลไกของ
หน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งดาเนินการ
11.2 ในระยะต่อไปจะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ
3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นาทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะ
ยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งกาหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจใน

๒๕
ความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การ
บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูล และเอื้อ
อาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่
พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
 วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุกภาคส่วนได้รบั การ
เสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐทีโ่ ปร่งใสเป็นธรรม
2.พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคณ
ุ ธรรมเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรูเ้ ท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคณ
ุ ภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปญ
ั ญาสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างความ
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิ าคเพือ่ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมทั้งสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
2.เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกายใจสติปญ
ั ญาอารมณ์คุณธรรมจริยธรรมและสถาบัน
ทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพคุณภาพและยั่งยืนมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้า
และบริการบนฐานปัญญานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการผลิต
และการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนาไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่า
4.เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและเป็น
ฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
 เป้าหมายหลัก
1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้
เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ตากว่า 5.0 คะแนน
2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ ง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น
3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราทีเ่ หมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไม่
ต่ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ตากว่
่ าร้อยละ 40.0
4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่ม
พื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสาคัญกับ
(1) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
(2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
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(3) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิม่ ทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
(4) การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคมและ
เสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสมีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รดั กุม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนให้ความสาคัญกับ
(1) การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
(2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคมุ้ กันต่อการเปลีย่ นแปลง
(3) การส่งเสริมการลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
(4) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(5) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงานให้ความสาคัญกับ
(1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
(2) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
(3) การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
(4) การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
(5) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
(6)การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร
(7)การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน

4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสูก่ ารเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
(1) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคณ
ุ ภาพและยั่งยืน
(2) การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวจิ ัยและนวัตกรรม
(3)การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็นธรรม
(4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ
5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้
ความสาคัญกับ
(1)การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภมู ภิ าคต่างๆ
(2)การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมภิ าค
(3)การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(4)การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์เป็นทางเลือกใน
การดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
(5)การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การเคลื่อนย้ายแรงงานและการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
(6) การมีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการสร้างสังคมนานาชาติทมี่ ีคุณภาพชีวิตป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและ
อาชญากรรมยาเสพติดภัยพิบัติและการแพร่ระบาดของโรคภัย
(7)การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี
จริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมพร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศทีไ่ ม่แสวงหากาไร
(8)การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
(9)การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนและการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือใน
การพัฒนาภูมภิ าค
(10)การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น
6.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้ความสาคัญกับ
(1)การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2)การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคม
คาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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(3)การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมี
ภูมิคุ้มกัน
(4)การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(5)การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6)การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
(7)การควบคุมและลดมลพิษ
(8)การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็น
ธรรมอย่างบูรณาการ
3.1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
 วิสัยทัศน์ (Vision)
“ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ”
นิยาม : ”ศูนยกลางการสรางสรรคเศรษฐกิจการเกษตร”การพัฒนากลุมจังหวัดใหเปนศูนยกลางการผลิตทาง
การเกษตร (การผลิตวัตถุดิบขั้นตน) และอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร (การแปรรูปและการผลิตสินคาสาเร็จรูป) ที่มี
คุณภาพและปลอดภัย โดยเนนที่พืชและสัตวเศรษฐกิจศักยภาพสาคัญของกลุ่ มจังหวัด ไดแก ยางพารา ปาลมน้ามัน ไมผล
และกุ้งทะเลและการเปนแหลงเรียนรูสาคัญในระดับนานาชาติในการพัฒนาการเกษตรและสรางสรรรคใหเกิดมูลค่าเพิ่มจาก
ผลผลิตทางการเกษตรดวยเทคโนโลยีสมัยใหมที่สามารถดาเนินการไดในระดับพื้นที่บูรณาการรวมกับภูมิ ปญญาทองถิ่นให
สามารถสรางงาน สรางอาชีพและเปนกลจักรสาคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
นิยาม : ”ศูนยกลางการทองเที่ยวระดับนานาชาติ ”แหลงทองเที่ยวของกลุ มจังหวัดเปนจุดมุ งหมายปลายทางที่
นักท่องเที่ยวทั่วโลกตองการมาเยี่ย มเยือน และการทองเที่ยวของกลุ มจังหวัดเปนกลจักรส าคัญในการขั บเคลื่อนภาค
เศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของและสรางมูลคา คุณคา ตลอดจนสรางรายได และกระจายรายได สูชุมชนบนฐานของการบริหาร
จัดการโดยคานึงถึงความสมดุลและยั่งยืน
 เป้าประสงค์รวม
1) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ามันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่ม แก่ระบบเศรษฐกิจ
2) การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
3) ไม้ผลและสินค้าประมงปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก
4) การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว
การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ประเด็นยุทธศาตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ามัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาไม้ผลและการประมงให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้รองรับการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนพัฒนาจังหวัด
 วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดนครศรีธรรมราช
“นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง”
 ค้านิยามวิสัยทัศน์
ค้าจากวิสัยทัศน์
นครแห่งการเรียนรู้

หมายถึง
วิ ถี ชีวิ ต ของผู้ ค นและกลุ่ ม คน ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ งแบบแผนการด าเนิ น ชี วิ ต ให้ เ ท่ า ทั น กั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามศักยภาพของตนเองและสังคม พัฒนาจังหวัดให้เติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนบนฐานการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามของเมืองนคร
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นครแห่งการเกษตร

ระบบการบริ ห ารจั ด การภาคการเกษตรของจั ง หวั ด มี ม าตรฐานในระดั บ สากล
อุ ต สาหกรรมการเกษตรมี ศั ก ยภาพสร้ า งคน สร้ า งอาชี พ สร้ า งเศรษฐกิ จ แก่ จั ง หวั ด
การเกษตรของจังหวัดมีความเข้มแข็งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ยึดหลักการประยุกต์
หลักทฤษฎีพอเพียง ระบบการเกษตรมีศักยภาพทางการพาณิชย์ที่มีมาตรฐานเกษตรกรมี
คุณภาพชีวิต พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ค้าจากวิสัยทัศน์
นครแห่งการท่องเที่ยว

หมายถึง
ระบบการบริ ห ารจั ด การท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด มี คุ ณ ภาพ ได้ ม าตรฐานทั้ ง ในด้ า นแหล่ ง
ท่องเที่ยว บุคลากรท่องเที่ยว มีกิจกรรมการท่องเที่ยวในระดับโลก และกิจกรรมท่องเที่ยวที่
มีทั้งปีด้วยประสิทธิภาพการเป็นมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด ทั้งนี้ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดยึดหลักการไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และการรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามของจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และระบบเศรษฐกิจของจังหวัด

นครที่น่าอยู่

ประชาชนในสั ง คม อยู่ ดี กิ น ดี มี อ าชี พ มี ร ายได้ เศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด ดี การคมนาคม
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคมีคุณภาพ ทั่วถึง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ดี มีการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา
และมีความเป็นจังหวัดประชาธิปไตยและยึดนิติรัฐ
บ้าน หมู่บ้าน ชุมชน ท้องถิ่น ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกันบน
พื้นฐานของค่านิยมร่วม “นครเข้มแข็ง” โดยเน้นศักยภาพภายใน ภายใต้หลักการ
๔ องค์ประกอบ คือ ๑. กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็ง ทุกฝ่ายร่วมแรงพัฒนา ยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ๒. ใช้ข้อมูลบัญชีครัวเรือน มีเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ แผนชุมชนคุณภาพ
๓. เข้าถึงแหล่งทุน สนับสนุนการออม องค์กรการเงินเข้มแข็ง และ ๔. บริหารจัดการดี
สวัสดิการชุมชนทั่วถึง แก้ปัญหาความยากจนยั่งยืน

นครที่มีชุมชนเข้มแข็ง

 จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด(Positioning)
1. นครแห่งธรรม นครแห่งศรัทธา
2. นครเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม
3. นครหัตถศิลป์ หัตถกรรม
4. ตลาดกลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้
 ประเด็นยุทธศาตร์ (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และนา
นวัตกรรมเกษตรมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร้าง
อาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สี
เขียวและการใช้พลังงานสะอาด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ศูนย์กลางการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ชั้นนาของภูมิภาค ได้มาตรฐาน ลดต้นทุน
เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและการขนส่ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อการอยู่ดี มีสุข
 เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective)
1. การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา
2. รักษาฐานรายได้เดิมและเพิ่มรายได้ใหม่
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3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขเพิ่มขึ้น
4. ระบบการผลิตและการขนส่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
3.1.4 แนวทางด้าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม
ผลกระทบ
แนวทางการด้าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุมและทรุดโทรม
-สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด
-ให้ อบจ.เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาแบบองค์รวมโดย
ดาเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคมใน อปท.ที่ขาดแคลน
งบประมาณ
สถานีให้บริการด้านพลังงานไม่เพียงพอและปิดบริการเร็ว
-สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก
พื้นที่ด่านชายแดนมีความคับแคบไม่สามารถรองรับ
-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้มีศูนย์บริการ
การจราจรในชั่งโมงเร่งด่วน
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) การตรวจปล่อย
จุดเดียว (Single Services Inspection) และด่านศุลกากร
แบบ Single window
▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน
ผลกระทบ
แนวทางการด้าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
-สนับสนุนให้สถาบันการเงินผ่อนปรนการปล่อยสินเชื่อใน
ภาคอุตสาหกรรม SMEs ที่มีศักยภาพในการขยายและ
ปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ในอัตราดอกเบี้ยต่า
-สนับสนุนแหล่งเงินทุนสาหรับเกษตรกร
ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบพิธี
-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ศุลกากรส่งผลให้มีการลักลอบทาการค้าตามแนวชายแดน
ทางด้านการค้าการลงทุนและเรื่องกฎระเบียบพิธีศุลกากร
ไม่มีจดุ กระจายสินค้าและศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
-ส่งเสริมการดาเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายและส่งสินค้าและ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยให้ อปท. อานวยความสะดวกในเรื่อง
ข้อมูลข้อเสนอแนะ และประสานให้เอกชนดาเนินการ
-จัดทาผังเมืองรวมเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาพื้นที่การค้า
และการลงทุน
สินค้าและการบริการที่แต่ละประเทศมีลักษณะคล้ายกัน
-ส่งเสริมและพัฒนาด้านการรวมกลุ่มผู้ประกอบการใน
ลักษณะของการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม เพื่อให้ผปู้ ระกอบการมีความเข้มแข็งและ
สามารถเพิ่มอานาจต่อรองรับผูค้ ้ารายใหญ่ได้
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล
-เร่งรัดให้มีการจัดทาระบบโปรแกรมแผนทีภ่ าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ครอบ
คลุ่มทุก อปท.เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย เป็นต้น
-อานวยความสะดวกในเรื่องการจดทะเบียนการค้า (อบจ.)

๓๐

▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
ผลกระทบ
ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณาการแหล่งท่องเที่ยว/การ
พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว/การบารุงรักษาและฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยว

การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง/สิ่งอานวยความสะดวกเช่น
ป้ายชี้ทาง และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไม่ได้มาตรฐาน

▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องส่งเสริมด้านการศึกษา
ผลกระทบ
เจ้าหน้าที่และประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาประเทศเพื่อนบ้านในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานในประเทศมีอยู่อย่างจากัด
เนื่องจากการจัดทาข้อมูลไม่เป็นระบบและมีความล้าหลัง
การเรียนการสอนของไทยไม่สอดคล้องกับประเทศสมาชิก
อาเซียน

แนวทางการด้าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
-พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมี
คุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การ
สร้างเส้นทางเครือข่ายท่องเที่ยว/กิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกัน
ระหว่าง อปท.ที่มีแหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรมท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกันในจังหวัดและจังหวัดที่อยู่ติดกัน การจัดการ
ความรู้ด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนและเกิดมูลค่าเพิม่ เป็นต้น
-พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความรู้
ความเข้าใจ ในด้านการให้บริการและด้านภาษาเพื่อเป็นการ
สร้างมาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
-ประสานทุกภาคส่วนให้บารุงรักษา ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยนาการจัดการความรู้มาใช้ในการดาเนินงาน
-จัดเก็บภาษีจากการท่องเที่ยว
-เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ สื่อ
วิทยุ และโทรทัศน์
-จัดทาป้ายชี้ทาง/แผนที่ท่องเที่ยวสองภาษา
-จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและมีเจ้าหน้าที่
ที่มีความรู้ดา้ นภาษาต่างประเทศให้บริการ
-ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงระเบียบและกฎ
จราจรของประเทศไทย และกาชับให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
แนวทางการด้าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
-สนับสนุนให้สถาบันทางการศึกษาเร่งรัดพัฒนาเยาวชนให้
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
-จัดสรรงบประมาณในการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน/ครูชาวต่างชาติให้เพียงพอกับ
ความต้องการของโรงเรียน
-ปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาต่างประเทศโดยเน้นที่การ
ฟังและพูดเพื่อติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ
-สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารทีเ่ ป็นภาษาสากลและมีการ
ปรับเปลีย่ นข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
-ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับประเทศ
สมาชิกเพื่ออานวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน
แลกเปลีย่ นนักเรียน และการศึกษาต่อ
-ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน

๓๑
▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องส่งเสริมด้านสาธารณสุข
ผลกระทบ
ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาด และสุขอนามัย

▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบ
ปัญหาขยะ แหล่งน้าเน่าเสีย มลพิษทางอากาศ การรุกราน
ที่ดินทากิน และการทาลายทรัพยากรป่าไม้

แนวทางการด้าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
-ส่งเสริมด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐานทั้ง 14 ด้าน ได้แก่
1) การสุขศึกษา (Health Education)
2) โภชนาการ (Nutrition)
3) การจัดหาน้าสะอาดและการสุขาภิบาล (Water Supply
and Sanitation)
4) การเฝ้าระวังโรคประจาถิ่น (Surveillance for Local
Disease Control)
5) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Immunization)
6) การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว
(Maternal Child Health and Family Planning)
7) การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน (Simple Treatment)
8) การจัดหายาที่จาเป็น (Essential Drugs)
9) สุขภาพจิต (Mental Health)
10) ทันตสาธารณสุข (Dental Health)
11) การอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)
12) การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection)
13) การป้องกันและควบคุมอุบตั ิเหตุ และโรคไม่ตดิ ต่อ
(Accident and Noncommunicable Disease Control)
14) การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ (AIDS)
-วางแผนรองรับการเข้ามาของแรงงานและนักท่องเที่ยวโดย
การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับการตรวจโรค ป้องกันโรค
และรักษาโรค
-กาหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยง
ด้านสุขภาพและยาเสพติดอย่างจริงจัง
-พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็น
กาลังสาคัญของ อปท.
แนวทางการด้าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
-จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและให้ อบจ.เป็นแม่ข่ายใน
การสร้างโรงกาจัดขยะรวม และการแยกขยะ
-วางระบบกาจัดน้าเสียรวมในเขต อปท.
-ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรต้นน้า และ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
-จัดการที่ดินทากิจและแบ่งเขตพืน้ ที่ป่าอุทยานและป่าสงวน
ให้มีความชัดเจน
-ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่อง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
เช่น การจัดตั้งอาสาสมัครรักษาป่าและอาสาสมัครจัดการ
ขยะชุมชน

๓๒

▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องส่งเสริมด้านอัตลักษณ์
ผลกระทบ
การส่งเสริมอัตลักษณ์ของตนเองและการเรียนรู้อัตลักษณ์
ของประเทศเพื่อนบ้าน “รู้เขา รูเ้ รา”

แนวทางการด้าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
-ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการ
ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์อาเซียน และ
เผยแพร่วัฒนธรรมจารีตประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน
-ปลูกฝังอัตลักษณ์ที่สาคัญให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น ภาษา
พูด ภาษาเขียน ภาษาท้องถิ่น การแต่งกาย การละเล่น
พื้นบ้าน อาหาร และขนมไทย
-ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าถึงแหล่งที่มาของวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงให้รู้สึกผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน
-จัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่ประวัตศิ าสตร์และอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น
-จัดทาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหรือจดหมายเหตุ หอสมุดท้องถิ่น
เพื่อแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทย
-ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหว่าง
ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน

▪วิสัยทัศน์: “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม”
▪หลักการของยุทธศาสตร์ : “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความสมดุล และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”
▪วัตถุประสงค์ : 1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
▪เป้าหมายเชิงยุทธศาตร์ : 1. การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
3. การลดรายจ่าย
4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
▪ยุทธศาตร์ :ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลี่ยมล้า (Inclusive Growth)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)
3.1.6 ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช
1) ปัญหาน้ากัดเซาะชายฝั่ง
2) ปัญหายาเสพติด
3) ปัญหาราคาผลไม้ตกต่า
4) ปัญหาการตัดไม้ทาลายป่า
5) ปัญหาภัยธรรมชาติ
6) ปัญหาทางสังคม
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๓.๑.7 นโยบายนายกเทศมนตรีต้าบลถ้าใหญ่
นายอนุวัตร นาคฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตาบลถ้าใหญ่ และผู้บริหารชุดปัจจุบันได้กาหนด วิสัยทัศน์ "วิสัยทัศน์ก้าว
ไกล ใส่ใจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมถึงพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน เน้นงานการมีส่วนร่วมรวมน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง "ใน
การพัฒนา ในคราวแถลงนโยบายต่อสภา เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ดังนี้
1.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
1.1 พัฒนา ปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน
เช่น ถนน ไฟฟ้า สาธารณะ ประปา คูระบายน้า โทรศัพท์ ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วพื้นที่ของ
ชุมชน โดยเน้นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะนามาสูค่ วามสะดวกสบายกับชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
1.2 พัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภค และแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ขุดลอกห้วย หนอง
คลอง บึง เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและภัยแล้ง พร้อมทั้งการพัฒนาแหล่งน้าจืดเพื่อประปาหมู่บ้าน
เช่น ถนน ไฟฟ้า สาธารณะ ประปา คูระบายน้า โทรศัพท์ ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วพื้นที่ของ
ชุมชน โดยเน้นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะนามาสูค่ วามสะดวกสบายกับชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
1.3 พัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภค และแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ขุดลอกห้วย หนอง
คลอง บึง เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและภัยแล้ง พร้อมทั้งการพัฒนาแหล่งน้าจืดเพื่อ
ประปาหมู่บา้ น
1.4 ควบคุมการปลูกสร้างอาคาร การต่อเติมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย
1.5 ใช้แผนชุมชน แผนประชาคม เป็นหลักในการพัฒนา
1.6 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
1.7 ประสานขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น เพื่อทา
หน้าที่สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกลและอื่นๆ ในลักษณะของการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน
1.8 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แสงสว่างถนน ในเขตชุมชนหนาแน่น จุดอันตราย เพื่อลด
อุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัย ชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
1.9 พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
1.10 จัดให้มีเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ ของเทศบาล และบริการ
ประชาชน
1.11 จัดให้มีชุดเฉพาะกิจแก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
2.1 ดาเนินการจัดทางบประมาณ และปรับปรุงระบบภาษี และแผนงานการบริหารทรัพย์สิของเทศบาล
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งให้ปรับลดรายจ่ายทีไ่ ม่จาเป็น
2.2 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การสร้างงาน และการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระจาย
รายได้และลดรายจ่ายแก่ประชาชน
2.3 จะส่งเสริมการค้าภาคธุรกิจ การลงทุน รวมทั้งแก้ปัญหาผลผลิตราคาตกต่า
2.4 ส่งเสริมกลุ่มองค์กรต่างๆ ให้เป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง
2.5 ส่งเสริมสถาบันการเงิน การลงทุนต่อชุมชน และสหกรณ์ชุมชน
2.6 ส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้านเทศบาลและตลาด
นัดชุมชน
2.7 ส่งเสริมให้มตี ลาดเย็นหรือตลาดโต้รุ่งของเทศบาล
2.8 ส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP หรือสินค้าชุมชน
2.9 จัดมหกรรมอาชีพ ช่างฝีมือในตาบลปีละ 1 ครั้ง
2.10 สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ

๓๔
3. นโยบายด้านการศึกษากีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเป็นระบบครบวงจรดาเนินการพัฒนา
บุคลากรอาคารสถานที่ครูพี่เลี้ยงและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ชุมชน
3.2 สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมนักเรียนในระดับต่างๆเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียน
3.3 จัดสร้างศูนย์การศึกษา กศน.ระดับตาบลที่เป็นรูปธรรมมีอาคารสถานที่ของตนเอง
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการมีและใช้โน้ตบุ๊คและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ
3.5 สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการพัฒนาเยาวชนอาเซียน
3.6 สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3.7 จัดให้โรงเรียนแต่ละแห่งนานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานในวันเด็กแห่งชาติและวันสาคัญต่างๆ
3.8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกีย่ วกับการอนุรักษ์ / ฟื้นฟู / สืบทอดงานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิน่
3.9 สนับสนุนให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาศึกษาธรรมและปฏิบัตธิ รรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
จิตใจ
3.10 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาวัดและสานักสงฆ์ให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
3.11 สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมของผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุกๆสาขา
4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน
4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ยากไร้คนชราเด็กสตรีผสู้ ูงอายุคนพิการและผูด้ ้อยโอกาสให้มีคณ
ุ ภาพที่ดี
และสามารถช่วยเหลือตนเองได้
4.2 จัดสวัสดิการให้ผสู้ ูงอายุ/ผู้พิการให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันตามวันเวลาที่กาหนด
4.3 จัดสวัสดิการให้ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกสาขาตามความรู้และความสามารถ
4.4 ป้องกันและปราบปรามดูแลบ้าบัดแก้ไขปัญหายาเสพติดภัยคุกคามต่างอบายมุขในทุกรูปแบบ
4.5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการลานกิจกรรมทุกชุมชนพร้อมอุปกรณ์สาหรับออกกาลังกายพร้อมให้
มีการแข่งขันกีฬาชุมชนทุกปี
4.6 สนับสนุนโครงการแก้ปญ
ั หาความยากจนของรัฐบาลโดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
และขยายโอกาสให้กับประชาชน
4.7 สนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการแก่ชุดชรบ.อปพร.และชุดอาสาสมัครตารวจหมู่บ้านพร้อมจัดฝึกอบรม
ทบทวนเพื่อให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน
4.8 สมทบงบประมาณให้กองทุนสวัสดิการชุมชนทุกปี
4.9 ส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
4.10 คนตั้งครรภ์จะได้รับการดูแลภายใต้โครงการ“ใส่ใจแม่สายใยลูก”โดยจะประสานงานกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล
5. นโยบายด้านสาธารณสุข
5.1 จัดแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่ตรวจโรคเบาหวาน – โรคความดันและอื่นๆอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ครุภัณฑ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
5.3 สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยการผลิตและแปรรูป
วิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพที่ดีของชุมชน
5.4 ดาเนินการจัดระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อร้ายแรงโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า
5.5 จัดระบบรถบริการฉุกเฉินโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสาหรับให้บริการประชาชนกรณีเกิดอุบตั ิเหตุ
เจ็บป่ายฉุกเฉินร้ายแรงอันอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตไว้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
5.6 พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลโดยพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บขนขยะอย่าง
รวดเร็วเพียงพอและทั่วถึง
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5.7 สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.8 ดาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตลอดจนอาหารปลอดภัย
5.9 เพิ่มประสิทธิภาพด้านประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี
5.10 จัดให้ดูแลกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเช่นกลุ่มเด็กกลุม่ สตรีกลุ่มผูส้ ูงอายุ/กลุ่มผู้พิการรวมทั้งแรงงานต่าง
ด้าว
6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 ให้ความรู้ดา้ นบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนการรักษาคุณภาพน้าการจัดระบบกาจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูลการบาบัดน้าเสียและมลพิษให้กับชุมชนเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบครบวงจรให้ชุมชนมี
สภาพแวดล้อมที่ดี
6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างองค์ความรูส้ าหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
6.3 ส่งเสริมสนับสนุนในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการให้ความรู้สร้างจิตสานึก
ให้แก่เยาวชนชุมชนร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมปลูกป่าคืนความสมบูรณ์ให้กับผืนป่าลด
ภาวะโลกร้อนในโอกาสต่างๆ
6.4 สนับสนุนการผลิตปุย๋ อินทรียไ์ ฟฟ้าพลังน้าและธนาคารต้นไม้
6.5 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้าตกทั้ง 3 แห่งให้มีมาตรฐานและการบริการที่ดีทั้งเส้นทางคมนาคมและ
สถานที่เพื่อรองรับการมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและผูม้ าเยือน
6.6 ให้ผู้ที่ครอบครองที่ดินทาประโยชน์มานานได้มเี อกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายตามที่รัฐบาลได้เร่ง
ผลักดัน
6.7 ปรับปรุงระบบการระบายน้าแต่ละชุมชนไม่ให้น้าท่วมขัง
6.8 สนับสนุนกิจกรรมชมรมอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)
7. นโยบายด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
7.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและปลูกจิตสานึกโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน
7.2 การบริหารข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงด้วยระบบเสียงไร้
สายหรือวิทยุชุมชน
7.3 ดาเนินพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตลอดจนการจัดเก็บรายได้ที่
เป็นธรรม
7.4 กระจายอานาจการบริหารแบบมีส่วนร่วมและสรรหาบุคคลที่มคี วามรู้ความสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วม
7.5 สรรหาบุคลากรที่ความรู้ความสามารถมากประสบการณ์มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมเข้ามีสร่วมในการ
ดาเนินงานของเทศบาลทุกตาแหน่ง
7.6 เสริมสร้างขวัญกาลังใจสวัสดิการสวัสดิภาพคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
7.7 ร่วมมือกับสภาองค์กรชุมชนตาบลถ้าใหญ่และองค์กรอื่นๆในการพัฒนาในทุกๆด้าน
7.8 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจาหมู่บ้านหรือทุกชุมชน
7.9 สร้างและพัฒนาห้องสมุดเทศบาลให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิตสามารถใช้เป็นแห่ลงเรียนรู้ที่เกิด
ประโยชน์สูงสุด
7.10 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของเทศบาลได้เรียนรู้มีจติ สานึกในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณทีด่ ีของข้าราชการ

๓๖

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ จากการได้ทาประชาคม
หมู่บ้าน และใช้ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูล กชช ๒ค. และข้อมูลการจัดทาแผนแม่บท ชุมชนของเทศบาล
ตาบลถ้าใหญ่ สรุปได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลถ้าใหญ่
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพืนฐาน
๑.๑ เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก
ลักษณะของปัญหา
- เนื่องจากถนนภายในหมู่บา้ นส่วน
ใหญ่เป็นถนนหินคลุก ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน
เมื่อฝนตกจะทาให้น้าท่วมขัง ถนนขรุขระ
เป็นหลุมเป็นบ่อ
๑.๒ ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ
ลักษณะของปัญหา
- ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านมี
ปริมาณน้อยซึ่งไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน
๑.๓ ปัญหาน้าส้าหรับการอุปโภคบริโภค
ลักษณะของปัญหา

พืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
- พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขต อบต.
ประสบปัญหาการคมนาคมไม่
สะดวก

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- อบต.จัดงบประมาณในการก่อสร้าง
และปรับปรุงตลอดจนซ่อมแซมถนน
ใน อบต. อย่างต่อเนื่องรวมทั้ง
ก่อสร้างถนนคอนกรีต/ลาดยาง
เพิ่มขึ้น

- พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขต อบต.

- อบต. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิม่ ขึ้น

- หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยแก้ว ยังไม่
ประปา

-อบต.จัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้างและปรับปรุงตลอดจน
ซ่อมแซมแหล่งเก็บน้าในเขตอบต.
- ขยายเขตประปา/ก่อสร้างประปา
เพิ่มเติม
- จัดหาภาชนะเก็บน้า

- ไม่มีนาประปาใช้
้
ทุกครัวเรือน
ระบบประปาที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ของราษฎร เนือ่ งจาก
ขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อดาเนินการสาหรับ
กิจการประปาหมู่บ้าน
- ไม่มภี าชนะสาหรับเก็บกักน้าเพื่อ
การบริโภค
๑.๔ ขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ลักษณะของปัญหา
- ขาดแคลนแหล่งน้าขนาดใหญ่เพื่อ
ใช้สาหรับการเกษตร

- พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขต อบต.

๓๗
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลถ้าใหญ่
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
2.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

พืนที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย

- ประชากรวัยทางานที่ไม่มีงานทา
ลักษณะของปัญหา
และงานที่ทาอยู่ไม่มั่นคง
- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรทาให้ไม่
มีอานาจต่อรองทางเศรษฐกิจหรือรับ - เยาวชนบางส่วนที่จบการศึกษาภาค
บังคับแล้วไม่ได้ศึกษาในระดับที่
บริการ
สูงขึ้นไป
- ประชาชนบางส่วนว่างงาน และว่างงาน
แฝง เนื่องจากไม่มีการประกอบอาชีพ - กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้านทีต่ ้องการ
อาชีพเสริม
เสริม
- ผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
- การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร
- ขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่าเพื่อ
การเกษตร
๓. ปัญหาด้านสังคม
ลักษณะของปัญหา
- ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุม่
เยาวชน และนักเรียน โดยเฉพาะน้า
กระท่อม ยาบ้า
- ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะ
วิวาท ซึ่งเกิดจากการดืม่ สุราและของ
มึนเมา ทาให้ขาดสติ คึกคะนอง
- ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินการลักขโมย

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- อบต.จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ราษฎร
- ส่งเสริมให้ราษฎรรวมกลุ่มในการ
ประกอบอาชีพ
- สนับสนุนงบประมาณและ
วิทยาการ เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การประกอบอาชีพ

- ประชาชน เยาวชน และนักเรียน
ในเขตเทศบาลตาบลถ้าใหญ่

- นโยบายของรัฐบาลในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด โดยให้อบต.
ดาเนินการเชิงรุกร่วมกับฝ่าย
ปกครองและตารวจ ในการ
ป้องปราม ตรวจค้น จับกุมผู้
เสพ/ผู้ค้า และบาบัดกลุ่มผู้ตดิ
ยาและกลุ่มเสี่ยง
- แต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน้าที่
รักษาความสงบเรียบร้อยใน
เทศกาลต่างๆ
- งบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องมือเครื่องใช้ด้านการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
เพิม่ ขึ้น

- ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้างของ
เทศบาล

- จัดสรรงบประมาณในการ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
- เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหาร
จัดการ
- การอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนด้านการเมือง การ
ปกครอง

๔. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร
ลักษณะของปัญหา
- งบประมาณมีไม่เพียงพอ
- ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง การปกครอง

๓๘
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
5.ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ลักษณะของปัญหา
- สถานที่ใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารไม่
ทั่วถึง ไม่มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/ ที่
อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน
- กระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารไร้
พรมแดนนาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา
มีอิทธิพลต่อสังคมและครอบครัว ทาให้
ละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม
- ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและ
พัฒนาจริยธรรมแก่ประชาชน
๕. ปัญหาด้านสาธารณสุข
ลักษณะของปัญหา
- ขาดแคลนสถานที่ออกกาลังกาย/ลาน
กีฬา
- การใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์
- สารเคมีตกค้างในอาหาร
6.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ลักษณะของปัญหา
- ปัญหาขยะในเขตชุมชนตลาด/ทาง
สาธารณะ (ริมถนนเอเชีย)
- การบุกรุกป่าและทีส่ าธารณะ ทาให้ป่า
ไม้ถูกทาลาย
- ลาคลองตื้นเขิน ขาดการดูแล
บารุงรักษา
- ดินเสื่อมสภาพ จากการใช้สารเคมี

พืนที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย
- เด็กและเยาวชน
- นักเรียนในสถานศึกษา
- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- อบต.จัดสรรงบประมาณในการ
ส่งเสริม ฟื้นฟู ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดี
งามของท้องถิ่น
- จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
แหล่งเรียนรู้ประจาตาบล/
ห้องสมุดชุมชน/ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน

- เด็ก เยาวชน ประชาชนในตาบล

อบต. จัดสรรงบประมาณในการ
ดาเนินการ
- ก่อสร้างลานกีฬาประจาตาบล
- ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิการ
ปฏิบัติงานของ อสม.ประจา
หมู่บ้าน

- ชุมชนตลาด/ทางสาธารณะ
- ที่สาธารณะ ลาคลอง ป่าไม้

- อบต.จัดหาที่รองรับขยะและ
ให้บริการจัดเก็บขยะ
- รณรงค์เพื่อสร้างจิตสานึกการใช้
วัสดุจากธรรมชาติแทนขยะที่ย่อย
สลายยาก และเกิดมลพิษ
- อบต.จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูก
ป่า การปลูกหญ้าแฝก การปล่อย
พันธุ์สัตว์น้า การปรับปรุงภูมิทัศน์
เป็นต้น

๓๙
๓.๒.2 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึง
โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของ
ท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคาถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สาหรับใช้เป็นประโยชน์
ในการกาหนดการดาเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุด
แข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat
– T) เป็นเครื่องมือ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เทศบาลต้าบลถ้าใหญ่
แนวทางการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

จุดแข็ง / โอกาส

จุดอ่อน/อุปสรรค

จุดแข็ง
-การเกษตรที่เป็นฐานหลักทีส่ ามารถรองรับ
วิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอาหาร
ที่สาคัญ
- มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะ
แวดล้อมที่เหมาะแก่การทาการเกษตร
- มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่ง
สามารถติดต่อได้ตลอดพื้นที่ทั้งจังหวัดมีถนน
สายหลักตัดผ่าน
- มีสินค้าพื้นเมืองของตาบลและพื้นที่
ใกล้เคียง เช่น หมอนอิงโบราณ พัดใบพ้อ
ดอกไม้ใบยางพารา ผลิตภัณฑ์ลูกปัด ข้าว
เกรียบพืชผัก และแกงคั่วกลิ้ง เป็นต้น

จุดอ่อน
- ขาดการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
- ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันเป็น
กลุ่มผูผ้ ลิต
- ปัญหาหนีส้ ินของเกษตรกร
- แหล่งท่องเที่ยวมีน้อย ซึ่งขาดการ
ปรับปรุงและส่งเสริม เช่น อนุสรณ์สถาน
อ่าวศรีเมือง
- โบราณสถาน เช่น วัดวังฆ้อง วัดนาหมอ
บุญ ขาดการปรับปรุงและส่งเสริมให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว

โอกาส
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการปลูก อุปสรรค
พืชทดแทนพลังงาน เช่น ปาล์มน้ามัน
- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจใน
- ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกทาให้รัฐบาลให้
ระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการ
ความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมการปลูก
พัฒนาท้องถิ่น
พืชที่เป็นอาหารเพิ่มมากขึ้น

๔๐

แนวทางการพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

ด้านโครงสร้างพืนฐาน

จุดแข็ง / โอกาส

จุดอ่อน / อุปสรรค

จุดแข็ง
- มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชนมี
จิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟือเผื่อแผ่
- มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในตาบลที่มีความพร้อมมี
ศักยภาพในการจัดการศึกษา
- มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและ
เสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่ง
วัฒนธรรม
- มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจานวน
มากที่มีศักยภาพในการพัฒนา

จุดอ่อน
- คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม ขาด
ระเบียบวินยั
- ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภค
ฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพิม่ มากขึ้น

โอกาส
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะทาให้ภายใน
จังหวัดมีการจัดการศึกษาทีส่ อดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นต่างๆในเขต
จังหวัด
- พ.ร.บ.กระจายอานาจแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้ อบต. มี
อานาจหน้าที่จัดการศึกษา
-รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาท
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ถ่ายทอด
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นมากขึ้น
- ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ
จุดแข็ง
- มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถติดต่อได้
ตลอดทั้งท้องถิ่น อาเภอและจังหวัด

อุปสรรค
- สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เข้า
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ เด็ ก และเยาวชน ท าให้
กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรง
มากขึ้ น ท าลายวิ ถี ชี วิ ต ดั้ ง เดิ ม ของ
ประชาชน

จุดอ่อน
- การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไป
อย่างล่าช้า เพราะมีงบประมาณจากัดใน
การนาไปพัฒนา
- ขาดแคลนแหล่งน้าขนาดใหญ่สาหรับ
นาไปผลิตน้าประปา

โอกาส
อุปสรรค
- พ.ร.บ.การกระจายอ านาจแก่ อ งค์ ก ร - สภาพภูมิประเทศ ความเปลี่ยนแปลงจาก
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ทาให้
สภาวะโลกร้อน การเกิดภัยธรรมชาติที่
อบต.มีรายได้เพิ่มขึ้นในการนาไปพัฒนา
รุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบ
โครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งด้านอื่น ๆ
โครงสร้างพื้นฐาน ทาให้ถนนชารุดเสื่อม
โทรมเร็วกว่าปกติ

๔๑

แนวทางการพัฒนา
ด้านสาธารณสุข

จุดแข็ง/โอกาส

จุดอ่อน/อุปสรรค

จุดแข็ง
จุดอ่อน
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและ -ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพอนามัย
อาสาสมัครสาธารณสุขทีม่ ีศักยภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่
ประชาชนได้ดีในระดับหนึ่ง
- มีหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยของ อบต.ที่มี
ศักยภาพในการให้บริการประชาชน
โอกาส
- ประชาชนสามารถเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้ง่าย
เนื่องจากเป็นพื้นที่ไม่ห่างไกล

ด้านพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร

จุดแข็ง
จุดอ่อน
-ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมใน
- ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการ
เกี่ยวข้องกับประชาชน
รวมกลุม่ ในชุมชน
- ขาดบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีความรู้
-ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง
ความสามารถในบางสาขาของงาน
-มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการ
อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม
- ผู้นามีความรู้ความสามารถ มีภาวะความ
เป็นผู้นา มีศักยภาพในการบริหารงาน
- ประชาชนมีความจริงจังในการทางาน มี
ความเป็นตัวของตัวเองสูง
โอกาส
- รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่
ประชาชน ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่
ท้องถิ่นและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

ด้านพัฒนาสังคม

จุดแข็ง
- มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม
สตรี อสม./กองทุนหมู่บา้ น/ อปพร.ฯลฯ
โอกาส
- พ.ร.บ.กระจายอานาจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อานาจหน้าที่
อบต. ในการจัดบริการสาธารณะทางด้าน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
กว้างขวางมากขึ้น
- นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็น
วาระแห่งชาติ

จุดอ่อน
- ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
- ปัญหาการพนัน
- กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง
- การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน

๔๒
แนวทางการพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จุดแข็ง/โอกาส
จุดแข็ง
- สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดเี นื่องจากยัง
ไม่มีอุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่
หนาแน่น
โอกาส
- รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสาคัญกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

จุดอ่อน/อุปสรรค
จุดอ่อน
-ประชาชนขาดจิตสานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การใช้ทรัพยากรไม่คมุ้ ค่า ฟุ่มเฟือย

๔๓

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

แบบ ยท .01

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต้าบลถ้าใหญ่ พ.ศ. 255๙ – 256๓
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นครศรีธรรม
ราช

1. การบริหารจัดการ
การเกษตรแบบครบ
วงจร เป็นเกษตร
คุณภาพ และนา
นวัตกรรมเกษตรมาใช้
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตและสร้างรายได้

2. การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และวัฒนธรรมระดับ
มาตรฐานสากล ที่
สามารถสร้างอาชีพ
และรายได้ในพื้นที่
เพิ่มขึ้น

3. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
น้า สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานมี
ประสิทธิภาพ เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวและการ
ใช้พลังงานสะอาด

4. ศูนย์กลางการ
กระจายสินค้าและ
โลจิสติกส์ชั้นนาของ
ภูมิภาค ได้มาตรฐาน
ลดต้นทุน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
คมนาคมและการ
ขนส่ง

5.การพัฒนาสังคม
การเรียนรู้และภูมิ
ปัญญา เพื่อการอยู่ดี
มีสุข

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1.1 สนับสนุนแหล่ง
เงินทุนสาหรับเกษตรกร
1.2 ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการรวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการใน
ลักษณะของการรวมกลุ่ม
เครือข่ายอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม เพื่อให้
ผู้ประกอบการมีความ
เข้มแข็งและสามารถเพิ่ม
อานาจต่อรองรับผู้ค้าราย
ใหญ่ได้

2.1 พัฒนาการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว
ให้เป็นระบบและมี
คุณภาพ ได้แก่ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ การสร้าง
เส้นทางเครือข่าย
ท่องเที่ยว/กิจกรรม
ท่องเที่ยวร่วมกัน
ระหว่าง อปท.ที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยว/กิจกรรม
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันใน
จังหวัดและจังหวัดที่อยู่
ติดกัน การจัดการ
ความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยว การบริหาร
จัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวให้มีความ
ยั่งยืนและเกิดมูลค่าเพิ่ม
เป็นต้น
2.2 พัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวทุก
ภาคส่วนให้มีความรู้
ความเข้าใจ ในด้านการ
ให้บริการและด้านภาษา
เพื่อเป็นการสร้าง
มาตรฐานและความ
ประทับใจแก่
นักท่องเที่ยว

3.1 จัดระบบการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยและ
ให้ อบจ.เป็นแม่ข่ายใน
การสร้างโรงกาจัดขยะ
รวม และการแยกขยะ
3.2 วางระบบกาจัดน้า
เสียรวมในเขต อปท.
3.3 ออกข้อบัญญัติและ
เทศบัญญัติด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การดูแลรักษา
ทรัพยากรต้นน้า และ
บังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวด
3.4 จัดการที่ดินทากิจ
และแบ่งเขตพื้นที่ป่า
อุทยานและป่าสงวนให้
มีความชัดเจน
3.5 ส่งเสริมการศึกษา
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเรื่องการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น เช่น การจัดตั้ง
อาสาสมัครรักษาป่า
และอาสาสมัครจัดการ
ขยะชุมชน

4.1 สนับสนุนงบประมาณ
ก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน โดยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด
4.2 ให้ อบจ.เป็นเจ้าภาพ
หลักในการพัฒนาแบบ
องค์รวมโดยดาเนินการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมใน
อปท.ที่ขาดแคลน
งบประมาณ
4.3 สนับสนุนให้สถาบัน
การเงินผ่อนปรนการ
ปล่อยสินเชื่อใน
ภาคอุตสาหกรรม SMEs
ที่มีศักยภาพในการขยาย
และปรับปรุงเทคโนโลยี
ใหม่ในอัตราดอกเบี้ยต่า

5.1 ส่งเสริมให้
สถาบันการศึกษาเป็น
หน่วยงานหลักในการ
ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของ
ชุมชน อัตลักษณ์อาเซียน
และเผยแพร่วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีของประเทศเพื่อน
บ้าน
5.2 ส่งเสริมการศึกษาและ
ค้นคว้าถึงแหล่งที่มาของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อ
เชื่อมโยงให้รู้สึกผูกพันเป็น
หนึ่งเดียวกัน
5.3 สนับสนุนให้สถาบัน
ทางการศึกษาเร่งรัดพัฒนา
เยาวชนให้สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
และสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและ
ตลาดแรงงาน

๔๔

สอดคล้อง ย. 1,2
จังหวัด
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อปท.ในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรม
ราช

สอดคล้อง ย. 3
จังหวัด

สอดคล้อง ย. 5
จังหวัด
3. การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

สอดคล้อง ย. 4
จังหวัด

สอดคล้อง ย. 5
จังหวัด

4. การพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐาน

5. การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล

1.การพัฒนาเศรษฐกิจ

2. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรรายย่อย พัฒนา
องค์ความรู้ตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้อง
กับบริบทของชุมชน และ
ความต้องการของตลาด
วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมา
ใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการ ฯลฯ
3. ส่งเสริมการผลิตและ
จาหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่
เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และ
พลังงานทดแทน
๔ .สนับสนุนการจัดรูปที่ดิน
เพื่อการพัฒนาชุมชนเมือง
และชนบท
๕. จัดให้มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ
๖. ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากร
เพื่อการท่องเที่ยว ทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยว บุคลากร ภาค
การตลาด ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด
๗. ส่งเสริมการลงทุน การ
พาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่
เกี่ยวข้องเนื่องกับการ
ท่องเที่ยว
๘. ส่งเสริม สนับสนุนการ
วิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้
ใหม่ สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาร่วมระหว่าง
นักวิชาการและชุมชน โดยให้
ความสาคัญกับความ
สอดคล้องกับความต้องการ
ภาคเศรษฐกิจชุมชน

๑. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าและระบบ
นิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
น้าในพื้นที่ต้นน้าและลุ่มน้า
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มี
ระบบช่วยตัดสินใจในการ
บริหารจัดการน้า ระบบ
พยากรณ์และเตือนภัยน้าแล้ง
และน้าท่วม รวมทั้งส่งเสริมให้
มีระบบการจัดการน้าเสีย
๓. ส่งเสริมให้มีมาตรการ
ควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน
ให้อยู่ในขีดความสามารถการ
รับรองของระบบนิเวศ
๔. ส่งเสริมการดารงชีวิตตาม
วิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการ
บริโภค อย่างพอเพียงและ
ยั่งยืน การสร้างเครือข่ายชุมชน
เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชุมชน
๕. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
เพื่อลดมลพิษและควบคุม
กิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตและประชาชน
เสริมสร้างประสิทธิภาพของ
กลไกการจัดการขยะชุมชน
ขยะอันตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ
ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการลดและคัด
แยกขยะ ในแหล่งกาเนิด
สนับสนุนการสร้างธุรกิจจาก
ขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มี
ระบบเก็บขนและกาจัดขยะ
แบบรวมศูนย์
๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การกาจัด บาบัดมลพิษ ทั้งด้าน
วิชาการ บุคลากร และสร้าง
จิตสานึกของชุมชนในการมี
ส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ
เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม
๗. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน
ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน
พลังงานทางเลือก พลังงานใส
สะอาด
๘. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัด
และจัดทาแผนที่ เพื่อแสดง
แนวเขตที่ดินของรัฐ
๙. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครอง
สิทธิชุมชนและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
อนุรักษ์ฟื้นฟู ความหลากหลาย
ของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อ
รักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ที่
เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ชุมชน

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์กรภาคประชาสังคมให้มี
ศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนา
ในทุกด้าน
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม
จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งใน
และ นอกระบบ สนับสนุนการ
จัดทาหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริม
ให้เยาวชน ประชาชน ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่าง
ฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
๓. รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
อนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
ให้ถูกสุขลักษณะ
๔. พัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข
ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์
แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) ทั้ง
ในระดับชุมชนและ
สถานพยาบาล
๕. รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลด
จานวนผู้เสพย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้น้อยลง
๖. รณรงค์ ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง
และป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เฝ้าระวังป้องกันปัญหาการป่วย
และตายด้วยโรคอุบัติใหม่
๗. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน
สังคม การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการบรรเทาสา
ธารณภัย เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๘. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้าง
โอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออก
กาลังกายและเล่นกีฬา จัดหา
สถานที่จัดกิจกรรมออกกาลัง
กายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
๙. ส่งเสริมการทานุบารุงและ
รักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนา ฟื้นฟู ต่อยอดแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน
และประชาชนและเผยแพร่สู่
สังคมโลก
๑๐. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสใน
สัง คมให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ตที่ ดี แ ละ
พึ่งพาตนเองได้
๑๑. สร้ า งกระบวนการมี ส่ ว น
ร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
สนับสนุนการจัดทาและใช้แผน
ชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมชุ ม ชน
และสวัสดิการชุมชน

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้
ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัย
อย่างทั่วถึง
2. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและ
ครบถ้วนเพียงพอ
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุก
พื้นที่

1. รณรงค์สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝัง
จิตสานึก ค่านิยมตาม
หลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เสริมสร้าง
วัฒนธรรมการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยและจิตสานึก
ธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน
ประชาชนทุกระดับ ทุก
ภาคส่วน
2. พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาลให้มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส
สนับสนุน ให้ใช้ทรัพยากร
ในการบริหารอย่างคุ้มค่า
ปรับปรุงระบบข้อมูลและ
รูปแบบการให้บริการ
ประชาชน ลดขั้นตอนการ
ทางานเพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
3. พัฒนาและส่งเสริมการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
ตอบสนองความต้องการใน
ระดับชุมชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มี
ระบบฐานข้อมูลกลางและ
ระบบการติดตาม
ประเมินผล
4. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์กรอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ

๔๕

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของเทศบาล
ตาบลถ้าใหญ่

สอดคล้อง ย. ๓
อปท.ในเขต
จังหวัด

สอดคล้อง ย. ๒
อปท.ในเขต
จังหวัด

สอดคล้อง ย. ๕
อปท.ในเขต
จังหวัด

สอดคล้อง ย. ๑
อปท.ในเขต
จังหวัด

สอดคล้อง ย. ๔
อปท.ในเขต
จังหวัด

สอดคล้อง ย..๓
อปท.ในเขต
จังหวัด

1.การพัฒนา
ด้านการศึกษา

2.การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม

3.การพัฒนา
การเมือง การ
บริหาร

4.การพัฒนา
เศรษฐกิจ

5.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

๖.การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

ชุมชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมที่
สมดุลและยัง่ ยืน

ประชาชนได้รับบริการ
ด้วยความเป็นธรรม
โปร่งใส มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น

ประชาชนมีอาชีพ มี
รายได้พอเพียงและมี
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ

ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการอย่าง
ทั่วถึง

1. ส่งเสริม พัฒนาคน
และสังคมให้เข้มแข็ง
๒. ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบบริการ
สาธารณสุข เสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย

๑. ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง รวดเร็ว และ
ถูกต้อง
๒. เด็กก่อนวัยเรียนมี
พัฒนาการเรียนรู้ที่
รวดเร็ว เด็กนักเรียนมี
ทักษะทางด้านวิชาการ
และการสื่อสาร

/

ภาษาอังกฤษ ภาษีจีน
มีความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
๓. กลุ่มองค์กรภาค
ประชาชนมีความรู้มี
ศักยภาพ

แนวทาง
การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

ผลผลิต/
โครงการ

1.สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
แก่ผู้ชรา ผู้พกิ าร ผูป้ ่วย
เอดส์ สร้างขวัญ
กาลังใจแก่ประชาชน
ฯลฯ
2.โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
3. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑. เพิ่มช่องทางและ
โอกาสการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง
รวดเร็วและถูกต้อง
๒. เด็กก่อนวัยเรียนมี
พัฒนาการเรียนรู้ที่
รวดเร็ว เด็กนักเรียนมี
ทักษะทางด้านวิชาการ
และการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ/
ภาษาจีน มีความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน
๓. กลุ่มองค์กรภาค
ประชาชนมีความรู้มี
ศักยภาพ

แนวทางการพัฒนา
๑.บาบัดและกาจัด
ขยะและสิ่งปฏิกูล
๒.สร้างจิตสานึก
และความตระหนัก
ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
ดาเนินการป้องกัน
มลภาวะ
๓.เพิ่มศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยว

1.โครงการคุ้มครอง
ดูแลและบารุงรักษา
แหล่งน้าตามธรรมชาติ
ทรัพยากรป่าไม้ และ
สัตว์ป่า
2.โครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟู สร้างจิตสานึกรัก
และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
๒.พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.พัฒนาและเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต
การตลาดให้แก่
เกษตรกร
๒.เพิ่มศักยภาพกลุ่ม
ทุนองค์กรภาค
ประชาชน

๑.ก่อสร้าง ปรับปรุง
บารุง รักษาถนน
สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้า
๒.สร้างและปรับปรุง
ระบบประปา

๑.ส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนและสาธารณสุข
มูลฐาน
๒.ป้องกัน ต่อต้านยา
เสพติดและรักษาความ
ปลอดภัย
๓.ส่งเสริมการเล่นกีฬา
และออกกาลังกาย
๔.ส่งเสริมระบบ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
๕สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์
๖.การสนับสนุนการ
บารุงศาสนสถาน
รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศาสนาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.โครงการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและ
สิ่งก่อสร้าง
2.โครงการซ่อมแซม
สาธารณูปโภคและ
สิ่งก่อสร้างตามอานาจ
ที่กาหนดไว้ในระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่ง
การ

๑.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดาเนินงานด้าน
สาธารณสุขแก่ อสม.
๒.โครงการคิดบวก
พัฒนาจิตใจสืบสาน
วัฒนธรรมไทย
๓.โครงการสนับสนุน
กิจกรรมประเพณีต่างๆ
ในชุมชน

1.โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
2.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
ประชาธิปไตยภาค
พลเมือง การพัฒนา
ศักยภาพผู้นาชุมชน
และประชาชนทั่วไป

1.โครงการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนา
อาชีพ
2.โครงการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP

๔๖
แบบ ยท .02

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

“เป็ นศูนย์ กระจายผลผลิต สิ่ งแวดล้ อมที่ดี มีแหล่ งท่ องเที่ยวเชิงอารยธรรม นาสู่ อาชี พ”

๑ .เพิ่มช่องทางการ
รับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร
ให้กบั ประชาชน
๒. พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรี ยนสนับสนุน
การศึกษาแก่เด็ก
นักเรี ยนและส่งเสริ ม
การศึกษาทุกระดับ

ส่งเสริ มและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๑.ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง
รวดเร็ ว และถูกต้อง
๒.เด็กก่อนวัยเรี ยนมีพฒั นาการ การเรี ยนรู้ที่
รวดเร็ วเด็กนักเรี ยนมีทกั ษะด้านวิชาการและการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน มีความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
๓.กลุ่มองค์กรภาคประชาชนมีความรู้มีศกั ยภาพ

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้าน
การศึกษา

แนว
ทางการ
พัฒนา

๑. เพิ่มช่องทางและโอกาส
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน
๒. พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
และสนับสนุนการศึกษาแก่
เด็กนักเรียน
๓. พัฒนาศักยภาพกลุม่
องค์กรภาคประชาชน

พัฒนาระบบการ
ให้บริ การประชาชน
โดยกระบวนการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนทุก
ภาค

ชุมชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
สมดุลและยัง่ ยืน

การพัฒนาด้าน
สิ่ งแวดล้อม

๑. บาบัดและกาจัดขยะและ
สิ่งปฏิกลู
๒. สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและดาเนินการ
ป้องกันมลภาวะ
๓. เพิ่มศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว

ประชาชนได้รับ
บริ การด้วยความ
เป็ นธรรม
โปร่ งใส มีส่วน
ร่ วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น

การพัฒนาการเมือง
การบริ หาร

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
๒. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่งเสริ มพัฒนาอาชีพ
สร้างงาน เพิ่มรายได้
สร้างความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจให้แก่
ประชาชน

ประชาชนมี
อาชีพ มีรายได้
เพียงพอและมี
ความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจ

การพัฒนา
เศรษฐกิจ

๑. พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
การตลาดให้แก
เกษตรกร
๒. เพิ่มศักยภาพกลุ่ม
ทุนองค์กรภาค
ประชาชน

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ให้ได้
มาตรฐานและทัว่ ถึง

ประชาชนได้รับ
บริ การด้าน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
อย่างทัว่ ถึง

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง
บารุง รักษาถนน
สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้า
๒. สร้างแลปรับปรุง
ระบบประปา

๑.ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีแหล่งเรี ยนรู้
มีภูมิคุม้ กัน รู้เท่าทัน
โลก
๒.ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่ดี

๑.ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่
ดี มีแหล่งเรี ยนรู้ มีภูมิคุม้ กัน
รู้เท่าทันโลก
๒.ประชาชนมีสุขภาพอนามัย
ที่ดี

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

๑. ส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนและสาธารณสุข
มูลฐาน
๒. ป้องกัน ต่อต้านยา
เสพติดและรักษาความ
ปลอดภัย
๓. ส่งเสริมการเล่นกีฬา
และออกกาลังกาย ๔.
ส่งเสริมระบบป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย
๕. การสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
๖. การสนับสนุนการ
บารุงศาสนสถาน รักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศาสนาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔๗

บทที่ ๔
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แบบ ยท .0๓
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
พันธกิจ : ๑. เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
๒. พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและส่งเสริมการศึกทุกระดับ
เป้าประสงค์ : ๑. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และถูกต้อง
๒. เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ที่รวดเร็ว เด็กนักเรียนมีทักษะทางด้านวิชาการและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ/ภาษีจีน มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
๓. กลุ่มองค์กรภาคประชาชนมีความรู้มีศักยภาพ
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ:
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์
กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. เพิ่มช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ จานวนหมู่บ้าน / จานวนพื้นที่ ที่มีการติดตั้ง/ปรับปรุง
ประชาชน
ระบบข้อมูลข่าวสารที่เพิ่มขึ้น
๒. พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก จานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/จานวนโรงเรียน ทีไ่ ด้รบั การ
นักเรียน
ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาด้านการศึกษา
3.พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน
จานวนกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่ได้รับการสนับสนุน
อบรมความรู้และการเรียนรูม้ ีศักยภาพเพิ่มขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ : ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ : ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีส่ มดุลและยั่งยืน
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ:
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์
กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
๑. บาบัดและกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
๒. สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม
และดาเนินการป้องกันมลภาวะ
4. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จานวนขยะมูลฝอยทีล่ ดน้อยลง
จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการส่งเสริมด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
จานวนสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนในตาบลเพิ่มขึ้น

๔๘
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับ
มาตรฐานสากล ที่สามารถสร้างรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
พันธกิจ : พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
เป้าประสงค์: ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีสว่ นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ:
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์
กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
จานวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
จานวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพิม่ พูนความรู้
ท้องถิ่น
ในการปฏิบัติงาน/จานวนเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการประชาชนที่เพิ่มขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
พันธกิจ : ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงาน เพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ:
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์
กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาดให้แก่ จานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบ
เกษตรกร
อาชีพ
๒. เพิ่มศักยภาพกลุม่ ทุนองค์กรภาคประชาชน
จานวนกลุ่ม/องค์กรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

๔๙
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด อบต.
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ
เกษตรคุณภาพ และนานวัตกรรมเกษตรมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ผลผลิตและสร้างรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ : พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
เป้าประสงค์: ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ:
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์
กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า จานวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ก่อสร้าง ปรับปรุง
ท่อระบายน้า
บารุงรักษาเพิ่มขึ้น
๒. สร้างและปรับปรุงระบบประปา
จานวนพื้นที่ที่มีระบบประปาใช้ทั่วถึงตลอดทั้งปีเพิ่มขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กองช่าง
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง บนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
พันธกิจ : 1. ส่งเสริม พัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง
๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัย
เป้าประสงค์: 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่ากันโลก
3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ:
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์
กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุขมูลฐาน
อัตราการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อในชุมชนลดลง
2. ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย
จานวนครั้งในการจัดกิจกรรการป้องกัน ปราบปราม และ
บาบัดยาเสพติด
3. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกาลังกาย
4. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการด้านป้องกันและบรรเทาสา

๕๐

5. การสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
6. การสนับสนุนการบารุงศาสนสถาน รักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ธารณภัย
จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการเกี่ยวกับ สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ แก่ เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผู้ด้อยโอกาส
จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด อบต.
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง บนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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แบบ ยท. 04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลต้าบลถ้าใหญ่
ความเชือ่ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาสังคม
การพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้
และคุณภาพชีวิต
และภูมปิ ัญญา
เพือ่ คุณภาพของ
คนนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้าน
การศึกษา

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

1.เพิม่ ช่องทางและโอกาส
การรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารให้
แก่ประชาชน

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)
จานวนช่องทาง
ทีใ่ ช้สาหรับให้ขอ้ มูล
ข่าวสารกับประชาชน
10 ช่องทาง
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2

ค่าเป้าหมาย
60 61 62

4

6

8

63

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

10 ปรับปรุงระบบการ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
สาหรับบริการ
ประชาชน

ตัวชีวัดระดับกล ความก้าวหน้า
ยุทธ์
ของเป้าหมาย
ประชาชนมี
เพิม่ ขึน้ ปีละ
ช่องทางสาหรับ 2 ช่องทาง
รับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร
เพิม่ ขึน้

โครงการ/กิจกรรม

-โครงการอินเตอร์เน็ต
ตาบล
-โครงการจัดซื้อหนังสือ
พิมพ์ประจาหมูบ่ ้าน/
ชุมชน
-โครงการเสียงไร้สาย
ตาบลถ้าใหญ่
-โครงการติดตัง้ อินเตอร์
เน็ตพร้อมสัญญาณ wifi
ชุมชน
-โครงการสร้างหอ
กระจายข่าวประจา
หมูบ่ ้าน
-โครงการเสียงไร้สาย
ประจาชุมชน
-โครงการซ่อมแซม
หอกระจายข่าวประจา
หมูบ่ ้าน
-โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงทีอ่ า่ นหนังสือ
พิมพ์ประจาหมูบ่ ้าน
-โครงการเผยแพร่
ข่าวสารทางการศึกษา
-โครงการจัดตัง้ /สนับ
สนุนศูนย์การเรียนรู้
เขต 1,2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยสนับสนุน

สานัก
ปลัดเทศบาล

กอง
การศึกษา
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ความเชือ่ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาสังคม
การพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้
และคุณภาพชีวิต
และภูมปิ ัญญา
เพือ่ คุณภาพของ
คนนครศรีธรรมราช

พัฒนาด้าน
การศึกษา

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

59

ค่าเป้าหมาย
60 61 62

63

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีวัดระดับกล ความก้าวหน้า
ยุทธ์
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยสนับสนุน

2.จัดหาสถานทีใ่ ห้เพียงพอ
สาหรับรองรับเด็กก่อนวัย
เรียนทีไ่ ด้มาตรฐาน

มีจานวนสถานทีพ่ ร้อม
สาหรับรองรับเด็กก่อน
วัยเรียนทีไ่ ด้มาตรฐาน
เพิม่ ขึน้ ครบทัง้ 3 ศูนย์

1

2

3

3

3 ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซม ศพด.ใน
เขตเทศบาลตาบล
ถ้าใหญ่

ศพด.ทีไ่ ด้รับ
ปีละ 1 ศูนย์
การก่อสร้าง/
ปรับปรุงซ่อมแซม
ให้ได้มาตรฐาน
เพิม่ ขึน้

-โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หมูท่ ี่ 9
-โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม ศพด.

กองการศึกษา

กองช่าง

3.ส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสมอง
ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน

ร้อยละของเด็กก่อนวัย
เรียนทีม่ พี ัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและ
สมอง ร้อยละ 90

50

60

70

80

90 สนับสนุนงบประมาณ
ในการส่งเสริม
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายและสมอง
ให้แก่เด็กก่อนวัย
เรียน

ร้อยละของเด็ก เพิม่ ขึน้ อัตรา
ก่อนวัยเรียนทีม่ ี ร้อยละ 10
พัฒนาการทางด้าน ต่อปี
ร่างกายและสมอง
เพิม่ ขึน้

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

3

3

3

3

3 สับสนุนอุปกรณ์
สับสนุนอุปกรณ์ ปีละ 3 ศูนย์
การเรียนการสอน
การเรียนการสอน
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุกศูนย์

-โครงการสนับสนุน
เครื่องเล่นกลางแจ้ง
ให้ ศพด.
-โครงการชุมชนสร้าง
ผู้ปกครองร่วมพัฒนา
IQ - EQ เด็กปฐมวัย
-โครงการพัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียน
-โครงการสับสนุน
อุปกรณ์การเรียน
การสอนให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

จัดซื้อทีน่ อนให้เด็ก
3 ก่อนวัยเรียน

-โครงการจัดซื้อทีน่ อน
ให้เด็กก่อนวัยเรียน

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

-อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
คอมพิวเตอร์ให้กบั เด็ก
นักเรียน/นักศึกษาและ
ประชาชนผู้สนใจช่วงปิด
ภาคเรียน

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

4.สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน จานวนศูนย์พัฒนา
การสอนให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทีไ่ ด้รับการสนับ
เด็กเล็ก
สนุนอุปกรณ์การเรียน
การสอนครบทัง้ 3 ศูนย์
5.จัดซื้อทีน่ อนให้เด็ก
ก่อนวัยเรียน

จานวนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทีไ่ ด้รับทีน่ อน
ทุกศูนย์

6.อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารคอม
พิวเตอร์ให้กบั เด็กนักเรียน/
นักศึกษาและประชาชน
ผู้สนใจช่วงปิดภาคเรียน

จานวนคนทีเ่ ข้าร่วม
อบรม 50 คน

3

-

3

3

3

30

40

50

จัดซื้อทีน่ อนให้
ปีละ 3 ศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครบทุกศูนย์

50 อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร อัตราผู้เข้ารับ
มีผู้เข้าร่วมอบรม
คอมพิวเตอร์ให้กบั
การอบรมเพิม่ ขึน้ มากกว่าร้อยละ
เด็กนักเรียน/นักศึกษา ทุกปี
60 ต่อปี
และประชาชนผู้สนใจ
ช่วงปิดภาคเรียน

53

ความเชือ่ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาสังคม
การพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้
และคุณภาพชีวิต
และภูมปิ ัญญา
เพือ่ คุณภาพของ
คนนครศรีธรรมราช

พัฒนาด้าน
การศึกษา

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

59

ค่าเป้าหมาย
60 61 62

63

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีวัดระดับกล ความก้าวหน้า
ยุทธ์
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยสนับสนุน

7.ศิลปินน้อย

จานวนศุนย์ทเี่ ข้าร่วม
กิจกรรมครบทุกศูนย์

3

3

3

3

3 จัดกิจกรรมการสอน
ดนตรีให้เด็ก
ก่อนวัยเรียน

จานวนศูนย์ทเี่ ข้า
ร่วมกิจกรรม

จานวน 3 ศูนย์ -โครงการศิลปินน้อย

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

8.จิตรกรน้อย

จานวนศุนย์ทเี่ ข้าร่วม
กิจกรรมครบทุกศูนย์

3

3

3

3

3 จัดกิจกรรมการสอน
ศิลปะให้เด็ก
ก่อนวัยเรียน

จานวนศูนย์ทเี่ ข้า
ร่วมกิจกรรม

จานวน 3 ศูนย์ -โครงการจิตรกรน้อย

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

จานวน 1 แห่ง -โครงการพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์
และเรียนรู้สาหรับเด็ก
และเยาวชน

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

9.พืน้ ทีส่ ร้างสรรค์และเรียนรู้ ก่อสร้างพืน้
สาหรับเด็กและเยาวชน
ในการจัดกิจกรรม
จานวน 1 แห่ง

-

-

2

1

2

-

2

-

2

ก่อสร้างพืน้ สาหรับใช้ จานวนพืน้ ที่
จัดกิจกรรมสาหรับเด็ก ทีก่ อ่ สร้าง
และเยาวชน
จานวน 1 แห่ง

2 จัดกิจกรรมทีจ่ ดั

10.จัดกิจกรรม

จานวนกิจกรรมทีจ่ ดั

ประจาปีให้กบั เด็ก

ให้กบั เด็กในพืน้ ที่

ให้กบั เด็กในพืน้ ที่

เทศบาลตาบล

เทศบาลตาบล

จานวนกิจกรรม จานวน 2
กิจกรรม

-โครงการวันเด็กแห่งชาติ
-โครงการบัณฑิตน้อย

2 กิจกรรม
11.กิจกรรมคู่คิดวัยทีน

จานวน 1 ครั้ง
ทุกปี

1

1

1

1

1 จัดอบรมให้เด็กรู้จกั จานวนครั้ง
การมีเพือ่ นการอยู่
ร่วมกันในสังคม

12.จัดเก็บฐานข้อมูลเด็ก

จัดเก็บข้อมูล

1

1

1

1

1 จัดเก็บฐานข้อมูล

และเยาวชนตาบล

ปีละ 1 ครั้งทุกปี

13.โครงการอบรมและ

จัดฝึกอบรม/ทัศนศึกษา

ศึกษาดูงาน "ศูนย์เยาวชน
ต้นแบบ"

จานวน 1 ครั้ง

จานวนครั้งในการ ปีละ 1 ครั้ง

เด็กและเยาวชนตาบล จัดเก็บข้อมูล

-

-

1

-

-

จานวน 1 ครั้ง -โครงการคู่คิดวัยทีน

-โครงการจัดเก็บฐาน
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
ตาบล

อบรมและศึกษาดูงาน จานวนครั้งในการ จานวน 1 ครั้ง -โครงการอบรมและ
"ศูนย์เยาวชนต้นแบบ" จัดฝึกอบรม/
ทัศนศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน "ศูนย์เยาวชน
ต้นแบบ"
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ความเชือ่ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาสังคม
การพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้
และคุณภาพชีวิต
และภูมปิ ัญญา
เพือ่ คุณภาพของ
คนนครศรีธรรมราช

พัฒนาด้าน
การศึกษา

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

59

ค่าเป้าหมาย
60 61 62

63

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีวัดระดับกล ความก้าวหน้า
ยุทธ์
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยสนับสนุน

14.พัฒนาครูผู้ดแู ลเด็ก
และบุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรทุกศูนย์
ได้รับการฝึกอบรม

3

3

3

3

3 พัฒนาครูผู้ดแู ลเด็ก
และบุคลากร
ทางการศึกษา

บุคลากรทุกศูนย์ จานวน 3 ศูนย์ -โครงการพัฒนาครู
ได้รับการฝึกอบรม
ผู้ดแู ลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

16.ส่งเสริม สนับสนุน
การให้ความรู้ภาษา
อังกฤษ/ภาษาจีน
เพือ่ ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

โรงเรียนในพืน้ ทีต่ าบล
ถ้าใหญ่

5

5

5

5

5 ส่งเสริม สนับสนุน
การให้ความรู้ภาษา
อังกฤษ/ภาษาจีน
เพือ่ ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

โรงเรียนในพืน้ ที่
ตาบลถ้าใหญ่

-โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการให้ความรู้
ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน
เพือ่ ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

17.ส่งเสริมสนับสนุนทักษะ
ด้านวิชาการ

โรงเรียนในพืน้ ทีต่ าบล
ถ้าใหญ่

5

5

5

5

5 ส่งเสริมสนับสนุน
ทักษะด้านวิชาการ

โรงเรียนในพืน้ ที่
ตาบลถ้าใหญ่

-โครงการแข่งขัน
ทักษะด้านวิชาการ

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

18.จัดหาสื่อวีดที ัศน์พร้อม
อุปกรณ์การเรียนการสอน

มีสื่อวีดที ัศน์พร้อม
อุปกรณ์การเรียน
การสอนทุกศูนย์

3

3

3

3

3 จัดหาสื่อวีดที ัศน์
พร้อมอุปกรณ์
การเรียนการสอน

มีสื่อวีดที ัศน์พร้อม จานวน 3 ศูนย์ -โครงการจัดหา
อุปกรณ์การเรียน
สื่อวีดที ัศน์พร้อม
การสอนทุกศูนย์
อุปกรณ์การเรียนการสอน

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

19. ผลิตสื่อการเรียนรู้
ด้วยมือครูผู้ดแู ลเด็ก

ครูผู้ดแู ลเด็กทุกศูนย์
ผลิตสื่อการเรียนการ
สอน

3

3

3

3

3 ผลิตสื่อการเรียนรู้
ด้วยมือครูผู้ดแู ลเด็ก

ครูผู้ดแู ลเด็ก
จานวน 3 ศูนย์ -โครงการผลิตสื่อ
ทุกศูนย์ผลิตสื่อ
การเรียนรู้ ด้วยมือ
การเรียนการสอน
ครูผู้ดแู ลเด็ก

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

20.การประกัน
คุณภาพการศึกษา

จานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 60 คน

60

60

60

60 การประกัน
คุณภาพการศึกษา

จานวนผู้เข้ารับการ จานวน 60 คน -โครงการประกัน
ฝึกอบรม
คุณภาพการศึกษา

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

21.สร้างขวัญและกาลังใจ
ให้บุคลากรทางการศึกษา

จัดกิจกรรมในการ
สร้างขวัญกาลังใจ
1 ครั้งทุกปี

1

1

1

1 สร้างขวัญและ
กาลังใจให้บุคลากร
ทางการศึกษา

จานวนกิจกรรม
ในการสร้างขวัญ
กาลังใจ

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

-

1

5 โรงเรียน

จัดกิจกรรม
ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการสร้างขวัญและ
กาลังใจให้บุคลากร
ทางการศึกษา

55

ความเชือ่ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาสังคม
การพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้
และคุณภาพชีวิต
และภูมปิ ัญญา
เพือ่ คุณภาพของ
คนนครศรีธรรมราช

พัฒนาด้าน
การศึกษา

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

59

ค่าเป้าหมาย
60 61 62

63

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีวัดระดับกล ความก้าวหน้า
ยุทธ์
ของเป้าหมาย

จานวน ศพด. และ จานวน 3 ศูนย์ -โครงการสนับสนุน
จานวนโรงเรียน จานวน 5 โรง อาหารกลางวันให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในตาบลถ้าใหญ่

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

จัดบุคลากรเข้ารับ จานวน 1 ครั้ง -โครงการเตรียม
การอบรม 1 ครั้ง
ความพร้อมรับ
การถ่ายโอนทางการศึกษา

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

อาหารเสริม(นม)
จานวน ศพด.
จานวน 3 ศูนย์
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนทีไ่ ด้ จานวน 5 โรง
และโรงเรียนใน
รับอาหารเสริมนม
ตาบลถ้าใหญ่

23.สนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด. และ โรงเรียน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ ได้รับอาหารกลางวัน
โรงเรียนในตาบลถ้าใหญ่
ครบทุกศูนย์ทุก ร.ร.

3
3
3
3
3
ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์
5
5
5
5
5
โรง โรง โรง โรง โรง

สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในตาบล
ถ้าใหญ่
เตรียมความพร้อม
รับการถ่ายโอน
ทางการศึกษา

-

1

-

-

หน่วยสนับสนุน

สานักปลัด
เทศบาล

3
3
3
3
3
ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์
5
5
5
5
5
โรง โรง โรง โรง โรง

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-โครงการอาหารเสริม(นม) กองการศึกษา
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในตาบล
ถ้าใหญ่

22.อาหารเสริม(นม)
จานวน ศพด. และ
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนทีไ่ ด้รับอาหาร
และโรงเรียนในตาบลถ้าใหญ่ เสริมนมครบทุกศูนย์
ทุก ร.ร.

24.เตรียมความพร้อม
จัดบุคลากรเข้ารับ
รับการถ่ายโอนทางการศึกษา การอบรม 1 ครั้ง

โครงการ/กิจกรรม

25.ห้องสมุดเคลื่อนที่

จัดหน่วยบริการห้อง
สมุดเคลื่อนที่
ให้ประชาชนในพืน้ ที่
ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

1 ห้องสมุดเคลื่อนที่

จัดหน่วยบริการ จานวน 1 ครั้ง -โครงการห้องสมุด
ห้องสมุดเคลื่อนที่
เคลื่อนที่
ให้ประชาชน
ในพืน้ ทีป่ ีละครั้ง

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

26.ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรโดยใช้ภมู ปิ ัญญา
ท้องถิน่

ส่งบุคลากรครูเข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตร
ดังกล่าวทุกปี
ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

1 ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรโดยใช้
ภูมปิ ัญญาท้องถิน่

ส่งบุคลากรครู
จานวน 1 ครั้ง -โครงการส่งเสริม
เข้ารับการฝึกอบรม
การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรดังกล่าว
โดยใช้ภมู ปิ ัญญาท้องถิน่
ปีละ 1 ครั้ง

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

27.สนับสนุนส่งเสริม
การจัดตัง้ กองทุน
เพือ่ พัฒนาการศึกษา

จานวนกองทุน
1 กองทุน

จานวนกองทุน

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

-

1

-

-

-

สนับสนุนส่งเสริม
การจัดตัง้ กองทุน
เพือ่ พัฒนาการศึกษา

จานวน 1
กองทุน

-โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดตัง้ กองทุน
เพือ่ พัฒนาการศึกษา
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ความเชือ่ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาสังคม
การพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้
และคุณภาพชีวิต
และภูมปิ ัญญา
เพือ่ คุณภาพของ
คนนครศรีธรรมราช

พัฒนาด้าน
การศึกษา

ค่าเป้าหมาย
60 61 62

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)
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28.สนับสนุน /จัดตัง้
แหล่งการเรียนรู้สาหรับเด็ก
และประชาชน

สนับสนุน/จัดตัง้ แหล่ง
การเรียนรู้สาหรับเด็ก
และประชาชน
ปีละ 1 แห่ง

-

29.ส่งเสริมการเรียนรู้และ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียน
รู้สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ส่งเสริม ทุกศูนย์

3

3

3

3

30.ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ภายใน/ ปรับปรุงทุกศูนย์
ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3

3

3

31.จัดซื้อวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

จัดซื้อทุกศูนย์

3

3

32.ปรับปรุง/ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้าพุ

ทีป่ รับปรุง/ต่อเติม
1 ศูนย์

33.ก่อสร้างถนน
บริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านน้าพุ

จานวนถนน 1 สาย

เป้าประสงค์ตามภารกิจ
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กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีวัดระดับกล ความก้าวหน้า
ยุทธ์
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยสนับสนุน

-โครงการสนับสนุน
จัดตัง้ แหล่งการเรียนรู้
สาหรับเด็กและประชาชน

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

3 ส่งเสริมการเรียนรู้และ จานวน ศพด.
ทัศนศึกษาแหล่งเรียน ทีส่ ่งเสริม
รู้สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

จานวน 3 ศูนย์ -โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้และทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

3

3 ปรับปรุงภูมทิ ัศน์
ภายใน/ภายนอก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จานวน ศพด.
ทีป่ รับปรุง

จานวน 3 ศูนย์ -โครงการปรับปรุง
ภูมทิ ัศน์ภายใน/ภายนอก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

กองช่าง

3

3

3 จัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์
สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

จานวน ศพด.
ทีจ่ ดั ซื้อ

จานวน 3 ศูนย์ -โครงการจัดซื้อวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

1

1

1

1 ปรับปรุง/ต่อเติม
ศาลาอเนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านน้าพุ

จานวน ศพด.
จานวน 1 ศูนย์ -โครงการปรับปรุง/ต่อเติม กองการศึกษา
ทีป่ รับปรุง/ต่อเติม
ศาลาอเนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านน้าพุ

กองช่าง

1 1

1

-

-

จานวนถนน
ทีก่ อ่ สร้าง

กองการศึกษา

กองช่าง

1

1

1

1 สนับสนุน /จัดตัง้
แหล่งการเรียนรู้
สาหรับเด็กและ
ประชาชน

ก่อสร้างถนน
บริเวณทางเข้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านน้าพุ

สนับสนุน/จัดตัง้
แหล่งการเรียนรู้
สาหรับเด็กและ
ประชาชน
ปีละ 1 แห่ง

ปีละ 1 แห่ง

จานวน 1 สาย -โครงการก่อสร้างถนน
บริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านน้าพุ
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ความเชือ่ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาสังคม
การพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้
และคุณภาพชีวิต
และภูมปิ ัญญา
เพือ่ คุณภาพของ
คนนครศรีธรรมราช

พัฒนาด้าน
การศึกษา

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

34.ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านน้าพุ

ศูนย์ทกี่ อ่ สร้างรั้ว
1 ศูนย์

35.ปรับปรุง ต่อเติม
ซ่อมแซมและตกแต่ง
ห้องเรียน อาคารเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านน้าพุ

ปรับปรุง ต่อเติม
ซ่อมแซมอาคารเรียน
1 ศูนย์

36.ปรับปรุง ต่อเติม
ซ่อมแซมและตกแต่ง
ห้องเรียน อาคารเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาตาแย้ม

ปรับปรุง ต่อเติม
ซ่อมแซมอาคารเรียน
1 ศูนย์

37.สนามเด็กเล่นในชุมชน

สนามเด็กเล่นจานวน
1 แห่ง

38.ต่อเติมห้องน้า
สาหรับ ศพด.
บ้านนาตาแย้ม

ต่อเติมห้องน้า
1 ศพด. 1 แห่ง

39.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สนับสนุนงประมาณ
ให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ให้โรงเรียน 1 แห่ง
อย่างมีคุณภาพ
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ค่าเป้าหมาย
60 61 62

-

-

1

63

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีวัดระดับกล ความก้าวหน้า
ยุทธ์
ของเป้าหมาย

หน่วยสนับสนุน

กองการศึกษา

กองช่าง

-

-

1 1

1

1

1 ปรับปรุง ต่อเติม
ซ่อมแซมและตกแต่ง
ห้องเรียน อาคารเรียน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านน้าพุ

จานวนศูนย์
จานวน 1 ศูนย์
ทีป่ รับปรุงต่อเติม
ซ่อมแซม
อาคารเรียน

-โครงการปรับปรุง
ต่อเติมซ่อมแซมและ
ตกแต่งห้องเรียน
อาคารเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้าพุ

กองการศึกษา

กองช่าง

1 1

1

1

1 ปรับปรุง ต่อเติม
ซ่อมแซมและตกแต่ง
ห้องเรียน อาคารเรียน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาตาแย้ม

จานวนศูนย์
จานวน 1 ศูนย์
ทีป่ รับปรุงต่อเติม
ซ่อมแซม
อาคารเรียน

-โครงการปรับปรุงต่อเติม
ซ่อมแซมและตกแต่ง
ห้องเรียน อาคารเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาตาแย้ม

กองการศึกษา

กองช่าง

1 1

จานวน 1 ศูนย์ -โครงการก่อสร้างรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านน้าพุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา จานวนศูนย์
เด็กเล็กบ้านน้าพุ
ทีก่ อ่ สร้างรั้ว

โครงการ/กิจกรรม

1 สนามเด็กเล่นจานวน สนามเด็กเล่น
1 แห่ง
ในชุมชน

จานวน 1 แห่ง -โครงการสนาม
เด็กเล่นในชุมชน

กองการศึกษา

กองช่าง

จานวน 1 แห่ง -โครงการต่อเติม
ห้องน้าสาหรับศพด.
บ้านนาตาแย้ม

กองการศึกษา

กองช่าง

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

1 1

1

-

-

ต่อเติมห้องน้า
สาหรับ ศพด.
บ้านนาตาแย้ม

ต่อเติมห้องน้า
1 ศพด. 1 แห่ง

1 1

1

1

1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สนับสนุนงประมาณ จานวน 1 แห่ง -โครงการพัฒนาคุณภาพ
ให้ได้รับการศึกษา
ให้โรงเรียน 1 แห่ง
ผู้เรียนให้ได้รับการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมี
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
คุณภาพ

58

ความเชือ่ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาสังคม
การพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้
และคุณภาพชีวิต
และภูมปิ ัญญา
เพือ่ คุณภาพของ
คนนครศรีธรรมราช

พัฒนาด้าน
การศึกษา

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

59

40.เครื่องเล่นสนาม
สู่พัฒนาร่างกายของหนู

สนับสนุนงประมาณ
ให้โรงเรียน 1 แห่ง

-

41.ส่งเสริมอัจฉริยะภาพ
ของนักเรียน

สนับสนุนงประมาณ
ให้โรงเรียน 1 แห่ง

-

42.ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และซ่อมแซมศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์
วัดไตรวิทยาคม

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และซ่อมแซม ศพด.
จานวน 1 แห่ง

43.เช่าสถานทีว่ ัด
ไตรวิทยารามเป็นสถานทีต่ งั้
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดไตรวิทยาราม
44.สนับสนุนองค์กรสตรี
ตาบลถ้าใหญ่

ค่าเป้าหมาย
60 61 62

63

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สานักปลัด
เทศบาล

จานวน 1 แห่ง -โครงการส่งเสริม
อัจฉริยะภาพของนักเรียน

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

จานวน 1 แห่ง -โครงการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมและซ่อมแซม
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
วัดไตรวิทยาคม

กองการศึกษา

กองช่าง

เช่าสถานทีต่ งั้ ศพด. จานวน 1 แห่ง -โครงการเช่าสถานทีว่ ัด
จานวน 1 แห่ง
ไตรวิทยารามเป็นสถานที่
ตัง้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดไตรวิทยาราม

กองการศึกษา

สานักปลัด
เทศบาล

-

-

-

1

1

1 ส่งเสริมอัจฉริยะภาพ สนับสนุน
ของนักเรียน
งประมาณให้
โรงเรียน 1 แห่ง

1

1

-

-

-

เช่าสถานทีต่ งั้ ศพด.
จานวน 1 แห่ง

1

1

1

1

1 เช่าสถานทีว่ ัด
ไตรวิทยาราม
เป็นสถานทีต่ งั้ ศพด.
วัดไตรวิทยาราม

สนับสนุนให้องค์กร
สตรี จานวน 1 กลุ่ม

1

1

1

1

1 สนับสนุนองค์กรสตรี สนับสนุนให้
ตาบลถ้าใหญ่
องค์กรสตรี
จานวน 1 กลุ่ม

จานวน 1 กลุ่ม -โครงการสนับสนุน
องค์กรสตรีตาบล
ถ้าใหญ่

สานักปลัด
เทศบาล

1

1

1

-

-

จานวน 1 แห่ง -โครงการสนับสนุน/
ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้

สานักปลัด
เทศบาล

ปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมและซ่อมแซม
ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัด
ไตรวิทยาคม

สนับสนุน/ปรับปรุง
ศูนย์การเรียนรู้
วัดถ้าใหญ่โครงการ

สนับสนุนงประมาณ จานวน 1 แห่ง -โครงการเครื่องเล่นสนาม
ให้โรงเรียน 1 แห่ง
สู่พัฒนาร่างกายของหนู

ปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมและ
ซ่อมแซมศพด.
จานวน 1 แห่ง

สนับสนุน
งบประมาณ
ให้ศูนย์เรียนรู้

วัดถ้าใหญ่
คณะกรรมการชุมชน จานวน 1 แห่ง

พัฒนาศักยภาพ

หน่วยสนับสนุน

กองการศึกษา

1 1

45.สนับสนุน/ปรับปรุงศูนย์ สนับสนุนงบประมาณ
การเรียนรู้วัดถ้าใหญ่
ให้ศนู ย์เรียนรู้วัดถ้าใหญ่
จานวน 1 แห่ง

เครื่องเล่นสนาม
สู่พัฒนาร่างกาย
ของหนู

ตัวชีวัดระดับกล ความก้าวหน้า
ยุทธ์
ของเป้าหมาย

วัดถ้าใหญ่

กองช่าง
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ความเชือ่ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาสังคม
การพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้
และคุณภาพชีวิต
และภูมปิ ัญญา
เพือ่ คุณภาพของ
คนนครศรีธรรมราช

พัฒนาด้าน
การศึกษา

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

46.พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)
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ค่าเป้าหมาย
60 61 62

จัดอบรม/ศึกษาดูงาน
พัฒนาศักยภาพ
ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

1 พัฒนาศักยภาพ
จัดอบรม/ศึกษา
คณะกรรมการชุมชน ดูงาน พัฒนา
ศักยภาพ
ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

1 47.ส่งเสริมความรู้
จัดอบรม/
ด้านสหกรณ์ให้แก่
ให้ความรู้
เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ
ปีละ 1 ครั้ง
ระดับตาบลผู้นาชุมชน
และกลุ่มต่างๆ
ในชุมชน

47.ส่งเสริมความรู้
จัดอบรม/ให้ความรู้
ด้านสหกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง
ภาครัฐระดับตาบลผู้นาชุมชน
และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน

63

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีวัดระดับกล ความก้าวหน้า
ยุทธ์
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน

สานักปลัด
เทศบาล

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านสหกรณ์ให้แก่
เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ
ระดับตาบลผู้นาชุมชน
และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน

สานักปลัด
เทศบาล

หน่วยสนับสนุน

กอง
การศึกษา
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ความเชือ่ มโยงกับ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ น้า
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานทีม่ ปี ระสิทธิ
ภาพ เพิม่ พืน้ ที่
สีเขียวและการใช้
พลังงานสะอาด

ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 1.การบริหารจัดการเรื่อง
การบริหารจัดการ การพัฒนาด้านสิ่ง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
ทรัพยากรธรรมชาติ แวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)
ลดปริมาณขยะในการ
นาไปกาจัด
ร้อยละ 30

59

10

ค่าเป้าหมาย
60 61 62

15

20

25

63 กลยุทธ์/แนวทางการ
ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
พัฒนา
30 การบริหารจัดการ
เรื่องขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกลู

อัตรารัอยละ
ปริมาณขยะที่
ลดลง

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
ปริมาณขยะ
ลดลงในอัตรา
ร้อยละ 5 ต่อปี

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-โครงการจัดหาทีร่ องรับ กองสาธารณสุข
ขยะในพืน้ ทีต่ าบลถ้าใหญ่ และสิ่งแวดล้อม
-โครงการขยะรีไซเคิล
-โครงการจัดซื้อรถ
ดูดสิ่งปฏิกลู
-โครงการจ้างเหมา
-กาจัดขยะในสถานที่
เอกชนหรือราชการ
-โครงการก่อสร้างระบบ
คัดแยกและจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล
-โครงการจัดซื้อรถ
กาจัดขยะอัดท้าย
-โครงการกาจัดขยะ
และแปรรูปเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า
-โครงการจ้างเหมา
จัดเก็บขยะมูลฝอย
ไปกาจัด
-โครงการบริหารจัดการ
ขยะตัง้ แต่ตน้ ทาง

หน่วย
สนับสนุน
สานักปลัด
เทศบาล
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ความเชือ่ มโยงกับ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ น้า
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานทีม่ ปี ระสิทธิ
ภาพ เพิม่ พืน้ ที่
สีเขียวและการใช้
พลังงานสะอาด

ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 2.ประชุม/อบรมและ
การบริหารจัดการ การพัฒนาด้านสิ่ง รณรงค์สร้างจิตสานึก
ทรัพยากรธรรมชาติ แวดล้อม
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน

3.การทาประชาพิจารณ์
และการมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

59

จัดกิจกรรมเกีย่ วกับ
การสร้างจิตสานึกใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ทุกปี

จัดทาประชาพิจาณ์
แบบมีส่วนร่วม
จานวน 1 ครั้ง

ค่าเป้าหมาย
60 61 62

1

-

1

1

1

1

63 กลยุทธ์/แนวทางการ
ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
พัฒนา
1 ประชุม/อบรมและ
รณรงค์สร้างจิตสานึก
ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรม
เกีย่ วกับการสร้าง
จิตสานึกในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
ปีละ 1 ครั้ง

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
ปีละ 1 ครั้ง

หน่วย
สนับสนุน

-โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบ
และตระหนักถึงความ
สาคัญของสิ่งแวดล้อม
-โครงการจัดประชุม
เชิงปฏิบัตกิ าร/รณรงค์
ในการกาจัดขยะอย่าง
ถูกต้อง
-โครงการอบรมเยาวชน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-โครงการร่วมดูแล
สิ่งแวดล้อมในหมูบ่ ้าน
-โครงการปลูกต้นไม้
และบารุงรักษาต้นไม้
-โครงการทาประชา
พิจารณ์และการมี
ส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

สานักปลัด
เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

สานักปลัด
เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

สานักปลัด
เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

สานักปลัด
เทศบาล

1

1

1 การทาประชาพิจารณ์ จัดทาประชาพิจาณ์
และการมีส่วนร่วม
แบบมีส่วนร่วม
ในการจัดการ
จานวน 1 ครั้ง
สิ่งแวดล้อม

จานวน 1 ครั้ง

จานวน 50 คน -โครงการสนับสนุน
กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
หมูบ่ ้าน (ทสม.)

4.สนับสนุนกลุ่มอาสา
จานวนผู้เข้าอบรม
สมัครพิทักษ์ทรัพยากร
พัฒนาศักยภาพให้
สิ่งแวดล้อมหมูบ่ ้าน (ทสม.) กลุ่ม (ทสม.) 50 คน

-

50 50

50

50 สนับสนุนกลุ่มอาสา
สมัครพิทักษ์ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมหมูบ่ ้าน
(ทสม.)

จานวนผู้เข้าอบรม
พัฒนาศักยภาพ
ให้กลุ่ม (ทสม.)
50 คน

5.ธนาคารต้นไม้

-

1 1

1

1 ธนาคารต้นไม้

จัดหาต้นไม้ให้
จานวน 1 ครั้ง
ประชาชนนาไป
ปลูกในพืน้ ทีต่ าบล
ถ้าใหญ่ จานวน 1 ครั้ง

จัดหาต้นไม้ให้ประชาชน
นาไปปลูกในพืน้ ทีต่ าบล
ถ้าใหญ่ จานวน 1 ครั้ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

-โครงการธนาคารต้นไม้
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ความเชือ่ มโยงกับ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ น้า
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานทีม่ ปี ระสิทธิ
ภาพ เพิม่ พืน้ ที่
สีเขียวและการใช้
พลังงานสะอาด

ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 6.ปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ ว

การบริหารจัดการ การพัฒนาด้านสิ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ แวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

59

ปรับภูมทิ ัศน์/สภาพ
แวดล้อมในสถานที่
ท่องเทีย่ วในเทศบาล
ทุกปี

ค่าเป้าหมาย
60 61 62

1

1

1

63 กลยุทธ์/แนวทางการ
ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
พัฒนา

1

1 ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเทีย่ ว

ปรับภูมทิ ัศน์/สภาพ
แวดล้อมในสถานที่
ท่องเทีย่ วในเทศบาล
ปีละ 1 แห่ง

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
ปีละ 1 แห่ง

โครงการ/กิจกรรม

-โครงการปรับปรุง
ภูมทิ ัศน์ภายในเขต
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
-โครงการก่อสร้างศาลา
พักร้อนบริเวณ
เขือ่ นห้วยชัน ม. 10
-โครงการพัฒนาเขือ่ น
ห้วยชัน
-ปรับภูมทิ ัศน์น้าตก
วังปริงพร้อมศาลาทีพ่ ัก
-ปรับภูมทิ ัศน์เขือ่ น
ห้วยชัน หมูท่ ี่ 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

สานักปลัด
เทศบาล

กองช่าง

-โครงการท่องเทีย่ ว
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ณ
สานักสงฆ์ถ้าพระหอ
7. เปิดแหล่งท่องเทีย่ วเพือ่

มีการประชาสัมพันธ์

1

1

1

1

1 เปิดแหล่งท่องเทีย่ ว

มีการประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ -โครงการเปิดแหล่ง
ผ่านสื่อต่าง ๆ ท่องเทีย่ วเพือ่ ต้อนรับ

ต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยวใน

เพือ่ ต้อนรับประชาคม แหล่งท่องเที่ยวใน

อาเซียน

เศรษฐกิจอาเซียน

พืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
ถ้าใหญ่ทุกปี

8. จัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเทีย่ ว

จานวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
2 กิจกรรม

พืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
ถ้าใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง

-

-

1

1

-

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม จัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเทีย่ วอนุรักษ์ การท่องเทีย่ ว
ม.7
จานวน 2 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

สานักปลัด
เทศบาล

ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

จัดกิจกรรม
-โครงการส่งเสริม
จานวน 2 ครั้ง สนับสนุนกลุม่ การ
ปีละ 1 กิจกรรม ท่องเทีย่ วอนุรักษ์ ม.7
-โครงการท่องเทีย่ ว
ในชุมชน ม.3

สานักปลัด
เทศบาล
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ความเชือ่ มโยงกับ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้
และภูมปิ ัญญา
เพือ่ คุณภาพของ
คนนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
เขตจังหวัด

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 3 1.กิจกรรมส่งเสริมและ
การสร้างธรรมมา
การพัฒนาการเมือง เปิดโอกาสให้ประชาชน
ภิบาลและการบริหาร การบริหาร
เข้ามามีส่วนร่วม
จัดการบ้านเมืองทีด่ ี

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)
จัดกิจกรรมส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกปี
ปีละ 1 ครั้ง

ค่าเป้าหมาย
59 60 61 62 63 กลยุทธ์/แนวทางการ
ความก้าวหน้า
ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
พัฒนา
ของเป้าหมาย
1

1

1

1

1 กิจกรรมส่งเสริมและ จัดกิจกรรมส่งเสริม
เปิดโอกาสให้ประชาชน การมีส่วนร่วมของ
เข้ามามีส่วนร่วม
ประชาชน
ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง
จานวน
6 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

-โครงการประชุม
ประชาคมเพือ่ จัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล
-โครงการเทศบาล
เคลื่อนทีพ่ บประชาชน
-โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

สานักปลัด
เทศบาล

ทุกกอง

-โครงการสนับสนุน
กระบวนการทบทวน
ปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพแผนชุมชน
-โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ในชุมชน
-โครงการส่งเสริม
โครงการ/กิจกรรม
ด้านสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
2.จัดกิจกรรมวันเทศบาล

จัดกิจกรรมวันเทศบาล
ทุกปี

1

1

1

1

1 จัดกิจกรรม
วันเทศบาล

จัดกิจกรรม
วันเทศบาล
ปีละ 1 ครั้ง

3.ฝึกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานของผู้บริหาร,สมาชิก
สภาเทศบาล,พนักงาน
เทศบาล,ลูกจ้างประจา,
พนักงานจ้าง,ผู้นาชุมชน

จัดฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน
ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

1 ฝึกอบรมและทัศน
จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของ
ทัศนศึกษาดูงาน
ผู้บริหาร,สมาชิกสภา ปีละ 1 ครั้ง
เทศบาล,พนักงาน
เทศบาล,ลูกจ้างประจา,

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล

สานักปลัด
เทศบาล

ทุกกอง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
ผู้บริหาร ,สมาชิกสภา,
เทศบาล, พนักงาน
เทศบาลลูกจ้างประจา,

สานักปลัด
เทศบาล

ทุกกอง

64

ความเชือ่ มโยงกับ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้
และภูมปิ ัญญา
เพือ่ คุณภาพของ
คนนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
59 60 61 62 63 กลยุทธ์/แนวทางการ
ความก้าวหน้า
ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
พัฒนา
ของเป้าหมาย

และกลุ่มองค์กรต่างๆ

พนักงานจ้าง,ผู้นา
ชุมชนและกลุ่ม
องค์กรต่างๆ

การสร้างธรรมมา
การพัฒนาการเมือง
ภิบาลและการบริหาร การบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีด่ ี
4.ประดับธงชาติและธง
ประดับธงตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์เฉลิม
ทุกปี ปีละ 3 ครั้ง
พระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ และสมเด็จ
พระเทพฯ

3

3

3

3

5.สนับสนุนการจัดงาน
รัฐพิธีอาเภอทุง่ สง
ประจาปี 2559

สนับสนุนการจัดงาน
รัฐพิธี จานวน 3 ครั้ง
ทุกปี

3

3

3

3

3 สนับสนุนการจัดงาน
รัฐพิธีอาเภอทุง่ สง
ประจาปี 2559

6.ก่อสร้าง/ปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์/
ปรับปรุงภูมทิ ัศน์
ในเขตเทศบาล

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์/
ปรับปรุงภูมทิ ัศน์
ทุกปี ปีละ 1 แห่ง

1

1

1

1

1 6.การก่อสร้าง/
ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์/
ปรับปรุงภูมทิ ัศน์
ในเขตเทศบาล

7.ก่อสร้างศาลาพักร้อน
ริมทาง หน้าโรงเรียน
มหาราช 3

ก่อสร้างศาลาพักร้อน
จานวน 1 หลัง

-

1

-

-

8.ปรับปรุง /ต่อเติม
โรงเรือน SML หมูท่ ี่ 9

ปรับปรุง /ต่อเติม
โรงเรือน SML พร้อม
โต๊ะเก้าอี้

-

1

-

-

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

พนักงานจ้าง,ผู้นาชุมชน
และกลุ่มองค์กรต่างๆ

ประดับธงชาติและธง ประดับธงตรา
ตราสัญลักษณ์เฉลิม สัญลักษณ์
พระเกียรติพระบาท ปีละ 3 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
และสมเด็จพระเทพฯ

ปีละ 3 ครั้ง

-โครงการประดับธงชาติ
และธงตราสัญลักษณ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

สานักปลัด
เทศบาล

กองช่าง

สนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธี
ปีละ 3 ครั้ง

ปีละ 3 ครั้ง

-โครงการสนับสนุนการ
จัดงานรัฐพิธีอาเภอทุง่ สง
ประจาปี 2559

สานักปลัด
เทศบาล

ทุกกอง

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
อาคารอเนก
ประสงค์/ปรับปรุง
ภูมทิ ัศน์
ปีละ 1 แห่ง

ปีละ 1 แห่ง

-โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์/ปรับปรุง
ภูมทิ ัศน์ในเขตเทศบาล

สานักปลัด
เทศบาล

กองช่าง

- ก่อสร้างศาลาพักร้อน ก่อสร้างศาลา
ริมทาง หน้าโรงเรียน พักร้อน
มหาราช 3
จานวน 1 หลัง

จานวน 1 หลัง

-โครงการก่อสร้าง
ศาลาพักร้อนริมทาง
หน้าโรงเรียนมหาราช 3

สานักปลัด
เทศบาล

กองช่าง

- ปรับปรุง /ต่อเติม
ปรับปรุง /ต่อเติม
โรงเรือน SML หมูท่ ี่ 9 โรงเรือน SML
พร้อมโต๊ะเก้าอี้

จานวน 1 แห่ง

-โครงการปรับปรุง
ต่อเติมโรงเรือน
SML หมูท่ ี่ 9

สานักปลัด
เทศบาล

กองช่าง
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ความเชือ่ มโยงกับ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้
และภูมปิ ัญญา
เพือ่ คุณภาพของ
คนนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
59 60 61 62 63 กลยุทธ์/แนวทางการ
ความก้าวหน้า
ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
พัฒนา
ของเป้าหมาย

จานวน 1 แห่ง

การสร้างธรรมมา
การพัฒนาการเมือง
ภิบาลและการบริหาร การบริหาร
9.ก่อสร้าง/ปรับปรุง
จัดการบ้านเมืองทีด่ ี
ทีท่ าการชุมชน/ปรับ
ภูมทิ ัศน์ชุมชน
ในเขตเทศบาล

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

จานวน 1 แห่ง

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ทีท่ าการชุมชน/ปรับ
ภูมทิ ัศน์ชุมชน
ทุกปี ปีละ 1 แห่ง

1

1

1

1

1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ทีท่ าการชุมชน/ปรับ
ภูมทิ ัศน์ชุมชน
ในเขตเทศบาล

ก่อสร้าง/ปรับปรุง ปีละ 1 แห่ง
ทีท่ าการชุมชน/ปรับ
ภูมทิ ัศน์ชุมชน
ปีละ 1 แห่ง

-โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงทีท่ าการชุมชน/
ปรับภูมทิ ัศน์ชุมชน
ในเขตเทศบาล

สานักปลัด
เทศบาล

กองช่าง

จัดทาป้ายชื่อชุมชน
ในเขตเทศบาล ทุกปี
ปีละ 1 ป้าย

1

1

1

1

1 จัดทาป้ายชื่อชุมชน
ในเขตเทศบาล

จัดทาป้ายชื่อชุมชน ปีละ 1 ป้าย
ในเขตเทศบาล
ปีละ 1 ป้าย

-โครงการจัดทาป้ายชื่อ
ชุมชนในเขตเทศบาล

สานักปลัด
เทศบาล

กองช่าง

11. ส่งเสริมด้านการรักษา จัดกิจกรรมร่วมกับ
ความสงบเรียบร้อย
ชุมชนและหน่วยงาน
ภายในชุมชน
อืน่ ทุกปี
ปีละ 3 กิจกรรม

3

3

3

3

3 ส่งเสริมด้านการรักษา จัดกิจกรรมร่วมกับ ปีละ 3 กิจกรรม -โครงการส่งเสริม
ความสงบเรียบร้อย ชุมชนและหน่วยงาน
ด้านการรักษาความสงบ
ภายในชุมชน
อืน่
เรียบร้อยภายในชุมชน
ปีละ 3 กิจกรรม

สานักปลัด
เทศบาล

ทุกกอง

12.ส่งเสริมให้ความรู้
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว

จัดกิจกรรมทุกปี
ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

1 ส่งเสริมให้ความรู้
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว

จัดกิจกรรม
ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการส่งเสริม
ให้ความรู้ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว

สานักปลัด
เทศบาล

ทุกกอง

13.ส่งเสริมโครงการ/
จัดกิจกรรมทุกปี
กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน ปีละ 1 ครั้ง
แห่งชาติ

1

1

1

1

1 ส่งเสริมโครงการ/
กิจกรรมด้านสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

จัดกิจกรรม
ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการส่งเสริม
โครงการ/กิจกรรม
ด้านสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

สานักปลัด
เทศบาล

ทุกกอง

10.จัดทาป้ายชื่อชุมชน
ในเขตเทศบาล
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ความเชือ่ มโยงกับ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
เขตจังหวัด

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
59 60 61 62 63 กลยุทธ์/แนวทางการ
ความก้าวหน้า
ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
พัฒนา
ของเป้าหมาย

การพัฒนาสังคม

การสร้างธรรมมา

สานักงานแห่งใหม่

มีอาคาร
พร้อมสาธารณูปโภค สานักงาน

แห่งการเรียนรู้

ภิบาลและการบริหาร การบริหาร

พร้อมปรับปรุง

พร้อมสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ

และภูมปิ ัญญา

จัดการบ้านเมืองทีด่ ี

ภูมทิ ัศน์

และสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3

14.ก่อสร้างอาคาร

1

อาคาร 1 หลัง

1

1 -

- ก่อสร้างอาคาร

การพัฒนาการเมือง สานักงานแห่งใหม่

อาคาร 1 หลัง

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน
กองช่าง

-โครงการปรับพืน้ ที่

สานักปลัด

ถมดินเพือ่ ก่อสร้าง

เทศบาล

พร้อมสาธาร

สานักงานเทศบาลตาบล

ณูปโภคและ

ถ้าใหญ่ (แห่งใหม่)

สาธารณูปการ -โครงการก่อสร้างอาคาร
ภายในปี 61 สานักงานเทศบาลตาบล

เพือ่ คุณภาพของ
คนนครศรีธรรมราช

ถ้าใหญ่ (แห่งใหม่)
พร้อมปรับปรุงภูมทิ ัศน์
-โครงการตกแต่ง
ภายในอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
(แห่งใหม่)
-โครงการก่อสร้าง
โรงจอดรถ
15.ปรับปรุง/ซ่อมแซม/

อาคารโรงเก็บของ

ต่อเติมอาคารโรงเก็บของ
เทศบาล

1 หลัง

16.จัดทาผังเมืองรวม
ตามโครงการถ่ายโอนฯ

จัดทาผังเมืองรวม
ตามโครงการถ่ายโอนฯ
จานวน 1 ครั้ง

17.ปรับปรุงภูมทิ ัศน์
บริเวณสานักงานเทศบาล

ปรับภูมทิ ัศน์
ปีละ 1 ครั้ง

-

1 -

-

- ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ต่อเติมอาคาร
โรงเก็บของเทศบาล

-

1

1

-

1

-

1

อาคารโรงเก็บของ

อาคารโรง

-โครงการปรับปรุง/

สานักปลัด

1 หลัง

เก็บของ
จานวน 1 หลัง

ซ่อมแซม/ต่อเติม
อาคารโรงเก็บ
ของเทศบาล

เทศบาล

- จัดทาผังเมืองรวม
จัดทาผังเมืองรวม
ตามโครงการถ่ายโอนฯ ตามโครงการ
ถ่ายโอนฯ
จานวน 1 ครั้ง
1

1 โครงการปรับปรุง
ภูมทิ ัศน์บริเวณ
สานักงานเทศบาล

ปรับภูมทิ ัศน์
ปีละ 1 ครั้ง

จัดทาผังเมืองรวม -โครงการจัดทาผังเมือง
ตามโครงการ
รวมตามโครงการ
ถ่ายโอนฯ
ถ่ายโอนฯ
จานวน 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการปรับปรุง
ภูมทิ ัศน์บริเวณ
สานักงานเทศบาล

กองช่าง

กองช่าง

สานักปลัด
เทศบาล

สานักปลัด
เทศบาล

กองช่าง
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ความเชือ่ มโยงกับ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้
และภูมปิ ัญญา
เพือ่ คุณภาพของ
คนนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
เขตจังหวัด

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 3 18.จัดทาป้าย
ปีละ 10 ป้าย
การสร้างธรรมมา
การพัฒนาการเมือง ประชาสัมพันธ์
ภิบาลและการบริหาร การบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีด่ ี
19.บริการให้ คาแนะนา
สัปดาละ 3 ครั้ง
ปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย
สาหรับประชาชน

ค่าเป้าหมาย
59 60 61 62 63 กลยุทธ์/แนวทางการ
ความก้าวหน้า
ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
พัฒนา
ของเป้าหมาย
10 10 10 10 10 จัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์

ปีละ 10 ป้าย

ปีละ 10 ป้าย

-

โครงการ/กิจกรรม

-โครงการจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

สานักปลัด
เทศบาล

กองช่าง

3

3

3

3 บริการให้ คาแนะนา
ปรึกษาปัญหา
ด้านกฎหมาย
สาหรับประชาชน

สัปดาละ 3 ครั้ง

สัปดาละ 3 ครั้ง -โครงการบริการให้
คาแนะนา ปรึกษาปัญหา
ด้านกฎหมายสาหรับ
ประชาชน

สานักปลัด
เทศบาล

ทุกกอง

สานักปลัด
เทศบาล

ทุกกอง

20.ฝึกอบรมให้ความรู้
บุคลากรเกีย่ วกับ
การปฏิบัตงิ าน

จัดอบรมให้ความรู้
ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

1 ฝึกอบรมให้ความรู้
บุคลากรเกีย่ วกับ
การปฏิบัตงิ าน

จัดอบรมให้ความรู้
ปีละ 1 ครั้ง

จัดอบรมให้
ความรู้ปีละ
1 ครั้ง

21.สนับสนุนการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน,
กลุ่ม,องค์กรต่างๆ

ให้การสนับสนุน
ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

1 สนับสนุนการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงาน,กลุ่ม,
องค์กรต่างๆ

ให้การสนับสนุน
ปีละ 1 ครั้ง

ให้การสนับสนุน -โครงการสนับสนุน
ปีละ 1 ครั้ง
ดาเนินงานของ
หน่วยงาน,กลุ่ม,
องค์กรต่างๆ

สานักปลัด
เทศบาล

ทุกกอง

22.ส่งเสริมสนับสนุนการ ให้การส่งเสริมสนับสนุน
ดาเนินงานของศูนย์ขอ้ มูล ปีละ 1 ครั้ง
ข่าวสารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ระดับอาเภอ

1

1

1

1

1 ส่งเสริมสนับสนุน
การดาเนินงานของ
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
ระดับอาเภอ

ให้การส่งเสริม
สนับสนุน
ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินงาน
ของศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ระดับอาเภอ

สานักปลัด
เทศบาล

ทุกกอง

23.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
เกีย่ วกับกิจการเทศบาล

1

1

1

1

1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อประชา
เกีย่ วกับกิจการ
สัมพันธ์
เทศบาล
ปีละ 1 ครั้ง

ผลิตสื่อประชา
สัมพันธ์
ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับ
กิจการเทศบาล

สานักปลัด
เทศบาล

ทุกกอง

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้บุคลากร
เกีย่ วกับการปฏิบัตงิ าน
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ความเชือ่ มโยงกับ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้
และภูมปิ ัญญา
เพือ่ คุณภาพของ
คนนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
เขตจังหวัด

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 3 24.จ้างทีป่ รึกษาวิจยั
การสร้างธรรมมา
การพัฒนาการเมือง ประเมินผลหรือพัฒนา
ภิบาลและการบริหาร การบริหาร
ระบบต่างๆ
จัดการบ้านเมืองทีด่ ี
25.ติดตัง้ ป้ายไฟวิ่ง
ภายนอกอาคารสานักงาน
เทศบาล

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
59 60 61 62 63 กลยุทธ์/แนวทางการ
ความก้าวหน้า
ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
พัฒนา
ของเป้าหมาย

ปีละ 1 ครั้ง

1

1

จานวน 2 ป้าย

2

26.จัดทาวารสาร
ประชาสัมพันธ์เทศบาล

ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

27.เลือกตัง้ นายก
เทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาล

ตัง้ งบประมาณไว้ทุกปี
จานวน 1 ครั้ง

1

1

1

1

28.จัดซื้อรถยนต์เพือ่ ใช้
ในกิจการของเทศบาล

จานวน 1 คัน

-

29.สารวจภาษีโรงเรือน
และทีด่ นิ ,ภาษีบารุงท้องที่
และภาษีป้าย

สารวจทุกหมูบ่ ้าน

10 10 10 10 10 สารวจภาษีโรงเรือน
และทีด่ นิ ,ภาษีบารุง
ท้องทีแ่ ละภาษีป้าย

30.เพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี

จัดกิจกรรมเพิม่
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
3 กิจกรรม ทุกปี

-

-

-

3

1

-

-

3

1

หน่วย
สนับสนุน

-โครงการจ้างทีป่ รึกษา
วิจยั ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆ

สานักปลัด
เทศบาล

ทุกกอง

จานวน 2 ป้าย

จานวน 2 ป้าย

-โครงการติดตัง้ ป้าย
ไฟวิ่งภายนอกอาคาร
สานักงานเทศบาล

สานักปลัด
เทศบาล

กองช่าง

1 จัดทาวารสาร
ประชาสัมพันธ์
เทศบาล

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการจัดทาวารสาร
ประชาสัมพันธ์เทศบาล

สานักปลัด
เทศบาล

ทุกกอง

1 ตัง้ ประมาณไว้ทุกปี
จานวน 1 ครั้ง

ตัง้ งบประมาณไว้
จานวน 1 ครั้ง

ตัง้ งบประมาณไว้ -โครงการเลือกตัง้
จานวน 1 ครั้ง นายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล

สานักปลัด
เทศบาล

ทุกกอง

จานวน 1 คัน

-โครงการจัดซื้อรถยนต์
เพือ่ ใช้ในกิจการ
ของเทศบาล

สานักปลัด
เทศบาล

ทุกกอง

-โครงการสารวจภาษี
โรงเรือนและทีด่ นิ ,ภาษี
บารุงท้องทีแ่ ละภาษีป้าย

กองคลัง

กองช่าง

กองคลัง

สานักปลัด
เทศบาล

1 จัดซื้อรถยนต์เพือ่ ใช้ จานวน 1 คัน
ในกิจการของเทศบาล

3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปีละ 1 ครั้ง

- ติดตัง้ ป้ายไฟวิ่ง
ภายนอกอาคาร
สานักงานเทศบาล

-

3

1 จ้างทีป่ รึกษาวิจยั
ปีละ 1 ครั้ง
ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่างๆ

โครงการ/กิจกรรม

3 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี

จานวน 10 หมูบ่ ้าน จานวน 10
หมูบ่ ้าน

จัดกิจกรรมเพิม่
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
ปีละ 3 กิจกรรม

จัดกิจกรรมเพิม่ -โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
การจัดเก็บภาษี
ปีละ 3 กิจกรรม
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ความเชือ่ มโยงกับ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้
และภูมปิ ัญญา
เพือ่ คุณภาพของ
คนนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
เขตจังหวัด

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 3 31.จัดทาแผนทีภ่ าษีและ
การสร้างธรรมมา
การพัฒนาการเมือง ทะเบียนทรัพย์สิน
ภิบาลและการบริหาร การบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีด่ ี

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)
ให้ดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 5 ปี

ค่าเป้าหมาย
59 60 61 62 63 กลยุทธ์/แนวทางการ
ความก้าวหน้า
ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
พัฒนา
ของเป้าหมาย
20 20 20 20 20 จัดทาแผนทีภ่ าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

กองคลัง

กองช่าง

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการอบรม
ให้ความรู้เกีย่ วกับภาษี
ท้องถิน่ และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ

กองคลัง

สานักปลัด
เทศบาล

จานวน 5 กอง

-โครงการซ่อมแซม
วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในสานักงาน
เทศบาล

ทุกกอง

จานวน 1 ชุด

-โครงการจัดซื้อเต้นท์
โต๊ะ เก้าอีส้ าหรับใช้
ในกิจการของเทศบาล

สานักปลัด
เทศบาล

1

1

1

1

1 อบรมให้ความรู้
เกีย่ วกับภาษีท้องถิน่
และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ

33.ซ่อมแซม วัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ ในสานักงาน
เทศบาล

ทุกกอง

5

5

5

5

5 ซ่อมแซม วัสดุ
จานวน 5 กอง
ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ ในสานักงาน
เทศบาล

34.จัดซื้อเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้
สาหรับใช้ในกิจการ
ของเทศบาล

จานวน 1 ชุด

1

-

หน่วย
สนับสนุน

ดาเนินการ
-โครงการจัดทาแผนที่
แล้วเสร็จเพิม่ ขึน้ ภาษีและทะเบียน
ร้อยละ 20
ทรัพย์สิน
ต่อปี

จัดอบรมทุกปี
ปีละ 1 ครั้ง

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ดาเนินการคืบหน้า
ร้อยละ 20 ต่อปี

32.อบรมให้ความรู้
เกีย่ วกับภาษีท้องถิน่
และค่าธรรมเนียมต่างๆ

-

โครงการ/กิจกรรม

- จัดซื้อเต้นท์ โต๊ะ
จานวน 1 ชุด
เก้าอี้ สาหรับใช้
ในกิจการของเทศบาล

35.ดาเนินงานตาม
ทุกกอง
โครงการ/กิจกรรม
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ เทศบาล
และประชาชน

5

5

5

5

5 ดาเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม
ทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อเทศบาลและ
ประชาชน

จานวน 5 กอง

จานวน 5 กอง

-โครงการดาเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
เทศบาลและประชาชน

ทุกกอง

36.จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
เครื่องมือเครื่องใช้
ในสานักงานเทศบาล

5

5

5

5

5 จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
เครื่องมือเครื่องใช้
ในสานักงานเทศบาล

จานวน 5 กอง

จานวน 5 กอง

โครงการจัดซื้อวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในสานักงาน
เทศบาล

ทุกกอง

ทุกกอง

กองช่าง
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ความเชือ่ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การบริหารจัดการ การพัฒนาเศรษฐกิจ
เกษตรแบบครบ
วงจร เป็นเกษตร
สุขภาพ เกษตร
คุณภาพ และนา
นวัตกรรมเกษตร
มาใช้เพือ่ สร้างมูลค่า
เพิม่ ผลผลิตและ
สร้างรายได้

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 1.สร้างโรงปุย๋ อินทรีย์
การพัฒนาเศรษฐกิจ ชีวภาพ ประจาตาบล
ถ้าใหญ่

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

59

ค่าเป้าหมาย
60 61 62

63 กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชีวัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สร้างโรงปุย๋ อินทรีย์
ประจาตาบล 1 โรง

1

-

-

-

-

สร้างโรงปุย๋ อินทรีย์ สร้างโรงปุย๋ อินทรีย์ จานวน 1 โรง
ชีวภาพ ประจาตาบล ประจาตาบล
ถ้าใหญ่
จานวน 1 โรง

-โครงการสร้างโรง
ปุย๋ อินทรียช์ ีวภาพ
ประจาตาบลถ้าใหญ่

สานักปลัด
เทศบาล

2.สนับสนุนศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจาตาบล

สนับสนุนศูนย์ถา่ ยทอดฯ
จานวน 1 ศูนย์

1

-

-

-

-

สนับสนุนศูนย์บริการ สนับสนุนศูนย์
และถ่ายทอดเทคโน ถ่ายทอดฯ
โลยีการเกษตรประจา จานวน 1 ศูนย์
ตาบล

-โครงการสนับสนุน
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบล

สานักปลัด
เทศบาล

3.การส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรทีป่ ลอดภัย
และได้มาตรฐาน

อบรมให้เกษตรกร
ทุกกลุ่ม อบรม 1 ครั้ง

-

-

-

การส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตร
ทีป่ ลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

3.สร้างโรงปุย๋ อินทรีย์
ชีวภาพ หมูท่ ี่ 1-10

สร้างโรงปุย๋ อินทรีย์
ทุกหมูบ่ ้าน

4.ก่อสร้างโรงเพาะเห็ด
ม.5,7

ก่อสร้างโรงเพาะเห็ด
2 หมูบ่ ้าน

-

-

-

-

5.ก่อสร้างโรงเรือนผลิต
เครื่องแกง ม.5

ก่อสร้างโรงเรือนผลิต
เครื่องแกง 1 โรง

-

-

1

-

6.สนับสนุนงบประมาณ
ก่อสร้างโรงเรือนผลิต
ผลิตภัณฑ์ของใช้

ก่อสร้างโรงเรือน
1 โรง

-

1

-

-

-

1

2

2

2

จานวน 1 ศูนย์

อบรมให้เกษตรกร อบรมให้
-โครงการส่งเสริม
ทุกกลุ่ม
เกษตรกรทุกกลุ่ม การผลิตสินค้าเกษตร
อบรม 1 ครั้ง
อบรม 1 ครั้ง
ทีป่ ลอดภัย

สานักปลัด
เทศบาล

2 สร้างโรงปุย๋ อินทรีย์
ชีวภาพ หมูท่ ี่ 1-10

ปีละ 2 โรง

-โครงการสร้างโรง
โรงปุย๋ อินทรียช์ ีวภาพ
หมูท่ ี่ 1-10

สานักปลัด
เทศบาล

2 ก่อสร้างโรงเพาะเห็ด
ม.5,7

ก่อสร้างโรงเพาะ
เห็ด 2 หมูบ่ ้าน

จานวน
2 หมูบ่ ้าน

-โครงการก่อสร้าง
โรงเพาะเห็ด ม.5,7

สานักปลัด
เทศบาล

-

ก่อสร้างโรงเรือนผลิต ก่อสร้างโรงเรือน
เครื่องแกง ม.5
ผลิตเครื่องแกง
1 โรง

จานวน 1 โรง

-โครงการก่อสร้าง
โรงเรือนผลิตเครื่องแกง
ม.5

สานักปลัด
เทศบาล

-

สนับสนุนงบประมาณ ก่อสร้างโรงเรือน
ก่อสร้างโรงเรือนผลิต 1 โรง
ผลิตภัณฑ์ของใช้

จานวน 1 โรง

-โครงการสนับสนุน
งบประมาณก่อสร้าง
โรงเรือนผลิตผลิตภัณฑ์

สานักปลัด
เทศบาล

2

ปีละ 2 โรง

หน่วย
สนับสนุน
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ความเชือ่ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การบริหารจัดการ การพัฒนาเศรษฐกิจ
เกษตรแบบครบ
วงจร เป็นเกษตร
สุขภาพ เกษตร
คุณภาพ และนา
นวัตกรรมเกษตร
มาใช้เพือ่ สร้างมูลค่า
เพิม่ ผลผลิตและ
สร้างรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 4

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

59

ค่าเป้าหมาย
60 61 62

63 กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา

ในครัวเรือน

ตัวชีวัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

ในครัวเรือน

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

ของใช้ในครัวเรือน

การพัฒนาเศรษฐกิจ
7.อุดหนุนกลุ่มอาชีพให้
ชุมชนในเขตเทศบาล
ตาบลถ้าใหญ่

อุดหนุนกลุ่มอาชีพ
ให้ชุมชนทุกชุมชน

28

28

28

28

28 อุดหนุนกลุ่มอาชีพให้ อุดหนุนกลุ่มอาชีพ
ชุมชนในเขตเทศบาล จานวน 28 ชุมชน
ตาบลถ้าใหญ่

8.ก่อสร้างตลาดนัด
เทศบาลโครงการเช่าที่
ดินการรถไฟ

จานวน 1 แห่ง

-

-

1

-

-

ก่อสร้างตลาดนัด
เทศบาลโครงการ
เช่าทีด่ นิ การรถไฟ

จานวน 1 แห่ง

9.ต่อเติมศูนย์รวบรวม
ผลผลิต ม.3

จานวน 1 แห่ง

-

1

-

-

-

ต่อเติมศูนย์รวบรวม
ผลผลิต ม.3

10.จัดตัง้ ร้านค้า
ชุมชนเทศบาล

จานวน 1 แห่ง

-

-

1

-

-

จัดตัง้ ร้านค้า
ชุมชนเทศบาล

11.ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ จานวน 1 ศูนย์
เศรษฐกิจชุมชนในค่าย
ตชด.42 กฝ.8

1

1

1

12.จัดตัง้ ศูนย์กระจาย
ผลผลิตและศูนย์บริการ
นักท่องเทีย่ ว

1

-

-

จานวน 1 แห่ง

-โครงการอุดหนุน
กลุ่มอาชีพให้ชุมชน
ในเขตเทศบาล
ตาบลถ้าใหญ่

สานักปลัด
เทศบาล

จานวน 1 แห่ง

-โครงการก่อสร้าง
ตลาดนัดเทศบาล
โครงการเช่าทีด่ นิ
การรถไฟ

สานักปลัด
เทศบาล

กองช่าง

จานวน 1 แห่ง

จานวน 1 แห่ง

-โครงการต่อเติม
ศูนย์รวบรวมผลผลิต
ม.3

สานักปลัด
เทศบาล

กองช่าง

จานวน 1 แห่ง

จานวน 1 แห่ง

-โครงการจัดตัง้
ร้านค้าชุมชนเทศบาล

สานักปลัด
เทศบาล

กองช่าง

1

1 ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ จานวน 1 ศูนย์
เศรษฐกิจชุมชนในค่าย
ตชด.42 กฝ.8

จานวน 1 ศูนย์

-โครงการส่งเสริม
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนในค่าย ตชด.42
กฝ.8

สานักปลัด
เทศบาล

-

-

จานวน 1 แห่ง

-โครงการจัดตัง้
ศูนย์กระจายผลผลิต
และศูนย์บริการ
นักท่องเทีย่ ว

สานักปลัด
เทศบาล

จัดตัง้ ศูนย์กระจาย
จานวน 1 แห่ง
ผลผลิตและศูนย์บริการ
นักท่องเทีย่ ว

จานวน
28 ชุมชน
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ความเชือ่ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การบริหารจัดการ การพัฒนาเศรษฐกิจ
เกษตรแบบครบ
วงจร เป็นเกษตร
สุขภาพ เกษตร
คุณภาพ และนา
นวัตกรรมเกษตร
มาใช้เพือ่ สร้างมูลค่า
เพิม่ ผลผลิตและ
สร้างรายได้

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 13.อุดหนุนโครงการ
การพัฒนาเศรษฐกิจ หนึง่ ตาบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

59

ค่าเป้าหมาย
60 61 62

63 กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชีวัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จานวน 1 แห่ง

1

-

-

-

-

อุดหนุนโครงการ
หนึง่ ตาบลหนึง่
ผลิตภัณฑ์

จานวน
1 แห่ง

จานวน
1 แห่ง

-โครงการอุดหนุน
โครงการหนึง่ ตาบลฑ์
หนึง่ ผลิตภัณฑ์

สานักปลัด
เทศบาล

14.สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ตา่ งๆสาหรับ
ทากิจกรรมในชุมชน

สนับสนุนทุกชุมชน

28

28

28

28

28 สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ตา่ งๆสาหรับ
ทากิจกรรมในชุมชน

จานวน
28 ชุมชน

จานวน
28 ชุมชน

สานักปลัด
เทศบาล

15.อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตาบลถ้าใหญ่

จานวน 1 กองทุน

1

1

1

1

1 อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตาบลถ้าใหญ่

จานวน
1 กองทุน

จานวน
1 กองทุน

-โครงการสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์ตา่ งๆ
สาหรับทากิจกรรม
ในชุมชน
-โครงการอุดหนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลถ้าใหญ่

19.ก่อสร้างทีท่ าการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน/
ปรับปรุงภูมทิ ัศน์

ก่อสร้างทีท่ าการ
จานวน 1 หลัง

1

-

-

-

-

20.ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ฝายน้าล้น/ฝายเก็บกักน้า/
เขือ่ นน้าล้นภายในเขต
ตาบลถ้าใหญ่

ทุกหมูบ่ ้าน

21.ก่อสร้างสะพานน้าล้น
ในตาบลถ้าใหญ่

จานวน 3 จุด

22.ขุดลอกคลอง/ห้วย/
เหมืองน้า/ฝาย ในตาบล

ทุกหมูบ่ ้าน

2

1

2

1

2

2

1

2

2

-

2

-

2

ก่อสร้างทีท่ าการ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน/ปรับปรุง
ภูมทิ ัศน์

ก่อสร้าง
ทีท่ าการ
จานวน 1 หลัง

2 ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ฝายน้าล้น/ฝายเก็บ
กักน้า/เขือ่ นน้าล้น
ภายในเขตตาบล
ถ้าใหญ่

ปีละ
2 หมูบ่ ้าน

ก่อสร้างสะพานน้าล้น จานวน 3 จุด
ในตาบลถ้าใหญ่
2 ขุดลอกคลอง/ห้วย/
เหมืองน้า/ฝาย
ในตาบล

ปีละ
2 หมูบ่ ้าน

ก่อสร้าง
-โครงการก่อสร้าง
ทีท่ าการ
ทีท่ าการกองทุน
จานวน 1 หลัง สวัสดิการชุมชน/
ปรับปรุงภูมทิ ัศน์

หน่วย
สนับสนุน

สานักปลัด
เทศบาล

สานักปลัด
เทศบาล

กองช่าง

สานักปลัด
เทศบาล

ปีละ
2 หมูบ่ ้าน

-โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงฝายน้าล้น/
ฝายเก็บกักน้า/
เขือ่ นน้าล้นภายในเขต
ตาบลถ้าใหญ่

กองช่าง

สานักปลัด
เทศบาล

จานวน 3 จุด

-โครงการก่อสร้าง
สะพานน้าล้น
ในตาบลถ้าใหญ่
-โครงการขุดลอก
คลอง/ห้วย/เหมืองน้า/
ฝาย ในตาบล

กองช่าง

สานักปลัด
เทศบาล

กองช่าง

สานักปลัด
เทศบาล

ปีละ
2 หมูบ่ ้าน
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ความเชือ่ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
เขตจังหวัด

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5 1.ก่อสร้างถนนทีไ่ ด้
การสร้างความมัน่ คง การพัฒนาโครงสร้าง การพัฒนาโครงสร้าง มาตรฐาน
บนพืน้ ฐานชุมชน
พืน้ ฐาน
พืน้ ฐาน
เข้มแข็ง

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

59

ค่าเป้าหมาย
60 61 62

63 กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชีวัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

มีเส้นทางทีไ่ ด้มาตรฐาน
เพิม่ ขึน้

3

6

9

12

15 พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมในหมูบ่ ้าน

เส้นทางคมนาคม
ทีเ่ พิม่ ขึน้

ปีละ 3 โครงการ -โครงการก่อสร้างถนน
คสล.
-โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ตกิ

กองช่าง

สานักปลัด
เทศบาล

2.ปรับปรุงถนนทีไ่ ด้
มาตรฐาน

มีเส้นทางทีไ่ ด้รับ
การบารุงรักษา

5

10

15

20

25 ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมทีใ่ นหมูบ่ ้าน

เส้นทางคมนาคม
ทีไ่ ด้รับการบารุง
รักษา

ปีละ 5 โครงการ -โครงการปรับปรุถนน
คสล.
-โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ตกิ
-โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก

กองช่าง

สานักปลัด
เทศบาล

4.บุกเบิกถนน
ทีไ่ ด้มาตรฐาน

มีเส้นทางทีเ่ ป็นมาตรฐาน
เพิม่ ขึน้

2

4

6

8

10 บุกเบิกเส้นทาง
คมนาคมในหมูบ่ ้าน

เส้นทางคมนาคม
ทีเ่ พิม่ ขึน้

ปีละ 2 โครงการ -โครงการบุกเบิกถนน

กองช่าง

สานักปลัด
เทศบาล

5.ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ท่อลอดเหลี่ยม
ทีไ่ ด้มาตรฐาน

มีท่อลอดเหลี่ยมที่
ได้มาตรฐานเพิม่ ขึน้

2

4

6

8

10 ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ท่อลอดเหลี่ยม
ในหมูบ่ ้าน

ท่อลอดเหลี่ยม
ทีเ่ พิม่ ขึน้

ปีละ 2 โครงการ -โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม

กองช่าง

สานักปลัด
เทศบาล

5.ก่อสร้างสะพาน/ปรับ
ปรุงสะพาน

มีสะพานทีไ่ ด้มาตรฐาน
เพิม่ ขึน้

2

4

6

8

10 ก่อสร้างสะพาน/ปรับ มีสะพาน
ปรุงสะพาน
ทีเ่ พิม่ ขึน้

ปีละ 2 โครงการ -โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงสะพาน

กองช่าง

สานักปลัด
เทศบาล

6.ขุดคูระบายน้า

มีคูระบายน้า
ทีไ่ ด้มาตรฐานเพิม่ ขึน้

2

4

6

8

10 ขุดคูระบายน้า

มีคูระบายน้า
เพิม่ ขึน้

ปีละ 2 โครงการ -โครงการขุดคูระบายน้า

กองช่าง

สานักปลัด
เทศบาล

7.ขุดลอก/ปรับปรุง
คูระบายน้า/สระน้า
สาธารณะ

มีคูระบายน้า/สระน้า
สาธารณะทีไ่ ด้มาตรฐาน
เพิม่ ขึน้

2

4

6

8

10 ขุดลอก/สระน้า
สาธารณะ

มีคูระบายน้า/
สระน้าสาธารณะ
เพิม่ ขึน้

ปีละ 2 โครงการ -โครงการขุดลอก/
ปรับปรุงคูระบายน้า/
สระน้าสาธารณะ

กองช่าง

สานักปลัด
เทศบาล

74

ความเชือ่ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

8.ติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะ

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
60 61 62

63 กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชีวัดระดับกล
ยุทธ์

10 ติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะ หมูบ่ ้าน/ชุมชน
มีไฟฟ้าแสงสว่าง
เพิม่ ขึน้

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

-โครงการติดตัง้
ไฟฟ้าสาธารณะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

กองช่าง

สานักปลัด
เทศบาล

10

10

10

9.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้เพิม่ ขึน้

1

1

1

1

1 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ

ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้เพิม่ ขึน้

ปีละ
1 สาย

-โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ

การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค

กองช่าง

10.เคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้า
สาธารณะ

ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้เพิม่ ขึน้

1

1

1

1

1 เคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้า
สาธารณะ

ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้เพิม่ ขึน้

ปีละ
1 แห่ง

-โครงการเคลื่อนย้าย
เสาไฟฟ้าสาธารณะ

การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค

กองช่าง

11.ก่อสร้างระบบประปา

ครัวเรือนมีน้าประปา
ใช้เพิม่ ขึน้

1

1

1

1

1 ก่อสร้างระบบประปา ครัวเรือนมีน้า
ประปาใช้เพิม่ ขึน้

ปีละ
1 แห่ง

-โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา

กองช่าง

สานักปลัด
เทศบาล

12.ขยายเขตระบบประปา ครัวเรือนมีน้าประปา
หมูบ่ ้าน/ประปาส่วนภูมภิ าค ใช้เพิม่ ขึน้

1

1

1

1

1 ขยายระบบประปา

ครัวเรือนมีน้า
ประปาใช้เพิม่ ขึน้

ปีละ
1 สาย

-โครงการขยายเขต
ระบบประปาหมูบ่ ้าน/
ประปาส่วนภูมภิ าค

การประปา
ส่วนภูมภิ าค

กองช่าง

13.ซ่อมแซมระบบประปา
หมูบ่ ้าน/ส่วนภูมภิ าค

ครัวเรือนมีน้าประปา
ใช้เพิม่ ขึน้

1

1

1

1

1 ซ่อมแซมระบบประปา ครัวเรือนมีน้า
ประปาใช้เพิม่ ขึน้

ปีละ
1 สาย

-โครงการซ่อมแซม
ระบบประปา

การประปา
ส่วนภูมภิ าค

กองช่าง

14.ก่อสร้างถังกักเก็บน้า

ครัวเรือนมีน้า
ใช้เพิม่ ขึน้

1

1

1

1

1 ก่อสร้างถังกักเก็บน้า

ปีละ
1 จุด

-โครงการก่อสร้าง
ถังกักเก็บน้า

กองช่าง

สานักปลัด
เทศบาล

ครัวเรือนมีน้า
ใช้เพิม่ ขึน้

ปีละ
10 หมูบ่ ้าน

โครงการ/กิจกรรม

10

การสร้างความมัน่ คง การพัฒนาโครงสร้าง การพัฒนาโครงสร้าง
บนพืน้ ฐานชุมชน
พืน้ ฐาน
พืน้ ฐาน
เข้มแข็ง

หมูบ่ ้าน/ชุมชน
มีไฟฟ้าแสงสว่างเพิม่ ขึน้

59

75

ความเชือ่ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
เขตจังหวัด

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5 15.ขยายเขต
การสร้างความมัน่ คง การพัฒนาโครงสร้าง การพัฒนาโครงสร้าง โทรศัพท์สาธารณะ
บนพืน้ ฐานชุมชน
พืน้ ฐาน
พืน้ ฐาน
เข้มแข็ง
16.ตีเส้นจราจรถนน
ในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
17.โครงการจัดซื้อ
รถกาจัดวัชพืช

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)
ครัวเรือนมีระบบ
โทรศัพท์ใช้เพิม่ ขึน้

59

ค่าเป้าหมาย
60 61 62

1

1

1

ถนนมีเส้นจราจรเพิม่ ขึน้

10

10

10 -

มีรถในการกาจัดวัชพืช

1

-

-

63 กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชีวัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

1 ขยายเขต
โทรศัพท์สาธารณะ

ครัวเรือนมีระบบ
โทรศัพท์ใช้เพิม่ ขึน้

ปีละ
1 สาย

1

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

-โครงการขยายเขต
โทรศัพท์สาธารณะ

องค์การ
โทรศัพท์

กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม

ตีเส้นจราจรถนน
ถนนมีเส้นจราจร
ในเขตรับผิดชอบของ เพิม่ ขึน้
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่

ตีเส้นถนน
ครบทุกสาย
ภายใน 3 ปี

-โครงการตีเส้นจราจร
ถนนในเขตรับผิดชอบ
ของเทศบาลตาบลถ้าใหญ่

กองช่าง

สานักปลัด
เทศบาล

โครงการจัดซื้อ
รถกาจัดวัชพืช

จานวน 1 คัน

-โครงการจัดซื้อ
รถกาจัดวัชพืช

กองช่าง

กองสาธาฯ

มีรถในการ
กาจัดวัชพืช

76

ความเชือ่ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างความมัน่ คง การพัฒนาสังคม
บนพืน้ ฐานชุมชน
และคุณภาพชีวิต
เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
59 60 61 62 63 กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชีวัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

1.ส่งเสริม สนับสนุนการ
จานวน 28 ชุมชน
ดาเนินงานด้านสาธารณสุข ทุกปี
แก่ อสม.

28 28 28 28 28 ส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินงานด้าน
สาธารณสุขแก่ อสม.

ปีละ 28 ชุมชน

ปีละ 28 ชุมชน

-โครงการส่งเสริม
กองสาธารณสุข
สานัก
สนับสนุนการดาเนินงาน และสิ่งแวดล้อม ปลัดเทศบาล
ด้านสาธารณสุขแก่ อสม.

2.พัฒนาศักยภาพอบรม
ปีละ 1 ครั้ง
ศึกษาดูงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข

-

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพอบรมศึกษา
ดูงานของ อาสาสมัคร
สาธารณสุข

กองสาธารณสุข
สานัก
และสิ่งแวดล้อม ปลัดเทศบาล

3.เฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

ครบทุกหมูบ่ ้าน ทุกปี

10 10 10 10 10 เฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

จานวน
10 หมูบ่ ้าน

จานวน
10 หมูบ่ ้าน

-โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ

กองสาธารณสุข
สานัก
และสิ่งแวดล้อม ปลัดเทศบาล

4.สนับสนุนถังเก็บน้า
สาหรับอุปโภค บริโภค
ให้ชุมชนในเขตเทศบาล
ตาบลถ้าใหญ่

สนับสนุนถังเก็บน้า
ให้ชุมชนทัง้ 28 ชุมชน

28 28 28 28 28 สนับสนุนถังเก็บน้า
สาหรับอุปโภค บริโภค
ให้ชุมชนในเขต
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่

จานวน
28 ชุมชน

จานวน
28 ชุมชน

-โครงการสนับสนุน
ถังเก็บน้าสาหรับอุปโภค
บริโภค ให้ชุมชนในเขต
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่

กองสาธารณสุข
สานัก
และสิ่งแวดล้อม ปลัดเทศบาล

5.สนับนสนุนตูน้ ้าหยอด
เหรียญให้ชุมชนในเขต
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่

สนับสนุนตูน้ ้าหยอด
เหรียญ ให้ชุมชน
ทัง้ 2 ชุมชน

จานวน
2 ชุมชน

จานวน
2 ชุมชน

-โครงการสนับสนุน
ตูน้ ้าหยอดเหรียญให้
ชุมชนในเขตเทศบาล
ตาบลถ้าใหญ่

กองสาธารณสุข
สานัก
และสิ่งแวดล้อม ปลัดเทศบาล

6.อาหารปลอดภัย

สถานประกอบการ
ร้านอาหาร 100 แห่ง

-

ปีละ 25 แห่ง

ปีละ 25 แห่ง

-โครงการอาหาร
ปลอดภัย

กองสาธารณสุข
สานัก
และสิ่งแวดล้อม ปลัดเทศบาล

7.พัฒนาสุขาภิบาลตูน้ ้าดืม่
หยอดเหรียญ

จานวนตูน้ ้าหยอดเหรีญ
ทีไ่ ด้มาตรฐาน 28 ตู้

28 28 28 28 28 พัฒนาสุขาภิบาล
ตูน้ ้าดืม่ หยอดเหรียญ

จานวน 28 ตู้

จานวน 28 ตู้

-โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลตูน้ ้าดืม่
หยอดเหรียญ

กองสาธารณสุข
สานัก
และสิ่งแวดล้อม ปลัดเทศบาล

1

2

-

1

-

1

-

1 พัฒนาศักยภาพอบรม
ศึกษาดูงานของอาสา
สมัครสาธารณสุข

- .สนับนสนุนตูน้ ้าหยอด
เหรียญให้ชุมชนในเขต

25 25 25 25 อาหารปลอดภัย
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ความเชือ่ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างความมัน่ คง การพัฒนาสังคม
บนพืน้ ฐานชุมชน
และคุณภาพชีวิต
เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

8.เพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัตงิ าน
ด้านสาธารณสุข

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
59 60 61 62 63 กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา

จ้างเหมาบุคลากรเป็น
ผช.จพง.สาธารณสุข
1 คน

1

-

-

-

ตัวชีวัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

- เพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัตงิ าน
ด้านสาธารณสุข

จานวน 1 คน

จานวน 1 คน

-โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

กองสาธารณสุข
สานัก
และสิ่งแวดล้อม ปลัดเทศบาล

9.จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ ปีละ 1 ครั้ง
เครื่องใช้ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคต่างๆ

1

1

1

1

1 จัดซื้ออุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคต่างๆ

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ กองสาธารณสุข
สานัก
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ และสิ่งแวดล้อม ปลัดเทศบาล
ป้องกันและควบคุม
โรคต่างๆ

10.อุดหนุนสมทบกองทุน
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตาบลถ้าใหญ่

ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

1 อุดหนุนสมทบกองทุน
ประกันสุขภาพ
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการอุดหนุน
สมทบกองทุนประกัน
สุขภาพเทศบาลตาบล
ถ้าใหญ่

11.ส่งเสริมสนับสนุนการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ
ในครัวเรือน

ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

1 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ
ในครัวเรือน

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการส่งเสริม
กองสาธารณสุข
สานัก
สนับสนุนการปลูกผัก
และสิ่งแวดล้อม ปลัดเทศบาล
ปลอดสารพิษในครัวเรือน

12.ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตัง้ ครรภ์
ก่อนวัยอันควรและ
โรคเอดส์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
100 คน

13.ส่งเสริม สนับสนุน
สมาชิกTo Be Number
One ตาบลถ้าใหญ่

ปีละ 1 ครั้ง

-

100 100 100 100 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตัง้ ครรภ์
ก่อนวัยอันควรและ
โรคเอดส์
1

1

1

1

1 ส่งเสริม สนับสนุน
สมาชิกTo Be
Number One
ตาบลถ้าใหญ่

กองสาธารณสุข
สานัก
และสิ่งแวดล้อม ปลัดเทศบาล

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม -โครงการป้องกันและ
กองสาธารณสุข
สานัก
จานวน 100 คน จานวน 100 คน แก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ และสิ่งแวดล้อม ปลัดเทศบาล
ก่อนวัยอันควรและ
โรคเอดส์
ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการส่งเสริม
กองสาธารณสุข
สนับสนุนสมาชิก To Be และสิ่งแวดล้อม
Number One
ตาบลถ้าใหญ่

กอง
การศึกษา
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ความเชือ่ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างความมัน่ คง การพัฒนาสังคม
บนพืน้ ฐานชุมชน
และคุณภาพชีวิต
เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
59 60 61 62 63 กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชีวัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

14.ป้องกันและแก้ไขปัญหา ปีละ 1 ครั้ง
ยาเสพติด

1

1

1

1

1 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

กองสาธารณสุข
สานัก
และสิ่งแวดล้อม ปลัดเทศบาล

15.ก่อสร้างลานกีฬาในเขต ก่อสร้างลานกีฬา
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
ปีละ 1 แห่ง

1

1

1

1

1 ก่อสร้างลานกีฬา
ในเขตเทศบาลตาบล
ถ้าใหญ่

ปีละ 1 แห่ง

ปีละ 1 แห่ง

-โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาในเขตเทศบาล
ตาบลถ้าใหญ่

กองการศึกษา

กองสาธาฯ

16.จัดการแข่งขันกีฬา
ท้องถิน่ ทุง่ สงสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด

1

1

1

1

1 จัดการแข่งขันกีฬา
ท้องถิน่ ทุง่ สงสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาท้องถิน่ ทุง่ สง
สัมพันธ์ตา้ นยาเสพติด

กองการศึกษา

กองสาธาฯ

17.ปรับปรุงลานกีฬาในเขต ปรับปรุง ปีละ 1 แห่ง
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่

1

1

1

1

1 ปรับปรุงลานกีฬา
ในเขตเทศบาลตาบล
ถ้าใหญ่

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการปรับปรุงลาน
กีฬาในเขตเทศบาล
ตาบลถ้าใหญ่

กองการศึกษา

กองสาธาฯ

18.สนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาและการแข่งขันกรีฑา
นักเรียนและประชาชน

จัดกิจกรรมทุกปี
ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

1 สนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาและการแข่งขัน
กรีฑานักเรียนและ
ประชาชน

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาและการ
แข่งขันกรีฑานักเรียน
และประชาชน

กองการศึกษา

สานัก
ปลัดเทศบาล

19.แข่งขันกีฬาเปตอง
จัดกิจกรรมทุกปี
สาหรับเยาวชนและผู้สูงอายุ ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

1 แข่งขันกีฬาเปตอง
สาหรับเยาวชน
และผู้สูงอายุ

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการแข่งขันกีฬา
เปตองสาหรับเยาวชน
และผู้สูงอายุ

กองการศึกษา

สานัก
ปลัดเทศบาล

20 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กฬี า จัดซื้อ ปีละ 1 ครั้ง
ให้ชุมชนในเขตเทศบาล

1

1

1

1

1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
กีฬาให้ชุมชน
ในเขตเทศบาล

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กฬี าให้ชุมชน
ในเขตเทศบาล

กองการศึกษา

สานัก
ปลัดเทศบาล

จัดกิจกรรมทุกปี
ปีละ 1 ครั้ง
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ความเชือ่ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างความมัน่ คง การพัฒนาสังคม
บนพืน้ ฐานชุมชน
และคุณภาพชีวิต
เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
59 60 61 62 63 กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชีวัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

21.สนับสนุนศูนย์กฬี า
จานวน 1 ศูนย์
ในเขตเทศบาลตาบลถ้าใหญ่

1

1

1

1

1

จานวน 1 ศูนย์

จานวน 1 ศูนย์

-โครงการสนับสนุน
ศูนย์กฬี าในเขตเทศบาล
ตาบลถ้าใหญ่

กองการศึกษา

สานัก
ปลัดเทศบาล

22.ก่อสร้างสวนสุขภาพ
หลังสานักงานเทศบาล
ตาบลถ้าใหญ่

จานวน 1 แห่ง

1

1

1

1

1 4.ก่อสร้างสวนสุขภาพ จานวน 1 แห่ง
หลังสานักงานเทศบาล
ตาบลถ้าใหญ่

จานวน 1 แห่ง

-โครงการก่อสร้างสวน
สุขภาพหลังสานักงาน
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่

กองช่าง

กองสาธาฯ

23.เดิน – วิ่ง
สุขภาพดีเชื่อมสายใยรัก
แห่งครอบครัว

จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1 เดิน – วิ่ง สุขภาพดี
เชื่อมสายใยรัก
แห่งครอบครัว

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการ เดิน -วิ่ง
สุขภาพดีเชื่อมสายใยรัก
แห่งครอบครัว

กองการศึกษา

สานัก
ปลัดเทศบาล

1

1

1

1 จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการ จัดซื้อ/จัดหา
วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้สาหรับ

สานัก
ปลัดเทศบาล

กองช่าง

24.จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ
จัดซื้อ ปีละ 1 ครั้ง
ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้สาหรับการป้องกัน

-

1

และบรรเทาสาธารณภัย

25.จัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์

จัดซื้อ ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

สาหรับการป้องกัน

การป้องกันและบรรเทา

และบรรเทาสาธารณภัย

สาธารณภัย

1 จัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการ จัดซื้อ/จัดหา

เครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่

เครื่องมือเครื่องใช้

อุปกรณ์เครื่องมือ

สมาชิกอปพร.ในตาบล

ให้แก่สมาชิกอปพร.

เครื่องใช้ให้แก่สมาชิก

ในตาบล

อปพร.ในตาบล

26.ฝึกอบรม/ทบทวน
สมาชิก อปพร.

ฝึกอบรม/ทบทวน
ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

1 ฝึกอบรม/ทบทวน
สมาชิก อปพร.

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการฝีกอบรม/
ทบทวน สมาชิก อปพร.

สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ความเชือ่ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 6

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

27.ช่วยเหลือประชาชน

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

ช่วยเหลือทุกหมู่บ้าน

ค่าเป้าหมาย
59 60 61 62 63 กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา

10 10 10 10 10 ช่วยเหลือประชาชน

การสร้างความมัน่ คง การพัฒนาสังคม

การพัฒนาสังคม

ทีไ่ ด้รับความเดือดร้อนจาก

ทีไ่ ด้รับความเดือดร้อน

บนพืน้ ฐานชุมชน

และคุณภาพชีวิต

สาธารณภัย

จากสาธารณภัย

และคุณภาพชีวิต

ตัวชีวัดระดับกล
ยุทธ์

จานวน
10 หมู่บ้าน

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

จานวน
-โครงการช่วยเหลือ
10 หมู่บ้าน ประชาชนทีไ่ ด้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

สานัก

ทุกกอง

ปลัดเทศบาล

ความเดือดร้อนจาก

เข้มแข็ง

สาธารณภัย
28.ส่งเสริมความรู้เกีย่ วกับ จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง
การป้องกันภัยให้แก่
ประชาชน

1

1

1

1

1 ส่งเสริมความรู้เกีย่ ว
กับการป้องกันภัย
ให้แก่ประชาชน

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการส่งเสริมความรู้
เกีย่ วกับการป้องกันภัย
ให้แก่ประชาชน

สานัก
ปลัดเทศบาล

ทุกกอง

29.ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง
อุบัตเิ หตุทางถนน

1

1

1

1

1 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัตเิ หตุ
ทางถนน

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัตเิ หตุ
ทางถนน

สานัก
ปลัดเทศบาล

ทุกกอง

กองช่าง

สานัก

30.ติดตัง้ กระจกส่องโค้ง

ทุกหมูบ่ ้าน

10 10 10 10 10 ติดตัง้ กระจกส่องโค้ง

ภายในเขตเทศบาลตาบล

ภายในเขตเทศบาล

ถ้าใหญ่

ตาบลถ้าใหญ่

จานวน
10 หมู่บ้าน

จานวน
-โครงการติดตัง้ กระจก
10 หมู่บ้าน ส่องโค้ง ภายในเขต

ปลัดเทศบาล

เทศบาลตาบลถ้าใหญ่

31.อบรมให้ความรู้
จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง
เกีย่ วกับระเบียบวินัยจราจร

1

1

1

1

1 อบรมให้ความรู้
เกีย่ วกับระเบียบ
วินัยจราจร

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการอบรมให้
ความรู้เกีย่ วกับระเบียบ
วินัยจราจร

สานัก
ปลัดเทศบาล

ทุกกอง

32.ติดตัง้ กล้องวงจรปิดใน
ชุมชนเขตเทศบาล

ติดตัง้ ปีละ 1 ชุด

1

1

1

1

1 ติดตัง้ กล้องวงจรปิด
ในชุมชนเขตเทศบาล

ปีละ 1 ชุด

ปีละ 1 ชุด

-โครงการติดตัง้ กล้อง
วงจรปิดในชุมชน
เขตเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

กองช่าง

33.ติดตัง้ ป้ายจราจร
ในชุมชนเขตเทศบาล

ติดตัง้ ทุกชุมชนในเขต
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่

สานัก
ปลัดเทศบาล

กองช่าง

28 28 28 28 28 ติดตัง้ ป้ายจราจร
ในชุมชนเขตเทศบาล

จานวน 28 ชุมชน จานวน 28 ชุมชน -โครงการติดตัง้ ป้าย
จราจรในชุมชน
เขตเทศบาล
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ความเชือ่ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างความมัน่ คง การพัฒนาสังคม
บนพืน้ ฐานชุมชน
และคุณภาพชีวิต
เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
59 60 61 62 63 กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา

34.โครงกาจัดซื้อรถ
ดับเพลิงของสานักงาน
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่

จานวน 1 คัน

1

-

-

-

35.ก่อสร้าง/ต่อเติม/
ซ่อมแซมป้อมยามรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ในชุมชนเขตเทศบาล

ปีละ 1 แห่ง

1

1

1

1

1 ก่อสร้าง/ต่อเติม/
ซ่อมแซมป้อมยาม
รักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน
เขตเทศบาล

36.จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ปีละ 1 ครั้ง
ให้ความรู้เกีย่ วกับ
สาธารณภัย

1

1

1

37.จัดซื้ออุปกรณ์และ
ซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร
ทัง้ ระบบ

ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

38.ปลูกต้นไม้เพือ่

จานวน 10 หมูบ่ ้าน

- โครงกาจัดซื้อรถ
จานวน 1 คัน
ดับเพลิงของสานักงาน
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
ปีละ 3 แห่ง

ปีละ 3 แห่ง

-โครงการก่อสร้าง
ต่อเติม/ซ่อมแซม
ป้อมยามรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน
เขตเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

กองช่าง

1

1 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ปีละ 1 ครั้ง
ให้ความรู้เกีย่ วกับ
สาธารณภัย

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกีย่ วกับสาธารณภัย

สานัก
ปลัดเทศบาล

ทุกกอง

1

1 จัดซื้ออุปกรณ์และ
ซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร
ทัง้ ระบบ

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
และซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร
ทัง้ ระบบ

สานัก
ปลัดเทศบาล

ดินพังทลาย
-

-

หน่วย
สนับสนุน
กองช่าง

ของหน้าดินพังทลาย
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล

10 10 10 10 10 ปลูกต้นไม้เพือ่ ป้องกัน

20

โครงการ/กิจกรรม

-โครงการจัดซื้อรถ
ดับเพลิงของสานักงาน
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่

การกัดเซาะของหน้า

จ้ดซื้อถังจานวน 20 ใบ

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
จานวน 1 คัน

ป้องกันการกัดเซาะ

39.จัดซื้อถังกักเก็บน้า

ตัวชีวัดระดับกล
ยุทธ์

- จัดซื้อถังกักเก็บน้า

ในการบริการประชาชนเพือ่

ในการบริการประชาชน

แก้ปัญหาภัยแล้ง

เพือ่ แก้ปัญหาภัยแล้ง

ปีละ 1 ครั้ง

จานวน
10 หมู่บ้าน

จานวน
-โครงการปลูกต้นไม้
10 หมู่บ้าน ป้องกันการกัดเซาะ

สานัก

กองสาธาฯ

ปลัดเทศบาล

ของหน้าดินพังทลาย

จานวน
20 ใบ

จานวน
20 ใบ

-โครงการจัดซื้อถัง
กักเก็บน้าในการบริการ
ประชาชนเพือ่ แก้ปัญหา
ภัยแล้ง

สานัก
ปลัดเทศบาล

กองสาธาฯ
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ความเชือ่ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างความมัน่ คง การพัฒนาสังคม
บนพืน้ ฐานชุมชน
และคุณภาพชีวิต
เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

40.จัดทาแนวกันไฟ
ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
ถ้าใหญ่

จัดทาแนวกันไฟ
จานวน 10 จุด

41.เบีย้ ยังชีพ ผู้สูงอายุ

สนับสนุนเบีย้ ยังชีพ

ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

ทุกหมูบ่ ้าน

ค่าเป้าหมาย
59 60 61 62 63 กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา
2

2

2

2

2 จัดทาแนวกันไฟ
ในพืน้ ทีเ่ ทศบาล
ตาบลถ้าใหญ่

10 10 10 10 10 เบีย้ ยังชีพ ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ป่วย

ตัวชีวัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

ปีละ 2 จุด

ปีละ 2 จุด

จานวน
10 หมู่บ้าน

โครงการ/กิจกรรม

-โครงการจัดทา
แนวกันไฟในพืน้ ที่
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่

จานวน
-โครงการเบีย้ ยังชีพ
10 หมู่บ้าน ผู้สูงอายุผู้พิการ และ

เอดส์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

สานัก
ปลัดเทศบาล

กองช่าง

สานัก
ปลัดเทศบาล

ผู้ป่วยเอดส์

42.พัฒนาคุณภาพชีวิต
จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง
เด็กคนชรา คนพิการ ผู้ดอ้ ย
โอกาสและผู้ป่วยเอดส์

1

1

1

1

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กคนชรา คนพิการ
ผู้ดอ้ ยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กคนชรา
คนพิการ ผู้ดอ้ ยโอกาส
และผู้ป่วยเอดส์

สานัก
ปลัดเทศบาล

43.ทุนการศึกษาผู้ดอ้ ย
โอกาส

ให้ทุนการศึกษาแก่
ผู้ดอ้ ยโอกาส จานวน
3 ทุน

3

3

3

3

3 ทุนการศึกษาผู้ดอ้ ย
โอกาส

จานวน 3 ทุน

จานวน 3 ทุน -โครงการทุนการศึกษา
ผู้ดอ้ ยโอกาส

สานัก
ปลัดเทศบาล

44.ส่งเสริมโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาสตรี
และครอบครัว

จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง
ทุกปี

1

1

1

1

1 ส่งเสริมโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาสตรี
และครอบครัว

จัดกิจกรรม
ปีละ 1 ครั้ง

จัดกิจกรรม
ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการส่งเสริม
โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

สานัก
ปลัดเทศบาล

45.ปรับปรุงภูมทิ ัศน์
วัดถ้าใหญ่

จานวน 1 แห่ง

1

จานวน 1 แห่ง -โครงการปรับปรุง
ภูมทิ ัศน์วัดถ้าใหญ่

กองการศึกษา

กองช่าง

46.บรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน

ปีละ 1 ครั้ง

1

กองการศึกษา

สานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

1

-

1

- ปรับปรุงภูมทิ ัศน์
วัดถ้าใหญ่
1

1 บรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน

จานวน 1 แห่ง

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน
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ความเชือ่ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างความมัน่ คง การพัฒนาสังคม
บนพืน้ ฐานชุมชน
และคุณภาพชีวิต
เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
59 60 61 62 63 กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชีวัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

47.ฝึกอบรมพิธีกร
ทางศาสนา

ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

1 ฝึกอบรมพิธีกร
ทางศาสนา

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการฝึกอบรม
พิธีกรทางศาสนา

กองการศึกษา

สานัก
ปลัดเทศบาล

48.ปฎิบัตธิ รรม

ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

1 ปฎิบัตธิ รรม

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการปฎิบัตธิ รรม

กองการศึกษา

สานัก
ปลัดเทศบาล

49.เข้าค่ายคุณธรรม

ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

1 เข้าค่ายคุณธรรม

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการเข้าค่าย
คุณธรรม

กองการศึกษา

สานัก
ปลัดเทศบาล

50.ธรรมะจูงเด็กเข้าวัด

จัดกิจกรรมให้เด็ก
จานวน 60 คน

-

60 60 -

- ธรรมะเล็กจูงเด็กเข้าวัด จานวน 60 คน

จานวน 60 คน

-โครงการธรรมะจูงเด็ก
เล็กเข้าวัด

กองการศึกษา

สานัก
ปลัดเทศบาล

51.คัดเลือกนักเรียน
นักศึกษาทีป่ ระพฤติตน
เป็นแบบอย่างทีด่ ี
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

จานวน 13 คน

-

13 13 -

- คัดเลือกนักเรียน
จานวน 13 คน
นักศึกษาทีป่ ระพฤติตน
เป็นแบบอย่างทีด่ ี
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

จานวน 13 คน

-โครงการคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษา
ทีป่ ระพฤติตนเป็น
แบบอย่างทีด่ ดี า้ น
คุณธรรม จริยธรรม

กองการศึกษา

สานัก
ปลัดเทศบาล

52.ยกย่องชูเกียรติคนดีศรี
ถ้าใหญ่

ปีละ 1 ครั้ง

-

ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการยกย่อง
ชูเกียรติคนดีศรีถ้าใหญ่

กองการศึกษา

สานัก
ปลัดเทศบาล

จานวน
10 ครั้ง

-โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดงาน
รัฐพิธีและศาสนา

กองการศึกษา

สานัก
ปลัดเทศบาล

จัดกิจกรรม
1 ครั้ง

-โครงการคิดบวก
พัฒนาจิตใจ สืบสาน
วัฒนธรรมไทย

กองการศึกษา

สานัก
ปลัดเทศบาล

1

1

1

1 ยกย่องชูเกียรติคนดี
ศรีถ้าใหญ่

53.ส่งเสริมและสนับสนุน จานวน 10 ครั้ง
การจัดงานรัฐพิธีและศาสนา

10 10 10 10 10 ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธี
และศาสนา

54.คิดบวก พัฒนาจิตใจ
สืบสานวัฒนธรรมไทย

-

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง

1

-

-

ปีละ 1 ครั้ง

จานวน 10 ครั้ง

- คิดบวก พัฒนาจิตใจ จัดกิจกรรม 1 ครั้ง
สืบสานวัฒนธรรมไทย

84

ความเชือ่ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างความมัน่ คง การพัฒนาสังคม
บนพืน้ ฐานชุมชน
และคุณภาพชีวิต
เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

55.สนับสนุนกิจกรรม
ทุกชุมชน
งานประเพณีตา่ งๆ ในชุมชน

56.ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดาเนินงานของสภา
วัฒนธรรมอาเภอ

ค่าเป้าหมาย
59 60 61 62 63 กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา
28 28 28 28 28 สนับสนุนกิจกรรม
งานประเพณีตา่ งๆ
ในชุมชน

ปีละ 1 ครั้ง

57.สนับสนุนกลุ่มกลองยาว จานวน 7 หมูบ่ ้าน
หมูท่ ี่ 2,3,5,6,7,9,10

1

1

1

1

1 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดาเนินงานของสภา
วัฒนธรรมอาเภอ

7

7

7

7

7 โครงการสนับสนุน
กลุ่มกลองยาวหมูท่ ี่ 2,
3,5,6,7,9,10

2 -

58.ก่อสร้างท่าน้า
หมูท่ ี่ 3, 6

จานวน 2 แห่ง

-

2

59.ปรับปรุง/ต่อเติม
ขยายศาลาพ่อท่านคล้าย
หมูท่ ี่ 9

จานวน 1 แห่ง

-

1

60.รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง

61.สนับสนุนงานประเพณี ปีละ 1 ครั้ง
เดือนสิบ ประจาปี 2559

-

-

ตัวชีวัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

จานวน
28 ชุมชน

จานวน
28 ชุมชน

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

โครงการ/กิจกรรม

-โครงการสนับสนุน
กิจกรรมงานประเพณี
ต่างๆ ในชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

กองการศึกษา

สานัก
ปลัดเทศบาล

-โครงการส่งเสริม
กองการศึกษา
สนับสนุนการดาเนินงาน
ของสภาวัฒนธรรมอาเภอ

สานัก
ปลัดเทศบาล

จานวน
7 หมูบ่ ้าน

จานวน
7 หมูบ่ ้าน

-โครงการสนับสนุน
กลุ่มกลองยาวหมูท่ ี่ 2,
3,5,6,7,9,10

กองการศึกษา

สานัก
ปลัดเทศบาล

- ก่อสร้างท่าน้า
หมูท่ ี่ 3, 6

จานวน 2 แห่ง

จานวน 2 แห่ง

โครงการก่อสร้างท่าน้า
หมูท่ ี่ 3, 6

กองการศึกษา

กองช่าง

- ปรับปรุง/ต่อเติม
ขยายศาลาพ่อท่าน
คล้าย หมูท่ ี่ 9

จานวน 1 แห่ง

จานวน 1 แห่ง

โครงการปรับปรุง/
ต่อเติมขยายศาลา
พ่อท่านคล้าย หมูท่ ี่ 9

กองการศึกษา

กองช่าง

1

1

1

1

1 รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

โครงการรดน้าดาหัว
ผู้สูงอายุ

1

1

1

1

1 สนับสนุนงานประเพณี ปีละ 1 ครั้ง
เดือนสิบ ประจา
ปี 2559

ปีละ 1 ครั้ง

โครงการสนับสนุนงาน
ประเพณีเดือนสิบ
ประจาปี 2559

สานัก
ทุกกอง
ปลัดเทศบาล
กองการศึกษา

สานัก
ปลัดเทศบาล
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ความเชือ่ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างความมัน่ คง การพัฒนาสังคม
บนพืน้ ฐานชุมชน
และคุณภาพชีวิต
เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์ตามภารกิจ

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
59 60 61 62 63 กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชีวัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

62.สนับสนุนการจัดงาน
เทศกาลประเพณีชักพระ
อาเภอทุง่ สง
ประจาปี 2559

ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

1 สนับสนุนการจัดงาน
เทศกาลประเพณี
ชักพระอาเภอทุง่ สง
ประจาปี 2559

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

โครงการสนับสนุน
การจัดงานเทศกาล
ประเพณีชักพระ
อาเภอทุง่ สง
ประจาปี 2559

กองการศึกษา

สานัก
ปลัดเทศบาล

63.งานประเพณีมาฆบูชา
แห่ผ้าขึน้ ธาตุ

ปีละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

1 งานประเพณีมาฆบูชา
แห่ผ้าขึน้ ธาตุ

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

โครงการงานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึน้ ธาตุ

กองการศึกษา

สานัก
ปลัดเทศบาล

๘๖

บทที่ 5
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
5.1 กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการทาให้ทราบถึงผลการดาเนินงานขององค์กร ว่าสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการบริหารจัดการองค์กร การกาหนดนโยบายและ
แผนการดาเนินงานต่างๆขององค์กรในอนาคต
การติดตาม
เป็นกระบวนการและวิธีการในการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดยมีกระบวนการติดตามอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางาน
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้
การประเมินผล
เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบตั ิงานกับแผนที่กาหนดไว้ การควบคุมการเร่งรัดการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามแผน การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเพื่อแก้ไข ปรับปรุงการดาเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการและ
เป็นการประเมินผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการดาเนินโครงการต่อไป
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
ถ้าใหญ่ จะแต่งตั้งคณะทางานกาหนดตัวชี้วัดเพื่อดาเนินการพิจารณาตัวชี้วัดและกากับตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการวัดผลสาเร็จ ความล้มเหลวของโครงการและดาเนินการประเมินผลการพัฒนาตามเป้าหมายในแผนพัฒนาสามปี
โดยพิจารณาวัดผลผลิตในแง่ประสิทธิภาพ ด้านปริมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาที่ใช้พิจารณา ในแง่ผลสัมฤทธิ์ ด้านคุณภาพ
ความพึงพอใจ กลุ่มผู้รับประโยชน์ทั่วถึงคนส่วนใหญ่และเป็นธรรม
วัดผลลัพธ์และทางวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ และแนวทางพัฒนา ของจุดมุ่งหมายการพัฒนา (Goals) ใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตั้งไว้เพียงใด
ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ กาหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยแบ่งออกเป็น 2
ระยะ ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลระหว่างแผนพัฒนา (รายไตรมาส)
เป็นการประเมินผลระหว่างปีงบประมาณ (รายไตรมาส) เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานของโครงการ การประเมินผลในลักษณะนี้จะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดาเนินงานว่ามีผลสาเร็จเพียงใด เมื่อ
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้า มีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการใด เพื่อให้โครงการดังกล่าว
ลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
นอกจากนี้ การประเมินผลระหว่างการดาเนินงานยังเป็นเครื่องชี้วัดว่าแผนงาน/โครงการมีความสมบูรณ์ถูกต้อง
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด ผู้รับผิดชอบโครงการก็อาจปรับแผนหรือโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนา
เป็นการติดตามและประเมินผลเมือ่ เสร็จสิ้นแผนพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อหาข้อสรุป
เกี่ยวกับการดาเนินงานตามโครงการว่าได้ผลเป็นเช่นไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร เป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ ด้
กาหนดไว้ตามแผนหรือไม่ ประชาชนได้รับความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานมากน้อยเพียงใดการประเมินลักษณะนี้จะทาให้ได้รับ
ทราบข้อมูลเกีย่ วกับความสาเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติงานในโครงการที่จะนามาเป็นบทเรียนที่จะช่วยในการตัดสินใจ
สาหรับโครงการใหม่ๆ รวมถึงการปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวหรือใกล้เคียงกับโครงการทีไ่ ด้ประเมินไว้

๘๗
5.2 ระเบียบ วิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิทผี่ ู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปีและอาจได้รบั การ
คัดเลือกอีกได้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
5.3 กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนดเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามประเมินผล ดังนี้
1. การใช้แบบสอบถาม
2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม
3. การสังเกตหรือการสนทนากลุม่


