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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา ๑๖ บัญญัติให้ เทศบาล มีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งหมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด อ าเภอ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น และแผนชุมชน
ดังนั้น เทศบาลต าบล  ถ้ าใหญ่จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

การวางแผนเป็นกระบวนการมองไปข้างหน้าและก าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร โดยก าหนดกิจกรรม
ต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ให้บรรลุตามภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ขององค์กร       ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น การที่เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่จะพัฒนาไปในทิศทางใดจ าเป็นต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์เพื่อแปลงสู่การปฏิบัติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๖3)  มีลักษณะเป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี ซึ่งอาศัยกระบวนการในการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมเพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น    
จุดด้อย อุปสรรค และโอกาสจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบล เพื่อน ามาก าหนดทิศทางในการพัฒนาโดยการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เพื่อให้การบริหารการจัดสรรทรัพยากรของ
เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ได้จัดท าขึ้นโดยอาศัยหลักการและกรอบแนวทาง      
ที่ส าคัญ ดังนี ้

๑. นโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลถ้ าใหญ่ ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  เมื่อวันที่ 26 
มีนาคม ๒๕๕5 

๒. กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ก าหนดไว้และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑1แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนอ าเภอ แผนชุมชน 

๓. ปัญหาความต้องการที่ส าคัญจากประชาคมต าบลถ้ าใหญ่ 

องค์ประกอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ จะประกอบไปด้วย ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์
ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโดยเสนอตามรายหัวข้อดังนี้ 

๑.1 ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคต โดยสอดคล้องกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
เป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต 
เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่ภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์



๒ 
 
การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องก าหนด ถึงสภาพการณ์ที่ต้องการ   
จะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสามารถน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาและ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

๑.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
(๑)  เพื่อก าหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์หรือเปา้หมายการพฒันาของเทศบาล       ตามความ

ต้องการของประชาชน 
(๒)  เพื่อก าหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

และเพื่อน าไปสู่การบรรลเุป้าหมายการพัฒนา 
(๓)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณของเทศบาลได้อย่างท่ัวถึง เป็นธรรม และ

เป็นไปตามล าดับความจ าเป็นเร่งดว่น 
(๔)  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการปฏบิัติการพัฒนากับหน่วยงานอ่ืนๆในพ้ืนท่ี 
(๕)  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และแผนการด าเนินงานของเทศบาล 

๑.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ขั้นตอนที่ ๑  กำรเตรียมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  งานโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ  ในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญ แนวทาง และขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลให้ผู้บริหารทราบและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ        
ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน          
ความช่วยเหลือทางวิชาการ ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลจากแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบ 
 ๑.๑ กำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำส ำคัญ 
  (๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ได้มีการ
รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูล ได้แก่ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมือง  การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยข้อมูลได้แสดง
แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละ และการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการให้ความเห็น ซึ่งข้อมูลที่จัดท าได้แก่
ข้อมูลประชากร อาชีพและรายได้ สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง การพาณิชย์ การลงทุน อุตสาหกรรม 
และข้อมูลงบประมาณ เป็นต้น 

(๒) การรวบรวมปัญหาส าคัญ เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่น าข้อมูลที่ได้จากการท าประชาคมและข้อมูล
ทุติยภูมิที่ผ่านการวิเคราะห์และจัดเก็บอย่างเป็นระบบขององค์กรเจ้าของข้อมูล เพื่อน ามาวิเคราะห์และเลือกปัญหาที่
เหมาะสมเพื่อน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ในการตอบสนองปัญหา ความต้องการของสาธารณชนนอกจากนี้ยังได้น าข้อมูลจาก
แผนพัฒนาของท้องถิ่นอื่น และแผนแม่บทชุมชนมาประกอบการพิจาณาด้วยแล้ว 

 ๑.๒ กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
  เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันส าหรับใช้เป็นประโยชน์
ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานในอนาคต โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง 
(Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปจัจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) 

๑.๓  กำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ  เป็นจุดหมายที่ต้องการ       

ให้เกิดขึ้นในอนาคต   ต้องการให้องค์กรพัฒนาหรือเป็นไปในทิศทางใด โดยการประเมินสภาพ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ผลการ
พัฒนาท่ีผ่านมาในอดีต  และความต้องการของทุกฝ่ายในท้องถิ่นให้บรรลุถึงความต้องการในอนาคต 



๓ 
 

ภำรกิจหลัก เป็นถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการด าเนินงานของเทศบาลต าบล   
ถ้ าใหญ่ เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดและภาพลักษณ์ที่ต้องการน าเสนอ ปณิธาน
หรือปรัชญาในการด าเนินงานของเทศบาล  เป็นขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้น       
เป็นพิเศษท่ีจะต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว ้

การก าหนดภารกิจมีแนวทางการด าเนินการแยกเป็น ๒ ระดับ คือ 
 ๑) ภารกิจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
 ๒) พันธกิจหลักท่ีเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ มุ่งมั่นท่ีจะด าเนินการเพื่อให้บรรล ุถึงวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้

การก าหนดพันธกิจหลักมีลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบาย  กฎหมาย และระเบียบและไม่ขัดแย้ง  ต่อบทบาทและความ
รับผิดชอบในอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 

๑.๔  กำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 
จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรวำงแผนพัฒนำท่ียั่งยืน หมำยถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรม ที่ควรค่า

แก่การด าเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของเทศบาล  ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

๑.๕  กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น 
เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนสิ่งท่ีต้องการให้บรรลุผลส าเรจ็ที่ต้องการในแต่ละจุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนาหรือแนวทางการพฒันา ภายในเวลาที่ก าหนด โดยสามารถก าหนดตัวช้ีวัดผลส าเรจ็ในเชิงยุทธศาสตรไ์ว้ด้วย
เพื่อใช้ในกระบวนการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของแผนพฒันา 

๑.๖ กำรก ำหนดตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนหลัก  
ตวัช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก หรอื KPI (Key Performance Indicator) เป็นการวัดความก้าวหน้า

ของการบรรลปุัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ หรือผลสัมฤทธ์ิขององค์กร โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

๑.๗  กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงพัฒนำ 
เมื่อได้ด าเนินการก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจหลัก วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยอาศัย

พื้นฐานการวิเคราะห์ SWOT แล้วจึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น คือแนวคิดหรือวิธีการที่แยบคายอันบ่งบอกถึงลักษณะ การเคลื่อนตัวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
ในอนาคตอย่างไร ยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นกรอบช้ีน าหรือหัวกระบวนของชุดแผนงาน ซึ่งก าหนดวิธีการ หรือขั้นตอน  
ที่ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 ขั้นตอนที่ ๒  กำรจัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด โดยมีเค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
  บทที่ ๑  บทน า 
  บทที่ ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทที่ 3  แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559–2563 
  บทที่ 4  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 –256 

     ขั้นตอนที่ ๓  กำรพิจำรณำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณา และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ หากมีข้อบกพร่อง ก่อนน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 

   

 



๔ 
 

แผนผงัขั้นตอนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 

ประชุมประชาคม ส่วนราชการต่างๆเพื่อรับทราบขอ้มูล ปัญหา 
ความตอ้งการน ามาก าหนดแนวทางการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

รวบรวมแนวทาง วิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อจดัท าร่างแผนฯ 

เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อสภาทอ้งถ่ิน 

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์
การพฒันา 

พิจารณาอนุมติัร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

ประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

  ขั้นตอนที่ ๔  กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 เมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เสนอ
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเทศบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งคืนให้ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติ  และประกาศใช้และแจ้งให้สภาเทศบาล  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป 
 
 
 
 
  

   

 

 

       
 
 
 
      

 
 
       
พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒน 
 

            
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
        
 

 

๑.4  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมือที่ก าหนดแนวทางหรือวิธีการด าเนินงานเพื่อช่วยให้ เทศบาล
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามที่ได้วางแผนไว้ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ด้านงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ครอบคลุมทั้งต าบล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

สภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารทอ้งถิน่ 
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บทที่ ๒ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 
 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ต้ัง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยใน  
      ชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ 
      2.1.1 สภาพทั่วไป 

            (1) ประวัติความเป็นมา 

 เดิมทีต้ำบลถ ้ำใหญ่แบ่งเป็นสองส่วน  คือส่วนทำงทิศเหนือของทำงรถไฟเป็นเขตปกครองของต้ำบลปำกแพรก  
ทำงทิศใต้ของทำงรถไฟเป็นเขตกำรปกครองของต้ำบลหนองเสม็ด  เมื่อปี พ.ศ.2484  ได้แบ่งแยกส่วนกำรปกครองออกอีก
หนึ่งต้ำบล  เรียกว่ำ “ต้ำบลถ ้ำใหญ่”  ซึ่งเรียกตำมช่องของถ ้ำหนึ่งที่มีควำมสวยงำมและกว้ำงใหญ่มำก  เมื่อครั งสงครำมโลก
ครั งที่  2  อ้ำเภอทุ่งสงเป็นเป้ำหมำยของกำรโจมตีทำงอำกำศด้วย  ผู้คนในละแวกนั นได้เข้ำไปซ่อนตัวภำยในถ ้ำ  ต่อมำจึง
เรียกต้ำบลนี ว่ำ  “ต้ำบลถ ้ำใหญ่” 
 ต้ำบลถ ้ำใหญ่  อ้ำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้ำน  ในสมัย
แรก  ต่อมำเห็นว่ำบำงหมู่บ้ำนมีครัวเรือนที่ตอ้งรับผิดชอบมำกและเข้ำเกณฑ์ที่จะแบ่งหมูบ่้ำน  จึงมีกำรแบ่งหมู่บ้ำน  หมู่ที่  1  
ออกเป็นหมู่ที่  8 ,  หมู่ที่  3  ออกเป็นหมู่ที่  9 , หมู่ที่ 5 ออกเป็นหมู่ที่  10  สรุปได้ว่ำ  ปัจจุบันต้ำบลถ ้ำใหญ่               
มีกำรปกครองทั งหมด  10  หมู่บ้ำนกระทรวงมหำดไทย ได้ประกำศยกฐำนะสภำต้ำบลถ ้ำใหญ่ เป็นองค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลถ ้ำใหญ่โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2537  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2538   
และองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำใหญ่ ยกฐำนะเป็นเทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ่ วันท่ี 7 ตุลำคม 2554 
 
ที่ต้ัง อาณาเขต 
          ต้ำบลถ ้ำใหญ่ อ้ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ตั งอยู่ทำงด้ำนตะวันออก ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ้ำเภอทุ่งสง
ไปทำงทิศตะวันออก  ประมำณ  6  กิโลเมตร  มีอำณำเขตดังนี  
 ทิศเหนือ จด ต้ำบลนำหลวงเสน             อ้ำเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 ทิศใต้             จด ต้ำบลที่วัง           อ้ำเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 ทิศตะวันออก จด ต้ำบลร่อนพิบูลย ์           อ้ำเภอร่อนพิบูลย์     จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 ทิศตะวันตก จด เทศบำลเมืองทุ่งสงและต้ำบลชะมำย   อ้ำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรธีรรมรำช 

 เน้ือที่ 
  เทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ่  มีเนื อที่ประมำณ  77.96  ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ  48,726  ไร่  
ประมำณร้อยละ  9.71  ของพื นที่อ้ำเภอทุ่งสง   (อ้ำเภอทุ่งสงมีพื นท่ีประมำณ  802.977  ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ  
501,860.02  ไร่)  หรือประมำณร้อยละ  0.22  ของพื นที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช  (จังหวัดนครศรีธรรมรำช มีพื นที่
ประมำณ  9,942.50  ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ  6,214,064  ไร่) 

 ลักษณะภมูิประเทศ 

       ลักษณะภูมิประเทศทำงทิศตะวันออกของต้ำบล ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อของอ้ำเภอทุ่งสงกับอ้ำเภอร่อนพิบูลย์  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช  จะมีภูเขำใหญ่หลำยลูกสลับซับซ้อนกันเป็นแนว  เป็นแหล่งก้ำเนิดต้นน ้ำล้ำธำรหลำยสำย   พื นที่
เป็นควนเขำ  และมีล้ำคลองล้ำห้วยสลับกันเป็นจ้ำนวนมำก  เช่น  คลองท่ำโหลน  คลองชัยศรี  คลองโยง  คลองปำกแพรก  
เป็นต้น  และลักษณะของพื นที่จะลำดเทลงมำทำงทิศตะวันตกเรื่อยๆ  จนสุดแนวเขตของต้ำบล  บำงส่วนซึ่ง   จะเป็นที่รำบ
ของต้ำบล 
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ลักษณะดินของของต้าบล 
 สภำพดินของต้ำบลถ ้ำใหญ่  พื นที่เป็นควนเขำเนิน  ซึ่งดินบริเวณนี มีควำมสมบูรณ์ดีมำก  เหมำะแก่กำร
เพำะปลูกพืชทุกชนิด  ส่วนท่ีรำบควำมสมบูรณ์ของดินปำนกลำง  เหมำะแก่กำรปลูกพืชหลำยชนิด  ได้แก่ยำงพำรำ  ไม้ผลไม้
ยืนต้น  พืชไร่  พืชผัก  ไม้ดอกไม้ประดับ ฯล 
 
 
 
 
เขตการปกครอง 

     การแบ่งเขตการปกครอง 
 ต้ำบลถ ้ำใหญ่  ได้แบ่งกำรปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้ำน  ดังนี  
  หมู่ที่    1    บ้ำนเปิก 
  หมู่ที่    2    บ้ำนไสใหญ ่
  หมู่ที่    3    บ้ำนจ้ำปำ 
  หมู่ที่    4    บ้ำนถ ้ำใหญ่ 
  หมู่ที่    5    บ้ำนนำตำแย้ม 
  หมู่ที่    6    บ้ำนน ้ำพุ 
  หมู่ที่    7    บ้ำนไสใหญ่เหนือ 
  หมู่ที่    8    บ้ำนไร่ควน 
  หมู่ที่    9    บ้ำนน ้ำรอบ 
  หมู่ที่    10  บ้ำนห้วยด้ำ 
 โดยเทศบำลตำ้บลถ ้ำใหญ่ ได้ประกำศจัดตั งชุมชนในเขตเทศบำล เมือ่วันท่ี 27 กันยำยน 2556จ้ำนวน 28 ชุมชน 
ดังนี  

1. ชุมชนบ้ำนสวนใหญ่คลองเปิก 
2. ชุมชนบ้ำนตำว 
3. ชุมชนบ้ำนเปิก 
4. ชุมชนบ้ำนไสใหญ ่
5. ชุมชนบ้ำนคลองใหญ่ 
6. ชุมชนน ้ำตกโยง 
7. ชุมชนบ้ำนหน้ำค่ำย 
8. ชุมชนในค่ำย 42ก.ฝ.8 
9. ชุมชนหลังค่ำย 
10. ชุมชนไร่ควน 
11. ชุมชนควนเกียบ 
12. ชุมชนควนฮูก 
13. ชุมชนบ้ำนถ ้ำใหญ่ควนไสสูง 
14. ชุมชนบ้ำนถ ้ำใหญ่ปำกแพรก 
15. ชุมชนบ้ำนถ ้ำใหญ่ห้วยชัน 
16. ชุมชนบ้ำนน ้ำรอบ 
17. ชุมชนบ้ำนน ้ำตกปลิว 
18. ชุมชนบ้ำนวังแห้ง 
19. ชุมชนบ้ำนจ้ำปำนอก 
20. ชุมชนบ้ำนจ้ำปำใน 
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21. ชุมชนบ้ำนบนควน 
22. ชุมชนบ้ำนนำตำแย้มเหนือ 
23. ชุมชนบ้ำนนำตำแย้มใต ้
24. ชุมชนบ้ำนน ้ำพุ 
25. ชุมชนถ ้ำพระหอ 
26. ชุมชนบ้ำนวังขวัญ 
27. ชุมชนบ้ำนวังไทร 
28. ชุมชนหน้ำโรงเรียนบ้ำนน ้ำพุ 

ประชากร 
 ประชำกรทั งสิ น  12,372  คน  แยกเป็น ชำย 6,261 คน  หญิง 6,111  คน 
(ข้อมูล ณ  เดือนมกรำคม  2558) 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้ำน 
จ้ำนวน

ครัวเรือน 
จ้ำนวนประชำกร 

ชำย (คน)          หญิง (คน) 
รวม 
(คน) 

1. บ้ำนเปิก 360 465 478 943 
2. บ้ำนไสใหญ ่ 1,474 828 858 1,686 
3. บ้ำนจ้ำปำ 434 610 659 1,269 
4. บ้ำนถ ้ำใหญ ่ 285 437 441 878 
5. บ้ำนนำตำแย้ม 263 476 467 943 
6. บ้ำนน ้ำพุ 314 720 714 1,434 
7. บ้ำนไสใหญ่เหนือ  

(หน้ำค่ำย) 
1,712 1,145 910 2,055 

8. บ้ำนไร่ควน 395 518 530 1,048 
9. บ้ำนน ้ำรอบ 413 723 654 1,377 

10. บ้ำนห้วยด้ำ 183 339 400 739 
รวม 5,833 6,261 6,111 12,372 

 
ที่มา :  อ้าเภอทุ่งสง 

กำรศึกษำ 
  -    ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดเทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ ่ จ้ำนวน  3  แห่ง 
   1.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไตรวิทยำรำม หมู่ที่    2 
   2.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำตำแย้ม หมู่ที่    5 
   3.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน ้ำพ ุ  หมู่ที่    6 
  -    โรงเรียนประถมศึกษำ    จ้ำนวน 6  แห่ง 

1.  โรงเรียนวัดถ ้ำใหญ ่   หมู่ที่ 4 
2.  โรงเรียนบ้ำนนำตำแย้ม             หมู่ที่ 5 
3.  โรงเรียนมหำรำช  3   หมู่ที่ 7 
4.  โรงเรียนอนุบำลมนต์หทัย  (เอกชน)            หมู่ที่ 7 
5.  โรงเรียนบ้ำนจ้ำปำ   หมู่ที่ 9 
6. โรงเรียนบ้ำนน ้ำพุ   หมู่ที่ 10 

- โรงเรียนมัธยมศึกษำ  จ้ำนวน 1 แห่ง 
1. โรงเรียนทุ่งสง              หมู่ที่ 2 
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- มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลศรีวิชัย 
วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช ไสใหญ)่                จ้ำนวน 1   แห่ง 

สำธำรณสุข 
   1. โรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพต้ำบลบ้ำนถ ้ำใหญ่  หมู่ที่  4    จ้ำนวน   1   แห่ง 
   2. โรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพต้ำบลบ้ำนไสใหญ่  หมู่ที่  7     จ้ำนวน   1   แห่ง 
   3. ศูนย์สำธำรณสุขมลูฐำนชุมชน  ต้ำบลถ ้ำใหญ ่ จ้ำนวน  7   แห่ง 
 
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   1. ป้อมต้ำรวจ หมู่ที่  2  
   2. ป้อมต้ำรวจ  หมู่ที่ ๗ 

ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
แหล่งท่องเท่ียว / สถานที่ดูงาน 
      - สถำนท่ีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ดังนี  
  1.  อุทยำนแห่งชำติน ้ำตกโยง               หมู่ที่  2 
  2.  อุทยำนแห่งชำติน ้ำตกปลิว   หมู่ที่  9 
  3.  น ้ำตกวังปลิง     หมู่ที่  1 
  4.  ส้ำนักสงฆ์ถ ้ำพระหอ    หมู่ที่  6 
  5.  วัดถ ้ำใหญ ่     หมู่ที่  4 
      - สถำนท่ีดูงำนเชิงเกษตรอนุรักษ์  

1.  พืชสมุนไพร     หมู่ที่  2   
2.  สวนมังคุดอำยุ  200  ป ี               หมู่ที่  3   
3.  กำรท้ำไม้กวำดดอกหญ้ำ               หมู่ที่  9   

  4.  กลุ่มแมบ่้ำนเกษตรกร    หมู่ที่  10 
  5.  ศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(กก.ตชด. 42)             หมู่ที่   7 
  6.  กลุ่มอนุรักษ์พันธ์พืช (ก.ฝ.8)              หมู่ที่   7 
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นำยปรีชำ  ศรีรินทร ์
ประธำนสภำฯ 

นำยนิยม สำยน ้ำ 
รองประธำนสภำฯ 

 

นำยเพลินจติร  อินทร์แก้ว                
เลขำนุกำรสภำฯ 

 

นำงโชคดี หนูม ี
สท. เขต  2 

 

นำยอนันต์  พรหมปำน 
สท. เขต  1 

 

นำยสุรศักดิ์  ศรสีุวรรณ     
สท. เขต  2 

 

นำงสมศรี  แก้วไกรษร 
สท. เขต  1 

 

นำยอนุรักษ์  ทองเกิด 
สท. เขต  2 

 

นำงบุญศรี  อำรีย ์
สท. เขต  1 

นำยสมหมำย  แก้วศรีนวล 
สท. เขต  2 

 

นำยสนั่น  คชนูด 
สท. เขต  1 

 

นำยธนกฤษ  ส้มเขียวหวำน 
สท. เขต  1 

 

2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาล 

 2.2.1  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 

1.  ฝ่ายนิติบัญญัติ (สภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่) 
ประกอบด้วยสมำชิกสภำเทศบำล  มำจำกกำรเลือกตั งของแต่ละเขต  จ้ำนวน  2  เขตเขตเลือกตั ง

ละ 6 คน  รวม  12  คน  สภำเทศบำล  คัดเลือกประธำนสภำฯ  1  คน  รองประธำนสภำฯ      1  คน  และเลขำนุกำร
สภำฯ  1  คน  ตำมมติที่ประชุมสภำฯ 
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2. ฝ่ายบริหาร 
      ประกอบด้วย  นำยกเทศมนตรี  1  คน  และนำยกเทศมนตรีเป็นผู้แต่งตั งรองนำยกเทศมนตรี  2  คน  
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  1  คน  และที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  1  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

3. ส่วนการบริหารของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่   
เทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ่  ได้แบ่งส่วนกำรบริหำรงำนออกเป็นกอง/ฝ่ำยและงำน  โดยมีหัวหน้ำส่วน 

กำรบริหำรที่เรียกว่ำผู้อ้ำนวยกำรกอง  หรือหัวหน้ำส้ำนักปลัดเทศบำลเป็นผู้บังคับบัญชำของส้ำนักและกองนั นๆ  และภำยใน
ส้ำนัก/กองจะแยกเป็นฝ่ำยและงำน  โดยมีปลัดเทศบำล  เป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ้ำ  และพนักงำน
จ้ำง  และควบคุมดูแลรำชกำรประจ้ำของเทศบำลให้เป็นไปตำมนโยบำยและมีอ้ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก้ำหนดหรือตำมที่
นำยกเทศมนตรีมอบหมำย 
 
 

นำยอนุวัตร  นำคฤทธิ์  
นำยกเทศมนตรีต้ำบลถ ้ำใหญ ่

นำยสวงค์  เกิดบัวทอง 
รองนำยกเทศมนตรี  

นำยเมธำ  รอดจันทร ์
รองนำยกเทศมนตร ี

นำยศรำวุธ  หมื่นพันธ์ 
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ี

นำยกิตติ  กลิ่นพงศ ์
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตร ี
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โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตา้บลถ้้าใหญ่

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

 
 
 
 
( 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหำรงำนเทศบำล 7) 

 
 
 

ส้านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้ำส้ำนักปลัดเทศบำล  
(นักบริหำรงำนท่ัวไป 8)  

 
 
 

กองคลัง 
ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง 

(นักบริหำรงำนคลัง8) 
 
 

 

กองช่าง 
ผู้อ้ำนวยกำรกองช่ำง
(นักบริหำรงำนช่ำง 7) 
 

 
 

กองการศึกษา 
ผู้อ้ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
(นักบริหำรกำรศึกษำ 7) 

 
 
 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ้ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหำรงำนสำธำรณสุข 7) 
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โครงสร้างส้านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างกองคลัง 

     - พนักงำนขับรถยนต์ 
     - นักกำร (ลูกจ้ำงประจ้ำ) 
     - คนงำน 
งานกิจการสภา 
     - เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 4 
งานรัฐพิธี 
งานธุรการ  
     - เจ้ำพนักงำนธุรกำร  5    
     - ผช.เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูล 
 

หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหำรงำนท่ัวไป 8) 

 
 

 

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

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

หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ 
(นักบริหำรงำนท่ัวไป 6) 

 
 
 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
(นักบริหำรงำนท่ัวไป 6) 

 
 

 

หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
(นักบริหำรงำนท่ัวไป 6) 

 
 

 

งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
      - เจ้ำพนักงำนส่งเสรมิกำรท่องเที่ยว 2-4/5 
      - ผช.นักวิชำกำรประชำสัมพนัธ์  
      - ผช.นักวิชำกำรประชำสัมพนัธ์  
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โครงสร้างกองคลัง 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้อ้านวยการกองคลัง 
(นักบริหำรงำนกำรคลัง 8) 

 
 
 

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

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง 
(นักบริหำรงำนกำรคลัง 6) 

 
 

 

งานการเงินและบัญช ี
   - เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนกำรเงินและบัญชี 6ว 
   - นักวิชำกำรเงินและบญัชี 5 
   - เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
(ลูกจ้ำงประจำ้) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    - เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  2 
    - นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ 6ว    
    - ผช.เจ้ำหน้ำท่ีจัดเก็บรำยได้ 
(ลูกจ้ำงประจำ้)  
งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
    - นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ 6ว      
    - เจ้ำหน้ำท่ีจัดเก็บรำยได้ 3  
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โครงสร้างกองช่าง 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ผู้อ้านวยการกองช่าง 
(นักบริหำรงำนช่ำง 7) 

 
 

 

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

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
(นักบริหำรงำนช่ำง 6) 

  

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

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อ้านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหำรงำนสำธำรณสุข 7) 

 
 

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
(นักบริหำรงำนสำธำรณสุข 6) 

 
 

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

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ้านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหำรกำรศึกษำ 7) 

 
 

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     - พนักงำนครูเทศบำล (9) 
     - ผช.หัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
      - ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (1) 
     - ปฏิบัติหน้ำท่ีดูแลเด็กเล็ก (ผูดู้แลเด็ก) (2) 
       
 
 
     
 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
(นักบริหำรกำรศึกษำ 6) 

 
 

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



๑๗ 
 

 
 

 
 
อัตราก้าลังพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ้า และพนักงานจ้าง  มีดังน้ี 

  - นักบริหำรงำนเทศบำล   2  คน 
   - ปลัดเทศบำล   1         คน 
   - รองปลัดเทศบำล              1          คน 
 3.1 ส้านักปลัดเทศบาล 
  -  พนักงำนเทศบำล              16 คน 
  -  ลูกจ้ำงประจ้ำ    2 คน 
  -  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ                9 คน 
  -  พนักงำนจ้ำงทั่วไป   6 คน 
 3.2 กองคลัง 
  -  พนักงำนเทศบำล               9 คน 
  -  ลูกจ้ำงประจ้ำ    2 คน 
  -  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ              1         คน 
 3.3 กองช่าง 
  -  พนักงำนเทศบำล              6 คน 
  -  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ             4 คน 
  -  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  6 คน 

3.4 กองการศกึษา 
 -  พนักงำนเทศบำล             3 คน 

  -  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ            3 คน 
  -  ครูผู้ดูแลเด็ก             9 คน 
  -  ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก            1           คน 
  -  ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีดูแลเด็กเล็ก            2           คน 

3.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 -  พนักงำนเทศบำล  4        คน 

  -  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 5        คน 
  -  พนักงำนจ้ำงทั่วไป 8        คน 

2.2.2  สถานะทางการคลังของเทศบาล 
 เทศบำลตำ้บลถ ้ำใหญ่ มีรำยรับ – รำยจ่ำย ประจ้ำปีงบประมำณ 2557 ดังนี  
รายรับ 

รายการ งบประมาณ (บาท) 
หมวดภำษีอำกร 3,766,216.01 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 1,277,384.00 
รำยได้จำกทรัพยส์ิน 528,712.11 
รำยได้เบ็ดเตล็ด 299,428.00 
ภำษีจัดสรร 27,585,543.95 
เงินอุดหนุน 12,390,079.00 
รวมรำยรับ 45,847,363.07 
เงินอุดหนุนที่รัฐบำลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค ์ 12,386,492.00 

รวมรายรับทั้งสิ้น 58,233,855.07 
 



๑๘ 
 

 
 

 
รายจ่าย 

รายการ งบประมาณ (บาท) 
งบกลำง 2,219,361.25 
เงินเดือน 9,363,471.46 
ค่ำจ้ำงประจ้ำ 651,390.00 
ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 5,159,937.61 
ค่ำตอบแทน 683,194.00 
ค่ำใช้สอย 6,488,254.84 
ค่ำวัสด ุ 4,315,602.40 
ค่ำสำธำรณูปโภค 708,151.95 
เงินอุดหนุน 3,743,331.82 
ค่ำครุภณัฑ ์ 1,549,305.80 
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง 9,219,000.00 
รำยจ่ำยอื่น 0.00 
รวมรำยจ่ำย 44,101,001.13 
รำยจ่ำยที่จำ่ยจำกเงินอุดหนุนทีร่ัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์ 12,352,192.00 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 56,453,193.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 
 

 

2.2.3  เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 

เทศบำลตำ้บลถ ้ำใหญ่ มีเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ดังนี  

ล้าดับที ่ รายการ จ้านวน 
๑ คอมพิวเตอร ์ ๑๖  เครื่อง 
๒ ระบบอินเตอร์เน็ต ๑๖  เครื่อง 
๓ เครื่องโทรสำร   ๒  เครื่อง 
๔ เครื่องถ่ำยเอกสำร   ๑  เครื่อง 
๕ รถยนต ์   ๓  คัน 
๖ รถจักรยำนยนต ์   ๓  คัน 
๗ เครื่องโทรศัพท ์   ๘  เครื่อง 
๘ เครื่องพิมพ์ดีด   ๑  เครื่อง 
๙ กล้องถ่ำยรูปดิจติอล   ๒  เครื่อง 

๑๐ รถยนต์บรรทุกน ้ำ   ๑  คัน 
๑๑ โทรทัศน ์   ๓  เครื่อง 
๑๒ เครื่องตัดหญ้ำ   ๔  เครื่อง 
๑๓ เครื่องพิมพ์  ๑๒ เครื่อง 
๑๔ เครื่องอัดแรง   ๑  เครื่อง 
๑๕ โทรทัศน ์   ๓  เครื่อง 
๑๖ รถยนต์บรรทุกขยะมลูฝอย   ๓  คัน 
๑๗ รถแทรกเตอร ์   ๑  คัน 
๑๘ รถยนต์บรรทุกเทท้ำยตดิตั งเครน   ๑  คัน 
๑๙ เครื่องสูบน ้ำ (ปั้มหอยโข่ง) 2 แรงม้ำ   ๓  เครื่อง 
๒๐ เครื่องเป่ำลม (มอเตอร์ 3 แรง)   ๑  เครื่อง 
๒๑ เทปวัดระยะ   ๑  อัน 

 
 
2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 
 เทศบำลตำ้บลถ ้ำใหญ่ มีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี  
 2.3.1 มีกำรเกษตรที่เป็นฐำนหลกัท่ีสำมำรถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอำหำรที่ส้ำคญั 
 2.3.2 มภีูมิประเทศและอำกำศรวมทั งสภำวะแวดล้อมท่ีเหมำะแกก่ำรท้ำกำรเกษตร 
 2.3.3 มโีครงกำรคมนำคมขนส่ง สำมำรถติดต่อไดต้ลอดพื นท่ีทั งจังหวัด มีถนนสำยหลักตดัผำ่น 
 2.3.4 มสีินค้ำพื นเมืองของต้ำบลและพื นที่ใกล้เคยีง เช่น ไม้กวำดดอกหญ้ำ  ข้ำวเกรียบต้มย้ำจำกข้ำวสังข์หยด   
มะมุดกวน  มะมุดแช่อ่ิม  มังคุดกวน เรียนกวน เครื่องแกง เป็นต้น 
 ฉะนั น ด้วยสภำพพื นทีเ่ทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ่ที่มีควำมอุดมสมบรูณ์ ทั งทรัพยำกรธรรมชำติและปัจจัยที่เอื อต่ำงๆ 
จึงเหมำะแก่กำรท้ำกำรเกษตร จึงก้ำหนดจุดยีนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) ของต้ำบลถ ้ำใหญ ่

 



 
๒๐ 

 

 
 

 

บทที่  ๓ 
แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ พ.ศ. 255๙-256๓ 

 

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท้ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
3.1.1 นโยบายรัฐบาล 

  พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวัน
ศุกร์ที ่12 กันยายน 2557การเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลได้เข้ามาสืบทอดงานและสานต่อภารกิจจากที่คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เคยก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาประเทศไว้ 3 ระยะตั้งแต่เข้ามาควบคุมอ านาจการ
ปกครองประเทศเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 
 ระยะแรกได้มุ่งระงับยับยั้งความแตกแยกยุติการใช้ก าลังอาวุธสงครามก่อความรุนแรงแก้ไขผลกระทบจาการที่
รัฐบาลและรัฐสภาที่ก่อนหน้านั้นอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติกว่า6 เดือนตลอดจนเร่งแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเฉพาะหน้ามุ่งสร้างความสุขความสงบคืนสู่ประเทศซึ่งท าได้ส าเร็จมาแล้วในระดับหนึ่ง 
 หลังจากนั้นเพียง 2 เดือนก็เข้าสู่ระยะที่ 2 ด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติหลังจากนั้น คสช.ได้ลดบทบาทและ
ภารกิจลงมาอยู่ในระดับการเป็นที่ปรึกษาและท างานร่วมกับ ครม.ในการพิจารณาหรือแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวข้องกับความสงบ
เรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติส่วนที่จะตามมาในเร็วๆนี้คือการจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญเพื่อวางรากฐานทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอันมั่นคงแก่ประเทศก่อนจะเข้าสู่ 
 ระยะที ่3 คือการใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรและการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเง่ือนไขดังกล่าวนี้เป็น  พันธกิจที่รัฐบาล
จะยังคงยึดมั่นและด าเนินการต่อไป 
 ในการบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลมีนโยบายต่างๆ 11 ด้านโดยได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วย
ความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นส าคัญใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมควรแก่ฐานะความมีเหตุมีผลและการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิดใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที ่11 แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและความต้องการของประชาชนที่แสดงออกมาโดยตลอดซึ่ง
น่าจะชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฏิรูปประเทศเป็นแนวทางการก าหนดนโยบายค านึงถึงปัญหาของประเทศ
ค านึงถึงเงื่อนเวลาค านึงถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าได้แก่การที่ประเทศตอ้งเร่งฟื้นฟูจากความบอบช้ าทางเศรษฐกิจความ
หวาดระแวงทางสังคมจนกลายเป็นความขัดแย้งทางการเมืองการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐจนกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนอิด
หนาระอาใจและเข็ดขยาดและการเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีต้องมีความพร้อมไม่ถูกใครอื่นมองว่าเราเป็นตัว
ปัญหาของประชาคม 
 ข้อส าคัญคือนโยบายทุกด้านต้องสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรปกครองทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงประเทศต้อง
เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ียั่งยืนครอบคลุมปัญหาทั้งระยะเฉพาะหน้าที่ต้องท าทันทีระยะกลางที่ต้องท าต่อไปหรือต้องรอ
การบังคับใช้กฎหมายและระยะยาวแม้จะไม่เห็นผลในระยะอันใกล้แต่รัฐบาลนี้ต้องการวางรากฐานเพื่อให้รัฐบาลข้างหน้ามา
รับช่วงได้อย่างต่อเนื่องประการส าคัญต้องการให้ 
ประชาชนเกิดความชัดเจนรู้ล่วงหน้าว่าประเทศของเราจะก้าวไปทางไหนนโยบาย 11 ด้าน ดังนี ้
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปากย่ามใจหรือประสงค์ร้ายมุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงถึง
ความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมากตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 

2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ! 
 2.1 ในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ใหค้วามส าคญัต่อการเตรียมพร้อมสูป่ระชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนใน
กิจการ 5 ด้าน 
 ประกอบด้วย 

- การบริหารจัดการชายแดน 



 
๒๑ 

 

 
 

- การสร้างความมั่นคงทางทะเล 
- การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาต ิ
- การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
- การเสรมิสร้างในการปฏิบตัิการทางการทหารร่วมกันของ 

อาเซียนโดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกันแก้ไขข้อพิพาทต่างๆรวมถงึการแก้ไขปัญหาเส้น 
เขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคแีละพหุภาค ี
 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงและพัฒนามาใช้
ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธีพร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐและสร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่
อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
 2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัยมีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย
และผลประโยชน์ของชาติปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อน าไปสู่การ
พึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศได้ 
 2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ว่าในด้านการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมโดยจะน ากลไก
ทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

3. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถงึ 
บริการของรัฐ 
 3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานโดยให้แรงงาน
ทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน 
 3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองการทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ
การท่องเที่ยวท่ีเน้นบริการทางเพศและเด็กและปัญหาคนขอทานด้วยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จ าเป็นและเพิ่มความ
เข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 
 3.3 ในระยะต่อไปจะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึนรวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการ 
สงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพพัฒนาศักยภาพคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้สูงอายุสตรีและเด็ก 
 3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อ
สร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้านสถานพักฟื้นและโรงพยาบาลที่เป็นความ
ร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและครอบครัวรวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
 3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย 
 3.6 จัดระเบียบสังคมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนท่ัวไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
 3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวนโดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้
ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ าและออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกรใช้เทคโนโลยี
ดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนท่ีที่ทันสมัยแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นท่ีป่าท่ีไม่ชัดเจน 

4. การศกึษาและเรียนรู้การทะนุบ้ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก
ไปพร้อมกันเพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนา
ก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ท้ังในด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 
 4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
ของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษาจัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการ
การศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
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 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและทั่วถึงและร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรง
ตามวิชาที่สอนน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ 
สอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
 4.5 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆสนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญใน
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่าง
ยั่งยืน 

5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสขุภาพของประชาชน 
 5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มคีวามครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคณุภาพโดยไม่
มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบและบรูณาการขอ้มูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ 
 5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษาสร้างกลไกจัดการ
สุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางปรับระบบการจ้างงานการกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุข
ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 
 5.3 ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆในสังคมเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ
ปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญการปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่
รัดกุม 

6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะคือระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันทีระยะต่อไปที่ต้องแก้ไข
ปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่และระยะยาวท่ีต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องดังนี ้
 6.1 ในระยะเร่งด่วนเร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณพ.ศ.2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนท่ีจะพ้นก าหนดภายในสิ้นปีนี้ 
 6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้จัดท าไว้โดยน า
หลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ที่ให้ความส าคัญ 
ในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วยทบทวน
ภารกิจท่ีมีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็นและแสดง 
รายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริมการ
ลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็วและน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มีผล 
ตอบแทนดี 
 6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆเช่นลดต้นการผลิตการช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิต
อย่างทั่วถึง 
 6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัวเช่นปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและ
มาตรฐานการผลิตระดับไร่นาเป็นต้น 
 6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยโดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ท่ีมีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกท่ีจะท าได้ 
 6.7 ในระยะยาวต่อไปประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 
 6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาลโดยระดมความคิดเห็นเพื่อ
หาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งด าเนินการสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้
กระจายครอบคลุมซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 
 6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆให้สอดคล้อง 
กับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภทรวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจ
และผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ท้ังในทะเลและบนบกและด าเนินการให้มีการ 
สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วยวิธีการเปิดเผยโปร่งใสและเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อมพร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 
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 6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วนโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้ไว้ในระดับ
ปัจจุบันท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลแต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้า 
และขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ซึ่งจะจัดเก็บจากทรพัย์สินเช่นภาษีมรดกภาษีจากท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างโดยให้
มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุดรวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อยและ
ยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทท่ีเอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากข้ึน 
 6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งจ านวนสูงมากกว่า  700,000 ล้านบาทและ
เป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้าอันจะท าให้เหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลงโดยประมวลหนี้
เหล่านี้ให้ครบถ้วนหาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมดและยืดระยะเวลาช าระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของ
งบประมาณในอนาคต 
 6.12 ในระยะยาวพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 - ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และรถไฟฟ้าเชื่อมกทม. กับ
เมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชนเพื่อตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปท าได้ทันที 
 - ด้านคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่า
อากาศยานในภูมิภาคเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ด้านการคมนาคมทางน้ าโดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝั่งทะเลเพื่อลดต้นทุนระบบ    โลจิสติกส์ของ
ประเทศเริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตลอดจน 
ผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเช่ือมโยงกับท่าเรือ
แหลมฉบังรวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึก 
 6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานในระดับ
นโยบายหน่วยงานก ากับดูแลและหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจนและจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลระบบรางเพื่อท าหน้าที่ก าหนด
มาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยโครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรมการลงทุนการบ ารุงรักษาและการบริหาร
จัดการซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ 
 6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพก าหนดเป้าหมายและมาตรการ
ที่จะแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็น 
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 6.15 ในด้านเกษตรกรรมด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่คือการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ 
 6.16 ในด้านอุตสาหกรรมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศอาทิ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์เป็นต้น 
 6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจังซึ่งจะท า
ให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ 

7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 - เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียนโดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการ
พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วม 
มือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน 
 - พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณ
ประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน 
พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่านได้แก่      
ปาดังเบซาร์สะเดาอรัญประเทศแม่สอดบ้านคลองลึกและบ้านคลองใหญ่ 

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 
 8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่า 1% ของรายได้
ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน 
 8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศเช่นด้านพลังงานสะอาดระบบรางยานยนต์ไฟฟ้าการ
จัดการน้ าและขยะใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตาม 
ความเหมาะสมในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มีเง่ือนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย! 

9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
 9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยให้ความส าคัญในการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐพร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 
เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ 
 9.2 ในระยะต่อไปพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชด าริที่ให้
ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้เช่นการก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 
 9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพจัดให้มีแผน
บริหารน้ าของประเทศเพื่อให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเช่ือมโยงกันอย่างเป็น 
ระบบ 
 9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศขยะและน้ าเสียที่ เกิดจากการผลิตและบริโภคในพื้นที่ใดที่สามารถ
จัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการส่วนขยะ 
อุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษโดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐานและ
พัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบท้ิงขยะติดเชื้อและใช้มาตรการทางกฎหมายและ 
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 

10. การส่งเสริมการบรหิารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 
 10.1 จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการโดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะ
เฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถ 
ด าเนินการได้ 
 10.2 ในระยะแรกกระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็วท้ังจะวางมาตรการ
ทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการ 
ทุจริตหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนส่วนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงาน
ให้บริการด้านการท าธุรกิจการลงทุนและด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
 10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกันการแทรกแซง
จากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล 
ของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ 
 10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลมุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้อง 
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 11.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆที่ล้าสมัยไม่เป็น
ธรรมไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศและเป็นอุปสรรคต่อการบริ หารราชการแผ่นดินโดยจะใช้กลไกของ
หน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ 
 11.2 ในระยะต่อไปจะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ 

3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ช้ีน าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะ
ยาว ท่ีทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งก าหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจใน
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ความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล   การ
บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ท่ัวถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูล และเอื้อ
อาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่
พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 
 
 วิสัยทัศน์ 

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมภีูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
 

พันธกิจ 
1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสงัคมที่มีคุณภาพทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มี

คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทกุภาคส่วนได้รบัการ
เสรมิพลังให้สามารถมสี่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใตร้ะบบบริหารจดัการภาครัฐท่ีโปร่งใสเป็นธรรม 

2.พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคณุธรรมเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแตล่ะช่วงวัย
สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรูเ้ท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลติและบริการให้เข้มแข็งและมีคณุภาพบนฐานความรู้ความคดิสร้างสรรค์และภูมิปญัญาสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคใหเ้ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมสรา้งความ
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิาคเพือ่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนบัสนุนการมสี่วนร่วมของชุมชนรวมทั้งสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและภยัพิบัติทางธรรมชาติ 
 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันตสิุข 
2.เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอยา่งเป็นองค์รวมทั้งทางกายใจสติปญัญาอารมณค์ุณธรรมจริยธรรมและสถาบัน

ทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
3. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเ้ติบโตอย่างมีเสถียรภาพคณุภาพและยั่งยนืมีความเช่ือมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้า

และบริการบนฐานปญัญานวัตกรรมและความคดิสร้างสรรค์ในภมูิภาคอาเซียนมีความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการผลิต
และการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนาไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

4.เพื่อบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดลุของระบบนเิวศและเป็น
ฐานท่ีมั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

 เป้าหมายหลัก 
1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง สดัส่วนผู้อยู่ใต้

เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต ากว่า 5.0 คะแนน 
2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคณุธรรม จรยิธรรม และสถาบันทางสังคมมคีวาม

เข้มแข็งมากขึ้น 
3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราทีเ่หมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลติภาพรวมไม่

ต่ ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมลูค่าผลติภัณฑ์ของวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40.0 

4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่ม
พื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดลุของระบบนิเวศ 

 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  ให้ความส าคัญกบั 
   (1) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสรา้งขีดความสามารถ

ในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
   (2) การจัดบริการทางสังคมใหทุ้กคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานเน้นการสร้างภมูิคุ้มกันระดับปัจเจกและสร้างการมสี่วน

ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
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   (3) การเสรมิสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิม่ทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองได้อย่างมีคุณคา่และศักดิ์ศร ี

   (4) การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคมและ
เสรมิสร้างการบรหิารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสมรีะบบตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ีรดักุม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืนให้ความส าคัญกับ 
   (1) การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
   (2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุม้กันต่อการเปลีย่นแปลง 
   (3) การส่งเสริมการลดปจัจัยเสีย่งด้านสุขภาพอยา่งเป็นองค์รวม 
   (4) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   (5) การเสรมิสร้างความเขม้แข็งของสถาบันทางสังคม 
3. ยุทธศาสตร์ความเขม้แข็งภาคเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงานให้ความส าคญักับ 
   (1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
   (2) การเพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพการผลติภาคเกษตร 
   (3) การสร้างมลูค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
   (4) การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แกเ่กษตรกร 
   (5) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
   (6)การสร้างความมั่นคงด้านพลงังานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร 
   (7)การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
 
 
 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิสูก่ารเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
   (1) การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิสู่การพัฒนาท่ีมีคณุภาพและยั่งยนื 
   (2) การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวจิัยและนวัตกรรม 
   (3)การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็นธรรม 
   (4) การบริหารจดัการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมเีสถียรภาพ 
5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้

ความส าคญักับ 
   (1)การพัฒนาความเชื่อมโยงดา้นการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภมูภิาคต่างๆ 
   (2)การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมภิาค 
   (3)การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   (4)การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหวา่งประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์เป็นทางเลือกใน

การด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 
   (5)การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมภิาคด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

การเคลื่อนย้ายแรงงานและการส่งเสรมิแรงงานไทยในต่างประเทศ 
   (6) การมีส่วนร่วมอย่างส าคญัในการสร้างสังคมนานาชาติทีม่ีคุณภาพชีวิตป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและ

อาชญากรรมยาเสพติดภัยพิบัติและการแพรร่ะบาดของโรคภยั 
   (7)การเสรมิสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนนุการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งมี

จริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมพร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงหาก าไร 
   (8)การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 
   (9)การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนและการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือใน

การพัฒนาภูมภิาค 
   (10)การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตร่ะดับชุมชนท้องถิ่น 
6.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนให้ความส าคัญกับ 
   (1)การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (2)การปรับกระบวนทัศน์การพฒันาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคม

คาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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   (3)การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมี
ภูมิคุ้มกัน 

   (4)การเตรยีมความพร้อมรองรบักับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
   (5)การสร้างภมูิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (6)การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณดี้าน

สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
   (7)การควบคุมและลดมลพิษ 
   (8)การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็น

ธรรมอย่างบูรณาการ 

 3.1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยและแผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเท่ียวระดับนานาชาติ” 

นิยาม  :  ”ศูนยกลางการสรางสรรคเศรษฐกิจการเกษตร”การพัฒนากลุมจังหวัดใหเปนศูนยกลางการผลิตทาง
การเกษตร (การผลิตวัตถุดิบขั้นตน) และอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร (การแปรรูปและการผลิตสินคาส าเร็จรูป)  ท่ีมี
คุณภาพและปลอดภัย โดยเนนที่พืชและสัตวเศรษฐกิจศักยภาพส าคัญของกลุ่มจังหวัด ไดแก ยางพารา ปาลมน้ ามัน ไมผล
และกุ้งทะเลและการเปนแหลงเรียนรูส าคัญในระดับนานาชาติในการพัฒนาการเกษตรและสรางสรรรคใหเกิดมูลค่าเพิ่มจาก 
ผลผลิตทางการเกษตรดวยเทคโนโลยีสมัยใหมที่สามารถด าเนินการไดในระดับพื้นท่ีบูรณาการรวมกับภมูิ    ปญญาทองถิ่นให
สามารถสรางงาน สรางอาชีพและเปนกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

นิยาม : ”ศูนยกลางการทองเที่ยวระดับนานาชาติ”แหลงทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเปนจุดมุงหมายปลายทางที่
นักท่องเที่ยวทั่วโลกตองการมาเยี่ยมเยือน และการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเปนกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนภาค
เศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของและสรางมูลคา  คุณคา ตลอดจนสรางรายได และกระจายรายได สชุูมชนบนฐานของการบริหาร
จัดการโดยค านึงถึงความสมดุลและยั่งยืน 
 เป้าประสงค์รวม 
 1) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาลม์น้ ามันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมลูค่าเพิ่ม แกร่ะบบเศรษฐกิจ 
 2) การท่องเที่ยวไดร้ับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ 
 3) ไมผ้ลและสินค้าประมงปลอดภยัต่อการบรโิภคและมีศักยภาพในการส่งออก 
 4) การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว 
             การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ประเด็นยุทธศาตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมลูค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาลม์น้ ามัน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพื้นที่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาไมผ้ลและการประมงให้ปลอดภยัและมศีักยภาพในการส่งออก 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจสิติกส์ใหร้องรบัการค้า 
การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคณุภาพชีวิต 

แผนพัฒนาจังหวัด 
 วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดนครศรีธรรมราช 

“นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเท่ียว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 

 ค้านิยามวิสัยทัศน์ 
ค้าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 

นครแห่งการเรียนรู ้ วิถีชีวิตของผู้คนและกลุ่มคน ที่มีการปรับปรุงแบบแผนการด าเนินชีวิตให้เท่าทันกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามศักยภาพของตนเองและสงัคม พัฒนาจังหวัดให้เติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนบนฐานการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามของเมืองนคร 
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นครแห่งการเกษตร ระบบการบริหารจัดการภาคการเกษตรของจังหวัดมีมาตรฐานในระดับสากล  
อุตสาหกรรมการเกษตรมีศักยภาพสร้างคน สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจแก่จังหวัด  
การเกษตรของจังหวัดมีความเข้มแข็งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ยึดหลักการประยุกต์
หลักทฤษฎีพอเพียง ระบบการเกษตรมีศักยภาพทางการพาณิชย์ที่มีมาตรฐานเกษตรกรมี
คุณภาพชีวิต พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง    
 

 
ค้าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 

นครแห่งการท่องเที่ยว ระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวของจังหวัดมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั้งในด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว บุคลากรท่องเที่ยว มีกิจกรรมการท่องเที่ยวในระดับโลก และกิจกรรมท่องเที่ยวที่
มีทั้งปีด้วยประสิทธิภาพการเป็นมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด ทั้งนี้ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดยึดหลักการไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และการรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามของจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และระบบเศรษฐกิจของจังหวัด 
 

นครที่น่าอยู่ ประชาชนในสังคม อยู่ดีกินดี มีอาชีพมีรายได้ เศรษฐกิจของจังหวัดดี การคมนาคม 
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคมีคุณภาพ ท่ัวถึง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีธรรมชาติและสภาพแวดล้อมท่ีดี มีการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
และมีความเป็นจังหวัดประชาธิปไตยและยึดนิติรัฐ 

นครที่มีชุมชนเข้มแข็ง บ้าน หมู่บ้าน ชุมชน ท้องถิ่น ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันบน
พื้นฐานของค่านิยมร่วม “นครเข้มแข็ง” โดยเน้นศักยภาพภายใน ภายใต้หลักการ  
๔ องค์ประกอบ คือ ๑. กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็ง ทุกฝ่ายร่วมแรงพัฒนา ยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ๒. ใช้ข้อมูลบญัชีครัวเรือน มีเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้ แผนชุมชนคุณภาพ 
๓. เข้าถึงแหล่งทุน สนับสนุนการออม องค์กรการเงินเข้มแข็ง และ ๔. บริหารจัดการดี 
สวัสดิการชุมชนท่ัวถึง แก้ปัญหาความยากจนยั่งยืน  

 จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด(Positioning) 
1. นครแห่งธรรม นครแห่งศรัทธา 
2. นครเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม 
3. นครหตัถศิลป์ หตัถกรรม 
4. ตลาดกลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 

 ประเด็นยุทธศาตร์ (Strategic Issue) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน า

นวัตกรรมเกษตรมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร้าง

อาชีพและรายได้ในพ้ืนท่ีเพิ่มขึ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สี

เขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ศูนย์กลางการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ช้ันน าของภูมิภาค ได้มาตรฐาน ลดต้นทุน 

เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและการขนส่ง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อการอยู่ดี มีสุข 

 เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective) 
1. การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 
2. รักษาฐานรายได้เดิมและเพิ่มรายได้ใหม่ 



 
๒๙ 

 

 
 

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขเพิ่มขึ้น 
4. ระบบการผลิตและการขนส่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 3.1.4 แนวทางด้าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม 

ผลกระทบ แนวทางการด้าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
เส้นทางคมนาคมไมค่รอบคลุมและทรุดโทรม -สนับสนุนงบประมาณก่อสรา้งและปรับปรุงระบบคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน โดยใหส้อดคล้องกบัยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 
-ให้ อบจ.เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาแบบองค์รวมโดย
ด าเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคมใน อปท.ท่ีขาดแคลน
งบประมาณ 

สถานีให้บริการด้านพลังงานไม่เพยีงพอและปิดบริการเร็ว -สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก 
พื้นที่ด่านชายแดนมีความคับแคบไม่สามารถรองรับ
การจราจรในช่ังโมงเร่งด่วน 

-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้มีศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One  Stop Service) การตรวจปล่อย
จุดเดยีว (Single Services Inspection) และด่านศลุกากร
แบบ Single window 

 
▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องส่งเสรมิด้านการค้าและการลงทุน 

ผลกระทบ แนวทางการด้าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน -สนับสนุนให้สถาบันการเงินผ่อนปรนการปล่อยสินเชื่อใน

ภาคอุตสาหกรรม SMEs ที่มีศักยภาพในการขยายและ
ปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
-สนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรับเกษตรกร 

ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเขา้ใจเรื่องกฎระเบียบพิธี
ศุลกากรส่งผลให้มีการลักลอบท าการค้าตามแนวชายแดน 

-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านการค้าการลงทุนและเรื่องกฎระเบียบพิธีศุลกากร 

ไม่มีจดุกระจายสินค้าและศูนย์บรกิารแบบเบ็ดเสร็จ -ส่งเสรมิการด าเนินการก่อสรา้งศูนย์กระจายและส่งสินคา้และ
ศูนย์บรกิารเบด็เสร็จโดยให้ อปท. อ านวยความสะดวกในเรื่อง
ข้อมูลข้อเสนอแนะ และประสานให้เอกชนด าเนินการ 
-จัดท าผังเมืองรวมเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีการค้า
และการลงทุน 

สินค้าและการบริการที่แต่ละประเทศมีลักษณะคลา้ยกัน -ส่งเสรมิและพัฒนาด้านการรวมกลุ่มผู้ประกอบการใน
ลักษณะของการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม เพื่อให้ผูป้ระกอบการมีความเข้มแข็งและ
สามารถเพิ่มอ านาจต่อรองรับผูค้้ารายใหญไ่ด ้

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล -เร่งรัดให้มีการจัดท าระบบโปรแกรมแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ครอบ
คลุ่มทุก อปท.เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย เป็นต้น 
-อ านวยความสะดวกในเรื่องการจดทะเบียนการค้า (อบจ.) 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๐ 

 

 
 

 
▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องส่งเสรมิด้านการท่องเที่ยว 

ผลกระทบ แนวทางการด้าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณาการแหล่งท่องเที่ยว/การ
พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว/การบ ารุงรักษาและฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยว 

-พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งทอ่งเที่ยวให้เป็นระบบและมี
คุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การ
สร้างเส้นทางเครือข่ายท่องเที่ยว/กิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกัน
ระหว่าง อปท.ที่มีแหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรมท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกันในจังหวัดและจังหวัดที่อยู่ติดกัน การจดัการ
ความรู้ด้านการท่องเที่ยว การบรหิารจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนและเกิดมูลค่าเพิม่ เป็นต้น 
-พัฒนาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความรู้
ความเข้าใจ ในด้านการให้บริการและด้านภาษาเพื่อเป็นการ
สร้างมาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
-ประสานทุกภาคส่วนให้บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยน าการจดัการความรู้มาใช้ในการด าเนินงาน 
-จัดเก็บภาษีจากการท่องเที่ยว 

การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง/สิ่งอ านวยความสะดวกเช่น 
ป้ายช้ีทาง และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไมไ่ด้มาตรฐาน 

-เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบตา่ง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ สื่อ
วิทยุ และโทรทัศน ์
-จัดท าป้ายชี้ทาง/แผนที่ท่องเที่ยวสองภาษา 
-จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวท่ีได้มาตรฐานและมีเจ้าหน้าที่
ที่มีความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศให้บริการ 
-ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงระเบียบและกฎ
จราจรของประเทศไทย และก าชับให้เจ้าหน้าท่ีที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

 
▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องส่งเสรมิด้านการศึกษา 

ผลกระทบ แนวทางการด้าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
เจ้าหน้าท่ีและประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาประเทศเพื่อนบ้านในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-สนับสนุนให้สถาบันทางการศึกษาเร่งรัดพัฒนาเยาวชนให้
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
-จัดสรรงบประมาณในการจ้างครสูอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน/ครูชาวตา่งชาติให้เพียงพอกับ
ความต้องการของโรงเรียน 
-ปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาต่างประเทศโดยเน้นที่การ
ฟังและพูดเพื่อติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ 

การสืบค้นข้อมลูของหน่วยงานในประเทศมีอยู่อย่างจ ากัด
เนื่องจากการจัดท าข้อมลูไม่เป็นระบบและมีความล้าหลัง 

-สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารทีเ่ป็นภาษาสากลและมีการ
ปรับเปลีย่นข้อมูลใหม้ีความทันสมยัอยู่เสมอ 

การเรยีนการสอนของไทยไมส่อดคล้องกับประเทศสมาชิก
อาเซียน 

-ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหส้อดคล้องกับประเทศ
สมาชิกเพื่ออ านวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน 
แลกเปลีย่นนักเรยีน และการศึกษาต่อ 
-ส่งเสรมิการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
 
 

 



 
๓๑ 

 

 
 

▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องส่งเสรมิด้านสาธารณสุข 
ผลกระทบ แนวทางการด้าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ปัญหาโรคตดิต่อ โรคระบาด และสุขอนามัย -ส่งเสรมิด้านสาธารณสุขข้ันมูลฐานท้ัง 14 ด้าน ได้แก่ 
1) การสุขศึกษา (Health Education) 
2) โภชนาการ (Nutrition) 
3) การจัดหาน้ าสะอาดและการสขุาภิบาล (Water Supply 
and Sanitation) 
4) การเฝ้าระวังโรคประจ าถิ่น (Surveillance for Local 
Disease Control) 
5) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Immunization) 
6) การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว 
(Maternal Child Health and Family Planning) 
7) การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน (Simple Treatment) 
8) การจัดหายาที่จ าเป็น (Essential Drugs) 
9) สุขภาพจติ (Mental Health) 
10) ทันตสาธารณสุข (Dental Health) 
11) การอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 
12) การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) 
13) การป้องกันและควบคุมอุบตัิเหตุ และโรคไม่ตดิต่อ 
(Accident and Noncommunicable Disease Control) 
14) การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ (AIDS) 
-วางแผนรองรับการเข้ามาของแรงงานและนักท่องเที่ยวโดย
การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับการตรวจโรค ป้องกันโรค 
และรักษาโรค 
-ก าหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหลง่เสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยง
ด้านสุขภาพและยาเสพติดอย่างจรงิจัง 
-พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็น
ก าลังส าคญัของ อปท. 

 
▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องส่งเสรมิด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบ แนวทางการด้าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ปัญหาขยะ แหล่งน้ าเน่าเสีย มลพษิทางอากาศ การรุกราน
ที่ดินท ากิน และการท าลายทรัพยากรป่าไม ้

-จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและให้ อบจ.เป็นแม่ข่ายใน
การสร้างโรงก าจัดขยะรวม และการแยกขยะ 
-วางระบบก าจัดน้ าเสียรวมในเขต อปท. 
-ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรต้นน้ า และ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
-จัดการที่ดินท ากิจและแบ่งเขตพืน้ท่ีป่าอุทยานและป่าสงวน
ให้มีความชัดเจน 
-ส่งเสรมิการศึกษาและการมสี่วนรว่มของประชาชนในเรื่อง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
เช่น การจัดตั้งอาสาสมคัรรักษาปา่และอาสาสมัครจดัการ
ขยะชุมชน 

 
 



 
๓๒ 

 

 
 

 
▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องส่งเสรมิด้านอัตลักษณ ์

ผลกระทบ แนวทางการด้าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
การส่งเสริมอตัลักษณ์ของตนเองและการเรียนรู้อัตลักษณ์
ของประเทศเพื่อนบ้าน “รู้เขา รูเ้รา” 

-ส่งเสรมิให้สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการ
ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์อาเซียน และ
เผยแพร่วัฒนธรรมจารีตประเพณขีองประเทศเพื่อนบ้าน 
-ปลูกฝังอัตลักษณ์ที่ส าคัญให้แก่เดก็และเยาวชน เช่น ภาษา
พูด ภาษาเขียน ภาษาท้องถิ่น การแต่งกาย การละเล่น
พื้นบ้าน อาหาร และขนมไทย 
-ส่งเสรมิการศึกษาและค้นคว้าถึงแหล่งที่มาของวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อเช่ือมโยงให้รู้สึกผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน 
-จัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่ประวัตศิาสตร์และอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 
-จัดท าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหรือจดหมายเหตุ หอสมดุท้องถิ่น 
เพื่อแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทย 
-ส่งเสรมิการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหวา่ง
ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน 

 
▪วิสัยทัศน์: “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและเปน็ธรรม” 
▪หลักการของยุทธศาสตร ์ : “ต่อยอดรายได้จากฐานเดมิ สร้างรายไดจ้ากโอกาสใหม่ เพ่ือความสมดลุ และการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน”  
▪วัตถุประสงค์ : 1. รักษาฐานรายได้เดมิ และสรา้งรายได้ใหม ่
  2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปจัจุบัน) 
  3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 
▪เป้าหมายเชิงยุทธศาตร์ : 1. การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม 
     2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 
     3. การลดรายจ่าย 
     4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
▪ยุทธศาตร์ :ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลี่ยมล้ า (Inclusive Growth) 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 

 3.1.6 ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1) ปัญหาน้ ากัดเซาะชายฝั่ง 
 2) ปัญหายาเสพติด 
 3) ปัญหาราคาผลไม้ตกต่ า 
 4) ปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า 

  5) ปัญหาภัยธรรมชาต ิ
 6) ปัญหาทางสังคม 

 
   



 
๓๓ 

 

 
 

 ๓.๑.7  นโยบายนายกเทศมนตรีต้าบลถ ้าใหญ่ 

นายอนุวัตร  นาคฤทธิ์  นายกเทศมนตรีต าบลถ้ าใหญ่  และผู้บริหารชุดปัจจุบันได้ก าหนด วิสัยทัศน์"วิสัยทัศน์ก้าว
ไกล  ใส่ใจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมถึงพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน เน้นงานการมีส่วนร่วมรวมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง "ใน
การพัฒนา ในคราวแถลงนโยบายต่อสภา เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2555 ดังนี้ 

1.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
1.1  พัฒนา ปรับปรุง สนับสนุนและบรูณะ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน 

เช่น ถนน ไฟฟ้า สาธารณะ ประปา คูระบายน้ า โทรศัพท์ ไดม้าตรฐานครอบคลมุทั่วพ้ืนท่ีของ
ชุมชน โดยเน้นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะน ามาสูค่วามสะดวกสบายกับชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน 

1.2  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ขุดลอกห้วย หนอง   
คลอง บึง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและภยัแล้ง พร้อมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ าจืดเพื่อประปาหมู่บ้าน
เช่น ถนน ไฟฟ้า สาธารณะ ประปา คูระบายน้ า โทรศัพท์ ไดม้าตรฐานครอบคลมุทั่วพ้ืนท่ีของ
ชุมชน โดยเน้นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะน ามาสูค่วามสะดวกสบายกับชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน 

1.3  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ขุดลอกห้วย หนอง  
 คลอง บึง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง พร้อมท้ังการพัฒนาแหล่งน้ าจืดเพื่อ 
 ประปาหมู่บา้น 

1.4  ควบคุมการปลูกสรา้งอาคาร การต่อเติมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย 
1.5  ใช้แผนชุมชน แผนประชาคม เปน็หลักในการพัฒนา 
1.6  สร้างกระบวนการมสี่วนร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
1.7  ประสานขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น เพื่อท า 

 หน้าท่ีสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกลและอื่นๆ ในลักษณะของการปฏิบัติงาน 
 ร่วมกัน 

1.8  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แสงสว่างถนน ในเขตชุมชนหนาแน่น จุดอันตราย เพื่อลด 
 อุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัย ชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

1.9  พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดว้ยระบบอินเตอร์เนต็ความเร็วสูง 
1.10 จัดให้มีเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ ของเทศบาล และบริการ 

     ประชาชน 
1.11 จัดให้มีชุดเฉพาะกิจแก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
2.1 ด าเนินการจัดท างบประมาณ และปรับปรุงระบบภาษี และแผนงานการบริหารทรัพย์สิของเทศบาล 

ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งให้ปรับลดรายจ่ายทีไ่ม่จ าเป็น 

2.2 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การสร้างงาน และการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระจาย
รายได้และลดรายจ่ายแก่ประชาชน 

 2.3 จะส่งเสรมิการค้าภาคธุรกจิ การลงทุน รวมทั้งแก้ปัญหาผลผลติราคาตกต่ า 
 2.4 ส่งเสริมกลุ่มองค์กรต่างๆ ให้เป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง 

2.5 ส่งเสริมสถาบันการเงิน การลงทุนต่อชุมชน และสหกรณ์ชุมชน 
2.6 ส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้านเทศบาลและตลาด 
      นัดชุมชน 
2.7 ส่งเสริมให้มตีลาดเย็นหรือตลาดโตรุ้่งของเทศบาล 
2.8 ส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP หรือสินค้าชุมชน 
2.9 จดัมหกรรมอาชีพ ช่างฝีมือในต าบลปลีะ 1 ครั้ง 
2.10 สนับสนุนภมูิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสรมิการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ 



 
๓๔ 

 

 
 

 3. นโยบายด้านการศึกษากีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1 ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กอยา่งเป็นระบบครบวงจรด าเนินการพัฒนา 

บุคลากรอาคารสถานท่ีครูพี่เลี้ยงและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ชุมชน 
3.2 สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมนักเรยีนในระดับต่างๆเพื่อส่งเสรมิ

ศักยภาพของผู้เรยีน 
3.3 จดัสร้างศูนย์การศึกษา กศน.ระดับต าบลที่เป็นรูปธรรมมีอาคารสถานท่ีของตนเอง 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษาพัฒนาการมีและใช้โน้ตบุ๊คและอินเตอร์เนต็ความเร็วสูงอย่างทั่วถงึ

และเพียงพอ 
3.5 สนับสนุนส่งเสริมการเรยีนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการพัฒนาเยาวชนอาเซียน 
3.6 สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
3.7 จัดให้โรงเรียนแตล่ะแห่งน านักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานในวันเดก็แห่งชาติและวันส าคัญต่างๆ 
3.8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกีย่วกับการอนุรักษ ์/ ฟื้นฟ ู/ สืบทอดงานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
3.9 สนับสนุนให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาศึกษาธรรมและปฏิบัตธิรรมเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตและ

จิตใจ 
3.10 สนับสนุนและส่งเสรมิการพฒันาวัดและส านักสงฆ์ให้เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมวันส าคญัทาง

พระพุทธศาสนา 
3.11 สนับสนุนส่งเสรมิการจดักิจกรรมของผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุกๆสาขา 

4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน 
4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตแกผู่้ยากไร้คนชราเด็กสตรีผูสู้งอายุคนพิการและผูด้้อยโอกาสให้มีคณุภาพที่ดี

และสามารถช่วยเหลือตนเองได ้
4.2 จัดสวสัดิการให้ผูสู้งอาย/ุผู้พิการให้ไดร้ับสิทธิเท่าเทียมกันตามวันเวลาที่ก าหนด 
4.3 จัดสวสัดิการให้ผู้ทรงภมูิปัญญาท้องถิ่นทุกสาขาตามความรู้และความสามารถ 
4.4 ป้องกันและปราบปรามดูแลบ้าบัดแก้ไขปญัหายาเสพตดิภัยคุกคามต่างอบายมุขในทุกรูปแบบ 
4.5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการลานกิจกรรมทุกชุมชนพร้อมอุปกรณส์ าหรับออกก าลังกายพร้อมให้

มีการแข่งขันกีฬาชุมชนทุกปี 
4.6 สนับสนุนโครงการแก้ปญัหาความยากจนของรัฐบาลโดยมีจดุมุง่หมายเพื่อเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย

และขยายโอกาสให้กับประชาชน 
4.7 สนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการแก่ชุดชรบ.อปพร.และชุดอาสาสมัครต ารวจหมู่บ้านพร้อมจัดฝึกอบรม

ทบทวนเพื่อให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน 
4.8 สมทบงบประมาณให้กองทุนสวัสดิการชุมชนทุกปี 
4.9 ส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยส์ิน 
4.10 คนตั้งครรภจ์ะได้รับการดูแลภายใตโ้ครงการ“ใส่ใจแมส่ายใยลูก”โดยจะประสานงานกับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 

5. นโยบายด้านสาธารณสุข 
5.1 จัดแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่ตรวจโรคเบาหวาน – โรคความดันและอื่นๆอย่างน้อยปลีะ 2 ครั้ง 
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์เวชภณัฑ์ครภุัณฑ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
5.3 สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทยการผลิตและแปรรปู

วิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพท่ีดีของชุมชน 
5.4 ด าเนินการจัดระบบเฝ้าระวังโรคตดิต่อร้ายแรงโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  
5.5 จัดระบบรถบริการฉุกเฉินโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายส าหรับให้บริการประชาชนกรณีเกิดอุบตัิเหตุ

เจ็บป่ายฉุกเฉินร้ายแรงอันอาจเปน็อันตรายถึงชีวิตไว้บริการประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง 
5.6 พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลโดยพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บขนขยะอยา่ง

รวดเร็วเพียงพอและทั่วถึง 



 
๓๕ 

 

 
 

5.7 สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
5.8 ด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตลอดจนอาหารปลอดภัย 
5.9 เพิ่มประสิทธิภาพด้านประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี 
5.10 จัดให้ดูแลกลุ่มเปา้หมายเฉพาะเช่นกลุ่มเด็กกลุม่สตรีกลุ่มผูสู้งอายุ/กลุ่มผู้พิการรวมทั้งแรงงานตา่ง

ด้าว 
 6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.1 ให้ความรู้ดา้นบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนการรักษาคณุภาพน้ าการจัดระบบก าจดัขยะมลูฝอย
สิ่งปฏิกูลการบ าบัดน้ าเสยีและมลพิษให้กับชุมชนเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบครบวงจรให้ชุมชนมี
สภาพแวดล้อมท่ีด ี

6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างองค์ความรูส้ าหรับการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม 
6.3 ส่งเสริมสนับสนุนในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการให้ความรู้สร้างจิตส านึก

ให้แก่เยาวชนชุมชนร่วมมือกับทุกภาคส่วนจดักิจกรรมปลูกป่าคืนความสมบรูณ์ให้กับผืนป่าลด
ภาวะโลกร้อนในโอกาสต่างๆ 

6.4 สนับสนุนการผลิตปุย๋อินทรียไ์ฟฟ้าพลังน้ าและธนาคารต้นไม้ 
6.5 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ าตกทั้ง 3 แห่งให้มีมาตรฐานและการบริการที่ดีท้ังเส้นทางคมนาคมและ

สถานท่ีเพื่อรองรับการมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและผูม้าเยือน 
6.6 ให้ผู้ที่ครอบครองที่ดินท าประโยชน์มานานได้มเีอกสารสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมายตามที่รัฐบาลได้เร่ง

ผลักดัน 
6.7 ปรับปรุงระบบการระบายน้ าแต่ละชุมชนไม่ให้น้ าท่วมขัง 
6.8 สนับสนุนกิจกรรมชมรมอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) 

 7. นโยบายด้านการบริหารการเมืองการปกครอง 
7.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมอืงแบบประชาธิปไตยและปลูกจติส านึกโดยใช้หลัก 

ธรรมาภิบาลและการมสี่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน 
7.2 การบริหารข้อมลูข่าวสารต่างๆเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงด้วยระบบเสียงไร้

สายหรือวิทยุชุมชน 
7.3 ด าเนินพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตลอดจนการจัดเก็บรายได้ที่

เป็นธรรม 
7.4 กระจายอ านาจการบริหารแบบมีส่วนร่วมและสรรหาบุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถเข้ามามสี่วน

ร่วม 
7.5 สรรหาบุคลากรที่ความรู้ความสามารถมากประสบการณ์มีคณุธรรมจริยธรรมเขา้มีสร่วมในการ

ด าเนินงานของเทศบาลทุกต าแหนง่ 
7.6 เสรมิสร้างขวัญก าลังใจสวัสดกิารสวสัดิภาพคณุธรรมจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
7.7 ร่วมมือกับสภาองค์กรชุมชนต าบลถ้ าใหญ่และองค์กรอื่นๆในการพัฒนาในทุกๆด้าน 
7.8 จัดให้มีศูนย์ข้อมลูข่าวสารประจ าหมู่บ้านหรือทุกชุมชน 
7.9 สร้างและพัฒนาห้องสมดุเทศบาลให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิตสามารถใช้เป็นแห่ลงเรยีนรู้ที่เกิด

ประโยชนส์ูงสุด 
7.10 ส่งเสรมิสนับสนุนบุคลากรของเทศบาลไดเ้รียนรู้มีจติส านึกในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลกั

คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณทีด่ีของข้าราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๖ 

 

 
 

 
 

3.2 ปจัจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

 3.2.1  ผลการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่จากการได้ท าประชาคม  
หมู่บ้าน  และใช้ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  ข้อมูล  กชช ๒ค.  และข้อมูลการจัดท าแผนแม่บท   ชุมชนของเทศบาล
ต าบลถ้ าใหญ่  สรุปได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ 

ขอบข่ายและปรมิาณของปัญหา พื นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
๑.  ปัญหาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

๑.๑  เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก 
ลักษณะของปัญหา 
       - เนื่องจากถนนภายในหมู่บา้นส่วน
ใหญ่เป็นถนนหินคลุก ซึ่งไมไ่ด้มาตรฐาน 
เมื่อฝนตกจะท าให้น้ าท่วมขัง ถนนขรุขระ
เป็นหลุมเป็นบ่อ 

๑.๒  ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
ลักษณะของปัญหา 
      - ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านมี
ปริมาณน้อยซึ่งไมเ่พียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน  

๑.๓ ปัญหาน ้าส้าหรับการอุปโภคบริโภค 
ลักษณะของปัญหา 

       - ไม่มีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรอืน 
ระบบประปาที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่เพยีงพอ
ต่อความต้องการใช้ของราษฎร เนือ่งจาก
ขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อด าเนินการส าหรับ
กิจการประปาหมู่บ้าน 

       - ไม่มภีาชนะส าหรับเก็บกักน้ าเพื่อ
การบริโภค 

๑.๔  ขาดแคลนแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร 
ลักษณะของปัญหา 
      - ขาดแคลนแหล่งน้ าขนาดใหญ่เพื่อ
ใช้ส าหรับการเกษตร 
 

- พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขต อบต.
ประสบปัญหาการคมนาคมไม่
สะดวก 

 
 
 
 
 
- พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขต อบต. 

 
 
 
- หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยแก้ว ยังไม่

ประปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขต อบต. 

 
 
 

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

 
 
 
- อบต. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิม่ขึ้น 
 
 
 
-อบต.จัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้างและปรับปรุงตลอดจน
ซ่อมแซมแหล่งเก็บน้ าในเขตอบต. 

- ขยายเขตประปา/ก่อสร้างประปา
เพิ่มเตมิ 
- จัดหาภาชนะเก็บน้ า 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
๓๗ 

 

 
 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ 

ขอบข่ายและปรมิาณของปัญหา พื นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
2.ปัญหาด้านเศรษฐกจิ 

ลักษณะของปัญหา 
- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรท าให้ไม่

มีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจหรือรับ
บริการ 

- ประชาชนบางส่วนว่างงาน และว่างงาน
แฝง เนื่องจากไม่มีการประกอบอาชีพ
เสรมิ 

- ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
-  การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร 
- ขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพื่อ

การเกษตร 

 
-  ประชากรวัยท างานท่ีไม่มีงานท า 

และงานท่ีท าอยู่ไมม่ั่นคง 
-  เยาวชนบางส่วนท่ีจบการศึกษาภาค

บังคับแล้วไมไ่ด้ศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นไป 

-  กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้านทีต่้องการ
อาชีพเสริม 

 
 
 

 
- อบต.จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ราษฎร 
- ส่งเสริมใหร้าษฎรรวมกลุ่มในการ

ประกอบอาชีพ 
-  สนับสนุนงบประมาณและ

วิทยาการ เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การประกอบอาชีพ 

๓.  ปัญหาด้านสังคม 

     ลักษณะของปัญหา 
- ปัญหายาเสพตดิระบาดในกลุม่

เยาวชน และนักเรียน โดยเฉพาะน้ า
กระท่อม ยาบ้า 

- ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะ
วิวาท ซึ่งเกิดจากการดืม่สรุาและของ
มึนเมา ท าให้ขาดสติ คึกคะนอง 

- ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินการลักขโมย 

 

- ประชาชน เยาวชน และนักเรียน
ในเขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ ่

 
- นโยบายของรัฐบาลในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด โดยให้อบต.
ด าเนินการเชิงรุกร่วมกับฝ่าย
ปกครองและต ารวจ ในการ
ป้องปราม ตรวจค้น จับกุมผู้
เสพ/ผู้ค้า และบ าบัดกลุ่มผู้ตดิ
ยาและกลุ่มเสี่ยง 

- แต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน้าท่ี
รักษาความสงบเรียบร้อยใน
เทศกาลต่างๆ 

- งบประมาณในการจดัซื้อ
เครื่องมือเครื่องใช้ด้านการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
เพิม่ขึ้น 

๔.  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 

     ลักษณะของปัญหา 
-  งบประมาณมไีมเ่พียงพอ 
-    ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง การปกครอง 

 
 

- ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
เทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- จัดสรรงบประมาณในการ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

- เน้นการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหาร
จัดการ 

- การอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนด้านการเมือง การ
ปกครอง 

 
 



 
๓๘ 

 

 
 

ขอบข่ายและปรมิาณของปัญหา พื นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
5.ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ลักษณะของปัญหา 
- สถานท่ีใช้บริการด้านข้อมลูข่าวสารไม่

ทั่วถึง ไม่มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/ ที่
อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน 

- กระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารไร้
พรมแดนน าวัฒนธรรมตะวันตกเขา้มา
มีอิทธิพลต่อสังคมและครอบครัว ท าให้
ละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม 

- ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและ
พัฒนาจริยธรรมแก่ประชาชน 

- เด็กและเยาวชน 
- นักเรียนในสถานศึกษา 
- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

- อบต.จัดสรรงบประมาณในการ
ส่งเสริม ฟ้ืนฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดี
งามของท้องถิ่น 

 - จัดสรรงบประมาณในการก่อสรา้ง
แหล่งเรียนรู้ประจ าต าบล/
ห้องสมุดชุมชน/ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 

 
 

๕.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 

     ลักษณะของปัญหา 
- ขาดแคลนสถานท่ีออกก าลังกาย/ลาน
กีฬา 

- การใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย ์
- สารเคมีตกคา้งในอาหาร 

 
 

- เด็ก เยาวชน ประชาชนในต าบล 

 
 
อบต. จัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการ 

- ก่อสร้างลานกีฬาประจ าต าบล 
- ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิการ

ปฏิบัติงานของ อสม.ประจ า
หมู่บ้าน  

6.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ลักษณะของปัญหา 
-  ปัญหาขยะในเขตชุมชนตลาด/ทาง

สาธารณะ (รมิถนนเอเชีย) 
-  การบุกรุกป่าและทีส่าธารณะ ท าให้ป่า

ไม้ถูกท าลาย 
-  ล าคลองตื้นเขิน ขาดการดูแล

บ ารุงรักษา 
-  ดินเสื่อมสภาพ จากการใช้สารเคมี 
 

 
 

- ชุมชนตลาด/ทางสาธารณะ 
- ที่สาธารณะ ล าคลอง ป่าไม ้

 

 
 
- อบต.จัดหาที่รองรับขยะและ

ให้บริการจดัเก็บขยะ 
- รณรงค์เพื่อสร้างจิตส านึกการใช้

วัสดุจากธรรมชาติแทนขยะที่ย่อย
สลายยาก และเกิดมลพิษ 

-  อบต.จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูก
ป่า การปลูกหญ้าแฝก การปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ า การปรับปรุงภมูิทัศน ์
เป็นต้น 

 
 



 
๓๙ 

 

 
 

๓.๒.2  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึง
โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของ
ท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์
ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุด
แข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat 
– T) เป็นเครื่องมือ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 

-การเกษตรที่เป็นฐานหลักท่ีสามารถรองรับ
วิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอาหาร
ที่ส าคัญ 

- มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะ
แวดล้อมท่ีเหมาะแก่การท าการเกษตร 

- มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่ง 
สามารถติดต่อไดต้ลอดพื้นท่ีทั้งจังหวัดมีถนน

สายหลักตัดผ่าน 
- มีสินค้าพ้ืนเมืองของต าบลและพื้นที่

ใกล้เคียง เช่น หมอนอิงโบราณ พัดใบพ้อ 
ดอกไม้ใบยางพารา ผลติภณัฑล์ูกปัด ข้าว
เกรียบพืชผัก และแกงคั่วกลิ้ง เป็นต้น 

 
โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสรมิสนับสนุนการปลูก

พืชทดแทนพลังงาน เช่น ปาล์มน้ ามัน 
- ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกท าใหร้ัฐบาลให้

ความสนใจและสนบัสนุนส่งเสริมการปลูก
พืชที่เป็นอาหารเพิ่มมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดอ่อน 
- ขาดการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
- ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อรว่มกันเป็น

กลุ่มผูผ้ลติ 
-  ปัญหาหนีส้ินของเกษตรกร 
-  แหล่งท่องเที่ยวมีน้อย ซึ่งขาดการ

ปรับปรุงและส่งเสรมิ เช่น อนุสรณ์สถาน
อ่าวศรีเมือง  

-   โบราณสถาน เช่น วัดวังฆ้อง วัดนาหมอ
บุญ ขาดการปรับปรุงและส่งเสรมิให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว 

 
 
 
 
อุปสรรค 
- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจใน

ระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 



 
๔๐ 

 

 
 

 
แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 

ด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
- มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชนมี
จิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟือเผื่อแผ ่ 
-  มีสถานศึกษาในระดับประถมศกึษาและ
มัธยมศึกษาในต าบลที่มีความพร้อมมี
ศักยภาพในการจดัการศึกษา 
-  มีวัดเป็นสถานท่ีที่สามารถพัฒนาและ
เสรมิสร้างความพร้อมใหเ้ป็นแหลง่
วัฒนธรรม 
-  มีปราชญ์และภมูิปัญญาท้องถิ่นจ านวน
มากที่มีศักยภาพในการพัฒนา 
 
โอกาส 
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะท าให้ภายใน

จังหวัดมีการจดัการศึกษาทีส่อดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นต่างๆในเขต
จังหวัด 

- พ.ร.บ.กระจายอ านาจแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ให้ อบต. มี
อ านาจหน้าที่จัดการศึกษา 

-รัฐบาลสนับสนุนให้แตล่ะท้องถิ่นมีบทบาท
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ถ่ายทอด
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่นมากขึ้น 

-   ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ 

จุดอ่อน 
- คนบางกลุ่มขาดจรยิธรรม คุณธรรม ขาด

ระเบียบวินยั 
- ค่านิยมยึดตดิกับวัตถสุิ่งของและบริโภค

ฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพิม่มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
-  สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เข้า

มีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ท าให้
กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรง
มากขึ้ น  ท าลายวิ ถี ชี วิ ตดั้ ง เดิ มของ
ประชาชน 

 
 

ด้านโครงสร้างพื นฐาน จุดแข็ง 
- มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถติดต่อได้

ตลอดทั้งท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัด 
 
 
 
 
โอกาส 
- พ.ร .บ.การกระจายอ านาจแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ท าให้ 
อบต.มีรายได้เพิ่มขึ้นในการน าไปพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งด้านอื่น ๆ 

 
 
 
 

จุดอ่อน 
- การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไป

อย่างล่าช้า เพราะมีงบประมาณจ ากัดใน
การน าไปพัฒนา 

-  ขาดแคลนแหล่งน้ าขนาดใหญส่ าหรับ
น าไปผลิตน้ าประปา 

 
อุปสรรค 
- สภาพภูมิประเทศ ความเปลี่ยนแปลงจาก

สภาวะโลกร้อน การเกิดภัยธรรมชาติที่
รุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน ท าให้ถนนช ารุดเสื่อม
โทรมเร็วกว่าปกต ิ

 
 



 
๔๑ 

 

 
 

 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง 
- มีโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลและ

อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีมีศักยภาพ
สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่
ประชาชนไดด้ีในระดับหนึ่ง 

-   มีหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยของ อบต.ที่มี
ศักยภาพในการให้บริการประชาชน 

โอกาส 
- ประชาชนสามารถเข้ารับการ

รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้ง่าย
เนื่องจากเป็นพื้นที่ไม่ห่างไกล 

 

จุดอ่อน 
-ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพอนามัย

และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร 

จุดแข็ง 
-ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมใน

กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการ
รวมกลุม่ในชุมชน 

-ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-มีการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใหบ้ริการ

อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 
-   ผู้น ามีความรู้ความสามารถ มภีาวะความ

เป็นผู้น า มีศักยภาพในการบริหารงาน 
-   ประชาชนมีความจริงจังในการท างาน  มี

ความเป็นตัวของตัวเองสูง 
โอกาส 
- รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่

ประชาชน ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นและเปิดโอกาสการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

 

จุดอ่อน 
- ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับประชาชน 
- ขาดบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีความรู้

ความสามารถในบางสาขาของงาน 
 
 

ด้านพัฒนาสังคม จุดแข็ง 
- มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม

สตรี อสม./กองทุนหมู่บา้น/ อปพร.ฯลฯ  
โอกาส 
- พ.ร.บ.กระจายอ านาจองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อ านาจหน้าท่ี 
อบต. ในการจัดบริการสาธารณะทางด้าน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
กว้างขวางมากขึ้น 

-   นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็น
วาระแห่งชาต ิ

 
 

จุดอ่อน 
- ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
- ปัญหาการพนัน 
- กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพตดิในหมู่บ้าน 



 
๔๒ 

 

 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
- สภาพแวดล้อมยังมสีภาพที่ดเีนื่องจากยัง

ไม่มีอุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่
หนาแน่น 

 
 โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายและใหค้วามส าคญักับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
การป้องกัน และแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อม 

 

จุดอ่อน 
-ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  การใช้ทรัพยากรไม่คุม้ค่า ฟุ่มเฟอืย  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๔๓ 

 

 
 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

โครงสรา้งความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่  พ.ศ. 255๙ – 256๓ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

แบบ ยท .01 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นครศรีธรรม
ราช 

1. การบริหารจัดการ
การเกษตรแบบครบ
วงจร เป็นเกษตร
คุณภาพ และน า
นวัตกรรมเกษตรมาใช้
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตและสร้างรายได้ 
 

2. การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และวัฒนธรรมระดับ
มาตรฐานสากล ที่
สามารถสร้างอาชีพ
และรายได้ในพื้นที่
เพิ่มข้ึน 

3. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
น้ า สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานมี
ประสิทธิภาพ เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวและการ
ใช้พลังงานสะอาด 

4. ศูนย์กลางการ
กระจายสินค้าและ  
โลจิสติกส์ชั้นน าของ
ภูมิภาค ได้มาตรฐาน 
ลดต้นทุน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
คมนาคมและการ
ขนส่ง 

5.การพัฒนาสังคม 
การเรียนรู้และภูมิ
ปัญญา เพื่อการอยู่ดี 
มีสุข 

1.1 สนับสนุนแหล่ง
เงินทุนส าหรับเกษตรกร 
1.2 ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการรวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการใน
ลักษณะของการรวมกลุ่ม
เครือข่ายอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม เพื่อให้
ผู้ประกอบการมีความ
เข้มแข็งและสามารถเพิ่ม
อ านาจต่อรองรับผู้ค้าราย
ใหญ่ได้ 

2.1 พัฒนาการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเท่ียว
ให้เป็นระบบและมี
คุณภาพ ได้แก่ การ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ การสร้าง
เส้นทางเครือข่าย
ท่องเท่ียว/กิจกรรม
ท่องเท่ียวร่วมกัน
ระหว่าง อปท.ท่ีมีแหล่ง
ท่องเท่ียว/กิจกรรม
ท่องเท่ียวเช่ือมโยงกันใน
จังหวัดและจังหวัดท่ีอยู่
ติดกัน การจัดการ
ความรู้ด้านการ
ท่องเท่ียว การบริหาร
จัดการทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวให้มีความ
ยั่งยืนและเกิดมูลค่าเพิ่ม 
เป็นต้น 
2.2 พัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียวทุก
ภาคส่วนให้มีความรู้
ความเข้าใจ ในด้านการ
ให้บริการและด้านภาษา
เพื่อเป็นการสร้าง
มาตรฐานและความ
ประทับใจแก่
นักท่องเท่ียว 
 

3.1 จัดระบบการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยและ
ให้ อบจ.เป็นแม่ข่ายใน
การสร้างโรงก าจัดขยะ
รวม และการแยกขยะ 
3.2 วางระบบก าจัดน้ า
เสียรวมในเขต อปท. 
3.3 ออกข้อบัญญัติและ
เทศบัญญัติด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การดูแลรักษา
ทรัพยากรต้นน้ า และ
บังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวด 
3.4 จัดการท่ีดินท ากิจ
และแบ่งเขตพื้นท่ีป่า
อุทยานและป่าสงวนให้
มีความชัดเจน 
3.5 ส่งเสริมการศึกษา
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเรื่องการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน เช่น การจัดต้ัง
อาสาสมัครรักษาป่า
และอาสาสมัครจัดการ
ขยะชุมชน 
 

4.1 สนับสนุนงบประมาณ
ก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน โดยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด 
4.2 ให้ อบจ.เป็นเจ้าภาพ
หลักในการพัฒนาแบบ
องค์รวมโดยด าเนินการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมใน 
อปท.ท่ีขาดแคลน
งบประมาณ 
4.3 สนับสนุนให้สถาบัน
การเงินผ่อนปรนการ
ปล่อยสินเช่ือใน
ภาคอุตสาหกรรม SMEs 
ท่ีมีศักยภาพในการขยาย
และปรับปรุงเทคโนโลยี
ใหม่ในอัตราดอกเบี้ยต่ า 

5.1 ส่งเสริมให้
สถาบันการศึกษาเป็น
หน่วยงานหลักในการ
ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของ
ชุมชน อัตลักษณ์อาเซียน 
และเผยแพร่วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีของประเทศเพื่อน
บ้าน 
5.2 ส่งเสริมการศึกษาและ
ค้นคว้าถึงแหล่งท่ีมาของ
วัฒนธรรมท้องถ่ินเพื่อ
เช่ือมโยงให้รู้สึกผูกพันเป็น
หน่ึงเดียวกัน 
5.3 สนับสนุนให้สถาบัน
ทางการศึกษาเร่งรัดพัฒนา
เยาวชนให้สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
และสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถ่ินและ
ตลาดแรงงาน 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท.ในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรม
ราช 

1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 5. การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล 

4. การพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐาน 

3. การพัฒนาสังคมและ
คณุภาพชีวิต 

2. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรรายย่อย พัฒนา
องค์ความรู้ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. พัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้อง
กับบริบทของชุมชน และ
ความต้องการของตลาด 
วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต 
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ ฯลฯ 
3. ส่งเสริมการผลิตและ
จ าหน่ายสินค้าเกษตรท้ังท่ี
เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และ
พลังงานทดแทน 
๔ .สนับสนุนการจัดรูปท่ีดิน
เพื่อการพัฒนาชุมชนเมือง
และชนบท 
๕. จัดให้มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
๖. ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากร
เพื่อการท่องเท่ียว ท้ังแหล่ง
ท่องเท่ียว บุคลากร ภาค
การตลาด ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียว เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีของจังหวัด 
๗. ส่งเสริมการลงทุน การ
พาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจท่ี
เกี่ยวข้องเน่ืองกับการ
ท่องเท่ียว  
๘. ส่งเสริม สนับสนุนการ
วิจัยพัฒนาท่ีผสมผสานภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินกับองค์ความรู้
ใหม่ สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาร่วมระหว่าง
นักวิชาการและชุมชน โดยให้
ความส าคัญกับความ
สอดคล้องกับความต้องการ  
ภาคเศรษฐกิจชุมชน 
 

แนวทางการพัฒา 
๑. ฟื้นฟูพื้นท่ีป่าและระบบ
นิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
น้ าในพื้นท่ีต้นน้ าและลุ่มน้ า
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มี
ระบบช่วยตัดสินใจในการ
บริหารจัดการน้ า ระบบ
พยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้ง
และน้ าท่วม รวมท้ังส่งเสริมให้
มีระบบการจัดการน้ าเสีย 
๓. ส่งเสริมให้มีมาตรการ
ควบคุมการท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวธรรมชาติในชุมชน 
ให้อยู่ในขีดความสามารถการ
รับรองของระบบนิเวศ 
๔. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตาม
วิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการ
บริโภค อย่างพอเพียงและ
ยั่งยืน การสร้างเครือข่ายชุมชน 
เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชุมชน 
๕. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมี
ส่วนรว่มในการบริหารจัดการ
เพื่อลดมลพิษและควบคุม
กิจกรรมท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตและประชาชน
เสริมสร้างประสิทธิภาพของ
กลไกการจัดการขยะชุมชน 
ขยะอันตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเช้ือ 
ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการลดและคัด
แยกขยะ ในแหล่งก าเนิด 
สนับสนุนการสร้างธุรกิจจาก
ขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มี
ระบบเก็บขนและก าจัดขยะ 
แบบรวมศูนย์ 
๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การก าจัด บ าบัดมลพิษ ท้ังด้าน
วิชาการ บุคลากร และสร้าง
จิตส านึกของชุมชนในการมี
ส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
๗. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน 
ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน
พลังงานทางเลือก พลังงานใส
สะอาด 
๘. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัด
และจัดท าแผนท่ี เพื่อแสดง
แนวเขตท่ีดินของรัฐ 
๙. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครอง
สิทธิชุมชนและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม 
อนุรักษ์ฟื้นฟู ความหลากหลาย
ของพันธุกรรมท้องถ่ิน เพื่อ
รักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ท่ี
เช่ือมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ชุมชน 
 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์กรภาคประชาสังคมให้มี
ศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนา
ในทุกด้าน 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
จริยธรรม จัดการศึกษาท้ังใน
และ  นอกระบบ สนับสนุนการ
จัดท าหลักสูตรท้องถ่ิน  ส่งเสริม
ให้เยาวชน  ประชาชน ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่าง
ฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 
๓. รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
อนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
ให้ถูกสุขลักษณะ 
๔. พัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 
ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์
แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) ท้ัง
ในระดับชุมชนและ
สถานพยาบาล 
๕. รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลด
จ านวนผู้เสพย์และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ให้น้อยลง 
๖. รณรงค์ ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง
และป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ 
เฝ้าระวังป้องกันปัญหาการป่วย
และตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
๗. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการบรรเทาสา
ธารณภัย เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๘. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้าง
โอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออก
ก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหา
สถานท่ีจัดกิจกรรมออกก าลัง
กายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
๙. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและ
รักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
พัฒนา ฟื้นฟู ต่อยอดแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน
และประชาชนและเผยแพร่สู่
สังคมโลก 
๑๐. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก 
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
พึ่งพาตนเองได้ 
๑๑ . สร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
สนับสนุนการจัดท าและใช้แผน
ชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน
และสวัสดิการชุมชน  
 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบให้
ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัย
อย่างทั่วถึง 
2. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและ
ครบถ้วนเพียงพอ 
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการข้ันพื้นฐานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุก
พื้นท่ี 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. รณรงค์สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝัง
จิตส านึก ค่านิยมตาม
หลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เสริมสร้าง
วัฒนธรรมการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยและจิตส านึก
ธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน 
ประชาชนทุกระดับ ทุก
ภาคส่วน 
2. พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรตามหลัก  
ธรรมาภิบาลให้มี
ประสิทธภิาพและโปร่งใส 
สนับสนุน ให้ใช้ทรัพยากร
ในการบริหารอย่างคุ้มค่า
ปรับปรุงระบบข้อมูลและ
รูปแบบการให้บริการ
ประชาชน ลดข้ันตอนการ
ท างานเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
3. พัฒนาและส่งเสริมการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ี
ตอบสนองความต้องการใน
ระดับชุมชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มี
ระบบฐานข้อมูลกลางและ
ระบบการติดตาม
ประเมินผล 
4. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์กรอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 
 

สอดคล้อง ย. 1,2 
จังหวัด 

สอดคล้อง ย. 3 
จังหวัด 

สอดคล้อง ย. 5 
จังหวัด 

สอดคล้อง ย. 4 
จังหวัด 

สอดคล้อง ย. 5 
จังหวัด 



 
๔๕ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของเทศบาล
ต าบลถ้ าใหญ ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
 

2.การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
 

3.การพัฒนา
การเมือง การ
บริหาร 
 

4.การพัฒนา
เศรษฐกิจ 
 

5.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 

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

ภาษาอังกฤษ/ภาษีจีน 
มีความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน   
๓. กลุ่มองค์กรภาค
ประชาชนมีความรู้มี
ศักยภาพ 

 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
 
ชุมชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมที่
สมดุลและยัง่ยืน  
 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
 
ประชาชนได้รับบริการ
ด้วยความเป็นธรรม 
โปรง่ใส มสี่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถ่ิน 
 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
 
ประชาชนมีอาชีพ มี
รายได้พอเพียงและมี
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกจิ 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
 
ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการอย่าง
ทั่วถึง 

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

แนวทางการพัฒนา 
๑.บ าบัดและก าจัด
ขยะและสิ่งปฏิกูล 
๒.สร้างจิตส านึก
และความตระหนัก
ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
ด าเนินการป้องกัน
มลภาวะ 
๓.เพิ่มศักยภาพ
แหล่งท่องเท่ียว 

 

แนวทางการพัฒนา 
1.ส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมของประชาชน 
๒.พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

แนวทางการพัฒนา 
๑.พัฒนาและเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต 
การตลาดให้แก่
เกษตรกร 
๒.เพิ่มศักยภาพกลุ่ม
ทุนองค์กรภาค
ประชาชน 
 

แนวทางการพัฒนา 
๑.ก่อสร้าง ปรับปรงุ 
บ ารุง รกัษาถนน 
สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้ า 
๒.สร้างและปรบัปรุง
ระบบประปา 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 

ผลผลิต/
โครงการ 

1.สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
แก่ผู้ชรา ผู้พกิาร ผูป้่วย
เอดส์ สร้างขวัญ
ก าลังใจแก่ประชาชน
ฯลฯ  
2.โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
3. โครงการสง่เสริม
สนับสนุนการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

1.โครงการคุ้มครอง
ดูแลและบ ารุงรักษา
แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
ทรัพยากรป่าไม้ และ
สัตว์ป่า 
2.โครงการอนรุักษ์ 
ฟื้นฟู สร้างจิตส านึกรกั
และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม 
 

  1.โครงการส่งเสริม
การมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 
2.โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนา
ประชาธิปไตยภาค
พลเมือง การพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน 
และประชาชนทั่วไป 

 
 

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

1.โครงการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและ
สิ่งก่อสร้าง 
2.โครงการซอ่มแซม
สาธารณูปโภคและ
สิ่งก่อสร้างตามอ านาจ
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่ง
การ 

 
 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
 
1. ส่งเสรมิ  พัฒนาคน
และสงัคมใหเ้ข้มแข็ง  
๒. ส่งเสรมิและพัฒนา
ระบบบริการ
สาธารณสุข เสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย 

 

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 

๖.การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

สอดคล้อง ย..๓
อปท.ในเขต
จังหวัด 

แนวทางการพัฒนา 
๑.ส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนและสาธารณสุข
มูลฐาน 
๒.ป้องกัน ต่อต้านยา
เสพติดและรกัษาความ
ปลอดภัย 
๓.ส่งเสริมการเล่นกีฬา
และออกก าลงักาย 
๔.ส่งเสริมระบบ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
๕สวัสดิการสงัคมและ
สังคมสงเคราะห ์
๖.การสนับสนุนการ
บ ารุงศาสนสถาน 
รักษาขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศาสนาและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

๑.โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขแก่ อสม. 
๒.โครงการคิดบวก
พัฒนาจิตใจสบืสาน
วัฒนธรรมไทย 
๓.โครงการสนับสนุน
กิจกรรมประเพณีต่างๆ
ในชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



 
๔๖ 

 

 
 

 
3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“เป็นศูนย์กระจายผลผลติ  ส่ิงแวดล้อมที่ด ี มแีหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม  น าสู่อาชีพ” วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

๑ .เพ่ิมช่องทางการ
รับรู้ขอ้มลูข่าวสาร
ใหก้บัประชาชน 

๒. พฒันาเดก็ก่อนวยั
เรียนสนบัสนุน
การศึกษาแก่เด็ก
นกัเรียนและส่งเสริม
การศึกษาทุกระดบั 

 

ส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

พฒันาระบบการ
ใหบ้ริการประชาชน
โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทุก
ภาค 

ส่งเสริมพฒันาอาชีพ 
สร้างงาน เพ่ิมรายได้
สร้างความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจใหแ้ก่
ประชาชน 

พฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ใหไ้ด้
มาตรฐานและทัว่ถึง  

 

๑.ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี มีแหล่งเรียนรู้ 
มีภูมิคุม้กนั รู้เท่าทนั
โลก 

๒.ประชาชนมี
สุขภาพอนามยัท่ีดี 
 

เป้าประสงค์ 

๑.ประชาชนไดรั้บขอ้มลูข่าวสารอยา่งทัว่ถึง 
รวดเร็ว และถกูตอ้ง 
๒.เด็กก่อนวยัเรียนมีพฒันาการ การเรียนรู้ท่ี
รวดเร็วเดก็นกัเรียนมีทกัษะดา้นวิชาการและการ
ส่ือสารภาษาองักฤษ/ภาษาจีน มคีวามพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

๓.กลุ่มองคก์รภาคประชาชนมีความรู้มีศกัยภาพ 

 

ชุมชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มท่ี
สมดุลและย ัง่ยนื 

 ประชาชนไดรั้บ
บริการดว้ยความ
เป็นธรรม 
โปร่งใส มีส่วน
ร่วมในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

 

ประชาชนมี 
อาชีพ มีรายได้
เพียงพอและมี
ความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจ 

ประชาชนไดรั้บ
บริการดา้น
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
อยา่งทัว่ถึง 

๑.ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ี
ดี มีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุม้กนั 
รู้เท่าทนัโลก 

๒.ประชาชนมีสุขภาพอนามยั
ท่ีดี 
 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

การพฒันาดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

การพฒันาการเมือง 
การบริหาร 

 

การพฒันา
เศรษฐกิจ 

 

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

 ๑. เพิ่มช่องทางและโอกาส
การรบัรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน 
๒.  พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
และสนบัสนุนการศึกษาแก่
เด็กนักเรียน 
๓. พัฒนาศักยภาพกลุม่
องค์กรภาคประชาชน 

๑. บ าบัดและก าจัดขยะและ
สิ่งปฏิกลู 
๒. สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและด าเนินการ
ป้องกันมลภาวะ 
๓. เพิ่มศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว 

๑. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
๒. พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑. พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 
การตลาดให้แก
เกษตรกร 
๒. เพิ่มศักยภาพกลุ่ม
ทุนองค์กรภาค
ประชาชน 

 

แบบ ยท .02 
 

การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

๑. ก่อสร้าง ปรบัปรุง 
บ ารุง รกัษาถนน 
สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้ า 
๒. สร้างแลปรับปรงุ
ระบบประปา 

๑. ส่งเสรมิสุขภาพ
ชุมชนและสาธารณสุข
มูลฐาน 
๒. ป้องกัน ต่อต้านยา
เสพติดและรกัษาความ
ปลอดภัย 
๓. ส่งเสรมิการเล่นกีฬา
และออกก าลงักาย ๔. 
ส่งเสริมระบบป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
๕. การสวัสดกิารสังคม
และสงัคมสงเคราะห ์
๖. การสนบัสนุนการ
บ ารุงศาสนสถาน รักษา
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศาสนาและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 



๔๗ 
 

บทที่  ๔ 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

    

4.1 ประเด็นยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

พันธกิจ :  ๑. เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมลูข่าวสารให้กับประชาชน 
  ๒. พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและส่งเสริมการศึกทุกระดับ 

เป้าประสงค์ :  ๑. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง รวดเรว็ และถูกต้อง 
           ๒. เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการเรยีนรู้ที่รวดเร็ว เด็กนักเรยีนมทีักษะทางด้านวิชาการและการสื่อสาร 
                       ภาษาอังกฤษ/ภาษีจีน มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
                   ๓. กลุ่มองค์กรภาคประชาชนมีความรู้มีศักยภาพ 

ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ: 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
๑. เพิ่มช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน 

จ านวนหมู่บ้าน / จ านวนพื้นที ่ ที่มีการตดิตั้ง/ปรับปรุง
ระบบข้อมลูข่าวสารที่เพิ่มขึ้น 

๒. พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก
นักเรียน 

จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/จ านวนโรงเรียน ท่ีได้รบัการ
ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาด้านการศึกษา 

3.พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน จ านวนกลุ่มองค์กรภาคประชาชนท่ีได้รับการสนับสนุน
อบรมความรู้และการเรียนรูม้ีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองการศึกษา 

ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่   5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือคุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตรท์ี่  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ : ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เป้าประสงค์ :   ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสมดุลและยั่งยืน  

ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ: 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
๑. บ าบัดและก าจดัขยะและสิ่งปฏกิูล จ านวนขยะมลูฝอยท่ีลดน้อยลง  
๒. สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม
และด าเนินการป้องกันมลภาวะ  

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการส่งเสริมด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

4. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว จ านวนสถานท่ีท่องเที่ยวและสถานท่ีพักผ่อนในต าบลเพิ่มขึ้น 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แบบ ยท .0๓ 
 



๔๘ 
 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับ 
                      มาตรฐานสากล  ที่สามารถสร้างรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น  

       ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

                        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
                                                        สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร 

พันธกิจ : พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนทุกภาค 

เป้าประสงค์: ประชาชนไดร้ับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ: 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร ์
กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

1. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน จ านวนประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข 

๒. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวนบุคลากรของหน่วยงานท่ีได้รับการอบรมเพิม่พูนความรู้
ในการปฏิบัติงาน/จ านวนเครื่องมอืเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการประชาชนท่ีเพิ่มขึ้น 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลดัเทศบาล 
 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือคุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
พันธกิจ : ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงาน เพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน 
 
เป้าประสงค์ :  ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
 
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ: 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
๑. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การตลาดให้แก่
เกษตรกร 

จ านวนกลุ่มอาชีพท่ีไดร้ับการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ 

๒. เพิ่มศักยภาพกลุม่ทุนองค์กรภาคประชาชน จ านวนกลุ่ม/องค์กรที่ไดร้ับการพฒันาศักยภาพ 
 
 



๔๙ 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด อบต. 
 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี ่ 1 การบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร  เป็นเกษตรสุขภาพ  
เกษตรคุณภาพ  และน านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ 
                         ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเขม้แข็ง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

พันธกิจ : พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  
 
เป้าประสงค์:   ประชาชนไดร้ับบรกิารด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง  
 
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ: 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า 
ท่อระบายน้ า 

จ านวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาเพิ่มขึ้น 

๒. สร้างและปรับปรุงระบบประปา จ านวนพื้นที่ท่ีมีระบบประปาใช้ทั่วถึงตลอดทั้งปีเพิ่มขึ้น 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองช่าง 
 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่   4  การสร้างความมั่นคง  บนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

พันธกิจ : 1. ส่งเสริม  พัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง  
            ๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
 
เป้าประสงค์:    1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่ากันโลก  

3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  
 

ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ: 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุขมลูฐาน  อัตราการเกิดโรคตดิต่อและไม่ติดต่อในชุมชนลดลง 
2. ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย  จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรการปอ้งกัน ปราบปราม และ

บ าบัดยาเสพติด  
 

3. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
4. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการด้านป้องกันและบรรเทาสา



๕๐ 
 

ธารณภัย 
5. การสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการเกี่ยวกับ สวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ แก่ เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาส 

6. การสนับสนุนการบ ารุงศาสนสถาน  รักษา
ขนบธรรมเนยีม  ประเพณี ศาสนาและภมูิปัญญาท้องถิ่น  

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด อบต. 
 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่4  การสร้างความมั่นคง  บนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
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ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์ที ่1 1.เพิม่ช่องทางและโอกาส จ านวนช่องทาง 2 4 6 8 10 ปรับปรุงระบบการ ประชาชนมี เพิม่ขึน้ปีละ -โครงการอนิเตอร์เน็ต ส านัก กอง

การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม การพัฒนาด้าน การรับรู้ขอ้มลูขา่วสารให้ ทีใ่ช้ส าหรับใหข้อ้มลู เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสาร ช่องทางส าหรับ 2 ช่องทาง ต าบล ปลัดเทศบาล การศึกษา

แหง่การเรียนรู้ และคุณภาพชีวิต การศึกษา แกป่ระชาชน ขา่วสารกบัประชาชน ส าหรับบริการ รับรู้ขอ้มลูขา่วสาร -โครงการจดัซ้ือหนังสือ

และภมูปิัญญา 10 ช่องทาง ประชาชน เพิม่ขึน้ พิมพ์ประจ าหมูบ่้าน/

เพือ่คุณภาพของ ชุมชน

คนนครศรีธรรมราช -โครงการเสียงไร้สาย

ต าบลถ้ าใหญ่

-โครงการติดต้ังอนิเตอร์

เน็ตพร้อมสัญญาณ wifi 

ชุมชน

-โครงการสร้างหอ

กระจายขา่วประจ า

หมูบ่้าน

-โครงการเสียงไร้สาย

ประจ าชุมชน

-โครงการซ่อมแซม

หอกระจายขา่วประจ า

หมูบ่้าน

-โครงการกอ่สร้าง/

ปรับปรุงทีอ่า่นหนังสือ

พิมพ์ประจ าหมูบ่้าน

-โครงการเผยแพร่

ขา่วสารทางการศึกษา

-โครงการจดัต้ัง/สนับ

สนุนศูนยก์ารเรียนรู้

เขต 1,2

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่

แบบ ยท. 04

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)
หน่วยสนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)
หน่วยสนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
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โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์ที ่3 พัฒนาด้าน 2.จดัหาสถานทีใ่หเ้พียงพอ มจี านวนสถานทีพ่ร้อม 1 2 3 3 3 กอ่สร้าง/ปรับปรุง ศพด.ทีไ่ด้รับ ปีละ 1 ศูนย์ -โครงการกอ่สร้างอาคาร กองการศึกษา กองช่าง

การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม การศึกษา ส าหรับรองรับเด็กกอ่นวัย ส าหรับรองรับเด็กกอ่น ซ่อมแซม ศพด.ใน การกอ่สร้าง/ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

แหง่การเรียนรู้ และคุณภาพชีวิต เรียนทีไ่ด้มาตรฐาน วัยเรียนทีไ่ด้มาตรฐาน เขตเทศบาลต าบล ปรับปรุงซ่อมแซม หมูท่ี ่9 

และภมูปิัญญา เพิม่ขึน้ ครบทัง้ 3 ศูนย์ ถ้ าใหญ่ ใหไ้ด้มาตรฐาน -โครงการปรับปรุง/

เพือ่คุณภาพของ เพิม่ขึน้ ซ่อมแซม ศพด.

คนนครศรีธรรมราช

3.ส่งเสริมพัฒนาการ ร้อยละของเด็กกอ่นวัย 50 60 70 80 90 สนับสนุนงบประมาณ ร้อยละของเด็ก เพิม่ขึน้อตัรา -โครงการสนับสนุน กองการศึกษา ส านักปลัด

ทางด้านร่างกายและสมอง เรียนทีม่พีัฒนาการ ในการส่งเสริม กอ่นวัยเรียนทีม่ี ร้อยละ 10 เคร่ืองเล่นกลางแจง้ เทศบาล

ใหแ้กเ่ด็กกอ่นวัยเรียน ทางด้านร่างกายและ พัฒนาการทางด้าน พัฒนาการทางด้าน  ต่อปี ให ้ศพด.

สมอง ร้อยละ 90 ร่างกายและสมอง ร่างกายและสมอง -โครงการชุมชนสร้าง

ใหแ้กเ่ด็กกอ่นวัย เพิม่ขึน้ ผู้ปกครองร่วมพัฒนา

เรียน IQ - EQ เด็กปฐมวัย

-โครงการพัฒนาเด็ก

กอ่นวัยเรียน

4.สนับสนุนอปุกรณ์การเรียน จ านวนศูนยพ์ัฒนา 3 3 3 3 3 สับสนุนอปุกรณ์ สับสนุนอปุกรณ์ ปีละ 3 ศูนย์ -โครงการสับสนุน กองการศึกษา ส านักปลัด

การสอนใหศู้นยพ์ัฒนา เด็กเล็กทีไ่ด้รับการสนับ การเรียนการสอน การเรียนการสอน อปุกรณ์การเรียน เทศบาล

เด็กเล็ก สนุนอปุกรณ์การเรียน ใหศู้นยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ใหศู้นยพ์ัฒนา การสอนใหศู้นย์

การสอนครบทัง้ 3 ศูนย์ เด็กเล็กทุกศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก

5.จดัซ้ือทีน่อนใหเ้ด็ก จ านวนศูนยพ์ัฒนา จดัซ้ือทีน่อนใหเ้ด็ก จดัซ้ือทีน่อนให้ ปีละ 3 ศูนย์ -โครงการจดัซ้ือทีน่อน กองการศึกษา ส านักปลัด

กอ่นวัยเรียน เด็กเล็กทีไ่ด้รับทีน่อน 3 3 3 3 3 กอ่นวัยเรียน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ใหเ้ด็กกอ่นวัยเรียน เทศบาล

ทุกศูนย์ ครบทุกศูนย์

6.อบรมเชิงปฏบิัติการคอม จ านวนคนทีเ่ขา้ร่วม - 30 40 50 50 อบรมเชิงปฏบิัติการ อตัราผู้เขา้รับ มผู้ีเขา้ร่วมอบรม -อบรมเชิงปฏบิัติการ กองการศึกษา ส านักปลัด

พิวเตอร์ใหก้บัเด็กนักเรียน/ อบรม 50 คน คอมพิวเตอร์ใหก้บั การอบรมเพิม่ขึน้ มากกว่าร้อยละ คอมพิวเตอร์ใหก้บัเด็ก เทศบาล

นักศึกษาและประชาชน เด็กนักเรียน/นักศึกษา ทุกปี 60 ต่อปี นักเรียน/นักศึกษาและ

ผู้สนใจช่วงปิดภาคเรียน และประชาชนผู้สนใจ ประชาชนผู้สนใจช่วงปิด

ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียน
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ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์ที ่3 พัฒนาด้าน 7.ศิลปินน้อย จ านวนศุนยท์ีเ่ขา้ร่วม 3 3 3 3 3 จดักจิกรรมการสอน จ านวนศูนยท์ีเ่ขา้ จ านวน 3 ศูนย์ -โครงการศิลปินน้อย กองการศึกษา ส านักปลัด

การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม การศึกษา กจิกรรมครบทุกศูนย์ ดนตรีใหเ้ด็ก ร่วมกจิกรรม เทศบาล

แหง่การเรียนรู้ และคุณภาพชีวิต กอ่นวัยเรียน

และภมูปิัญญา

เพือ่คุณภาพของ 8.จติรกรน้อย จ านวนศุนยท์ีเ่ขา้ร่วม 3 3 3 3 3 จดักจิกรรมการสอน จ านวนศูนยท์ีเ่ขา้ จ านวน 3 ศูนย์ -โครงการจติรกรน้อย กองการศึกษา ส านักปลัด

คนนครศรีธรรมราช กจิกรรมครบทุกศูนย์ ศิลปะใหเ้ด็ก ร่วมกจิกรรม เทศบาล

กอ่นวัยเรียน

9.พืน้ทีส่ร้างสรรค์และเรียนรู้ กอ่สร้างพืน้ - - 1 - - กอ่สร้างพืน้ส าหรับใช้ จ านวนพืน้ที่ จ านวน 1 แหง่ -โครงการพืน้ทีส่ร้างสรรค์ กองการศึกษา ส านักปลัด

ส าหรับเด็กและเยาวชน ในการจดักจิกรรม จดักจิกรรมส าหรับเด็ก ทีก่อ่สร้าง และเรียนรู้ส าหรับเด็ก เทศบาล

จ านวน 1 แหง่ และเยาวชน จ านวน 1 แหง่ และเยาวชน

10.จดักจิกรรม จ านวนกจิกรรมทีจ่ดั 2 2 2 2 2 จดักจิกรรมทีจ่ดั จ านวนกิจกรรม จ านวน 2 -โครงการวันเด็กแหง่ชาติ กองการศึกษา ส านักปลัด

ประจ าปีใหก้บัเด็ก ใหก้บัเด็กในพืน้ที่ ใหก้บัเด็กในพืน้ที่ กิจกรรม -โครงการบัณฑิตน้อย เทศบาล

เทศบาลต าบล เทศบาลต าบล

 2 กิจกรรม

11.กจิกรรมคู่คิดวัยทีน จ านวน 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 จดัอบรมให้เด็กรู้จกั จ านวนคร้ัง จ านวน 1 คร้ัง -โครงการคู่คิดวัยทีน กองการศึกษา ส านักปลัด

ทุกปี การมีเพือ่นการอยู่ เทศบาล

ร่วมกันในสังคม

12.จดัเกบ็ฐานขอ้มลูเด็ก จดัเกบ็ขอ้มลู 1 1 1 1 1 จดัเกบ็ฐานขอ้มลู จ านวนคร้ังในการ ปีละ 1 คร้ัง -โครงการจดัเกบ็ฐาน กองการศึกษา ส านักปลัด

และเยาวชนต าบล ปีละ 1 คร้ังทุกปี เด็กและเยาวชนต าบล จดัเกบ็ขอ้มลู ขอ้มลูเด็กและเยาวชน เทศบาล

ต าบล

13.โครงการอบรมและ จดัฝึกอบรม/ทัศนศึกษา - - 1 - - อบรมและศึกษาดูงาน จ านวนคร้ังในการ จ านวน 1 คร้ัง -โครงการอบรมและ กองการศึกษา ส านักปลัด

ศึกษาดูงาน "ศูนยเ์ยาวชน จ านวน 1 คร้ัง "ศูนยเ์ยาวชนต้นแบบ" จดัฝึกอบรม/ ศึกษาดูงาน "ศูนยเ์ยาวชน เทศบาล

ต้นแบบ" ทัศนศึกษาดูงาน ต้นแบบ"
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ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์ที ่3 พัฒนาด้าน 14.พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทุกศูนย์ 3 3 3 3 3 พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทุกศูนย์ จ านวน 3 ศูนย์ -โครงการพัฒนาครู กองการศึกษา ส านักปลัด

การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการฝึกอบรม และบุคลากร ได้รับการฝึกอบรม ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร เทศบาล

แหง่การเรียนรู้ และคุณภาพชีวิต ทางการศึกษา ทางการศึกษา 

และภมูปิัญญา

เพือ่คุณภาพของ 16.ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนในพืน้ทีต่ าบล 5 5 5 5 5 ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนในพืน้ที่ 5 โรงเรียน -โครงการส่งเสริม กองการศึกษา ส านักปลัด

คนนครศรีธรรมราช การใหค้วามรู้ภาษา ถ้ าใหญ่ การใหค้วามรู้ภาษา ต าบลถ้ าใหญ่ สนับสนุนการใหค้วามรู้ เทศบาล

องักฤษ/ภาษาจนี องักฤษ/ภาษาจนี ภาษาองักฤษ/ภาษาจนี 

เพือ่ความพร้อมสู่ เพือ่ความพร้อมสู่ เพือ่ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน

17.ส่งเสริมสนับสนุนทักษะ โรงเรียนในพืน้ทีต่ าบล 5 5 5 5 5 ส่งเสริมสนับสนุน โรงเรียนในพืน้ที่ -โครงการแขง่ขนั กองการศึกษา ส านักปลัด

ด้านวิชาการ ถ้ าใหญ่ ทักษะด้านวิชาการ ต าบลถ้ าใหญ่ ทักษะด้านวิชาการ เทศบาล

18.จดัหาส่ือวีดีทัศน์พร้อม มส่ืีอวีดีทัศน์พร้อม 3 3 3 3 3 จดัหาส่ือวีดีทัศน์ มส่ืีอวีดีทัศน์พร้อม จ านวน 3 ศูนย์ -โครงการจดัหา กองการศึกษา ส านักปลัด

อปุกรณ์การเรียนการสอน อปุกรณ์การเรียน พร้อมอปุกรณ์ อปุกรณ์การเรียน ส่ือวีดีทัศน์พร้อม เทศบาล

การสอนทุกศูนย์ การเรียนการสอน การสอนทุกศูนย์ อปุกรณ์การเรียนการสอน

19. ผลิตส่ือการเรียนรู้ ครูผู้ดูแลเด็กทุกศูนย์ 3 3 3 3 3 ผลิตส่ือการเรียนรู้ ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 ศูนย์ -โครงการผลิตส่ือ กองการศึกษา ส านักปลัด

ด้วยมอืครูผู้ดูแลเด็ก ผลิตส่ือการเรียนการ ด้วยมอืครูผู้ดูแลเด็ก ทุกศูนยผ์ลิตส่ือ การเรียนรู้ ด้วยมอื เทศบาล

สอน การเรียนการสอน ครูผู้ดูแลเด็ก

20.การประกนั จ านวนผู้เขา้รับการ - 60 60 60 60 การประกนั จ านวนผู้เขา้รับการ จ านวน 60 คน -โครงการประกนั กองการศึกษา ส านักปลัด

คุณภาพการศึกษา ฝึกอบรม 60 คน คุณภาพการศึกษา ฝึกอบรม คุณภาพการศึกษา เทศบาล

21.สร้างขวัญและก าลังใจ จดักจิกรรมในการ 1 1 1 1 1 สร้างขวัญและ จ านวนกจิกรรม จดักจิกรรม -โครงการสร้างขวัญและ กองการศึกษา ส านักปลัด

ใหบุ้คลากรทางการศึกษา สร้างขวัญก าลังใจ ก าลังใจใหบุ้คลากร ในการสร้างขวัญ ปีละ 1 คร้ัง ก าลังใจใหบุ้คลากร เทศบาล

1 คร้ังทุกปี ทางการศึกษา ก าลังใจ ทางการศึกษา
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กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
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ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์ที ่3 พัฒนาด้าน 22.อาหารเสริม(นม) จ านวน ศพด. และ 3 3 3 3 3 อาหารเสริม(นม) จ านวน ศพด. จ านวน 3 ศูนย์ -โครงการอาหารเสริม(นม) กองการศึกษา ส านักปลัด

การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม การศึกษา ใหศู้นยพ์ัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนทีไ่ด้รับอาหาร ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ใหศู้นยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  และโรงเรียนทีไ่ด้ จ านวน 5 โรง ใหศู้นยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล

แหง่การเรียนรู้ และคุณภาพชีวิต และโรงเรียนในต าบลถ้ าใหญ่ เสริมนมครบทุกศูนย์ 5 5 5 5 5 และโรงเรียนใน รับอาหารเสริมนม และโรงเรียนในต าบล

และภมูปิัญญา ทุก ร.ร. โรง โรง โรง โรง โรง ต าบลถ้ าใหญ่ ถ้ าใหญ่

เพือ่คุณภาพของ

คนนครศรีธรรมราช 23.สนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด. และ โรงเรียน 3 3 3 3 3 สนับสนุนอาหาร จ านวน ศพด. และ จ านวน 3 ศูนย์ -โครงการสนับสนุน กองการศึกษา ส านักปลัด

ใหแ้กศู่นยพ์ัฒนาเด็กเล็กและ ได้รับอาหารกลางวัน ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ กลางวันใหแ้กศู่นย์ จ านวนโรงเรียน จ านวน 5 โรง อาหารกลางวันใหแ้กศู่นย์ เทศบาล

โรงเรียนในต าบลถ้ าใหญ่ ครบทุกศูนยท์ุก ร.ร. 5 5 5 5 5 พัฒนาเด็กเล็กและ พัฒนาเด็กเล็กและ

โรง โรง โรง โรง โรง โรงเรียนในต าบล โรงเรียนในต าบลถ้ าใหญ่

ถ้ าใหญ่

24.เตรียมความพร้อม จดับุคลากรเขา้รับ - - 1 - - เตรียมความพร้อม จดับุคลากรเขา้รับ จ านวน 1 คร้ัง -โครงการเตรียม กองการศึกษา ส านักปลัด

รับการถา่ยโอนทางการศึกษา การอบรม 1 คร้ัง รับการถา่ยโอน การอบรม 1 คร้ัง ความพร้อมรับ เทศบาล

ทางการศึกษา การถา่ยโอนทางการศึกษา

25.หอ้งสมดุเคล่ือนที่ จดัหน่วยบริการหอ้ง 1 1 1 1 1 หอ้งสมดุเคล่ือนที่ จดัหน่วยบริการ จ านวน 1 คร้ัง -โครงการหอ้งสมดุ กองการศึกษา ส านักปลัด

สมดุเคล่ือนที่ หอ้งสมดุเคล่ือนที่ เคล่ือนที่ เทศบาล

ใหป้ระชาชนในพืน้ที่ ใหป้ระชาชน

ทุกปี ปีละ 1 คร้ัง ในพืน้ทีป่ีละคร้ัง

26.ส่งเสริมการพัฒนา ส่งบุคลากรครูเขา้รับ 1 1 1 1 1 ส่งเสริมการพัฒนา ส่งบุคลากรครู จ านวน 1 คร้ัง -โครงการส่งเสริม กองการศึกษา ส านักปลัด

หลักสูตรโดยใช้ภมูปิัญญา การฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตรโดยใช้ เขา้รับการฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตร เทศบาล

ท้องถิน่ ดังกล่าวทุกปี ภมูปิัญญาท้องถิน่ หลักสูตรดังกล่าว โดยใช้ภมูปิัญญาท้องถิน่

ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง

27.สนับสนุนส่งเสริม จ านวนกองทุน - 1 - - - สนับสนุนส่งเสริม จ านวนกองทุน จ านวน 1 -โครงการสนับสนุน กองการศึกษา ส านักปลัด

การจดัต้ังกองทุน 1 กองทุน การจดัต้ังกองทุน กองทุน ส่งเสริมการจดัต้ังกองทุน เทศบาล

เพือ่พัฒนาการศึกษา เพือ่พัฒนาการศึกษา เพือ่พัฒนาการศึกษา
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กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
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ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์ที ่3 พัฒนาด้าน 28.สนับสนุน /จดัต้ัง สนับสนุน/จดัต้ังแหล่ง - 1 1 1 1 สนับสนุน /จดัต้ัง สนับสนุน/จดัต้ัง ปีละ 1 แหง่ -โครงการสนับสนุน กองการศึกษา ส านักปลัด

การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม การศึกษา แหล่งการเรียนรู้ส าหรับเด็ก การเรียนรู้ส าหรับเด็ก แหล่งการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ จดัต้ังแหล่งการเรียนรู้ เทศบาล

แหง่การเรียนรู้ และคุณภาพชีวิต และประชาชน และประชาชน ส าหรับเด็กและ ส าหรับเด็กและ ส าหรับเด็กและประชาชน

และภมูปิัญญา ปีละ 1 แหง่ ประชาชน ประชาชน

เพือ่คุณภาพของ ปีละ 1 แหง่

คนนครศรีธรรมราช

29.ส่งเสริมการเรียนรู้และ ส่งเสริม ทุกศูนย์ 3 3 3 3 3 ส่งเสริมการเรียนรู้และ จ านวน ศพด. จ านวน 3 ศูนย์ -โครงการส่งเสริม กองการศึกษา ส านักปลัด

ทัศนศึกษาแหล่งเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียน ทีส่่งเสริม การเรียนรู้และทัศนศึกษา เทศบาล

รู้ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก รู้ส าหรับศูนยพ์ัฒนา แหล่งเรียนรู้ส าหรับ

เด็กเล็ก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

30.ปรับปรุงภมูทิัศน์ภายใน/ ปรับปรุงทุกศูนย์ 3 3 3 3 3 ปรับปรุงภมูทิัศน์ จ านวน ศพด. จ านวน 3 ศูนย์ -โครงการปรับปรุง กองการศึกษา กองช่าง

ภายนอกศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ภายใน/ภายนอก ทีป่รับปรุง ภมูทิัศน์ภายใน/ภายนอก

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

31.จดัซ้ือวัสดุ จดัซ้ือทุกศูนย์ 3 3 3 3 3 จดัซ้ือวัสดุครุภณัฑ์ จ านวน ศพด. จ านวน 3 ศูนย์ -โครงการจดัซ้ือวัสดุ กองการศึกษา ส านักปลัด

ครุภณัฑ์ส าหรับศูนยพ์ัฒนา ส าหรับศูนยพ์ัฒนา ทีจ่ดัซ้ือ ครุภณัฑ์ส าหรับศูนย์ เทศบาล

เด็กเล็ก เด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก

32.ปรับปรุง/ต่อเติมศาลา ทีป่รับปรุง/ต่อเติม 1 1 1 1 ปรับปรุง/ต่อเติม จ านวน ศพด. จ านวน 1 ศูนย์ -โครงการปรับปรุง/ต่อเติม กองการศึกษา กองช่าง

อเนกประสงค์ศูนย์ 1 ศูนย์ ศาลาอเนกประสงค์ ทีป่รับปรุง/ต่อเติม ศาลาอเนกประสงค์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

บ้านน้ าพุ บ้านน้ าพุ

33.กอ่สร้างถนน จ านวนถนน 1 สาย 1 1 1 - - กอ่สร้างถนน จ านวนถนน จ านวน 1 สาย -โครงการกอ่สร้างถนน กองการศึกษา กองช่าง

บริเวณทางเขา้ศูนยพ์ัฒนา บริเวณทางเขา้ ทีก่อ่สร้าง บริเวณทางเขา้ศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กบ้านน้ าพุ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กบ้านน้ าพุ

บ้านน้ าพุ
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ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์ที ่3 พัฒนาด้าน 34.กอ่สร้างร้ัวศูนยพ์ัฒนา ศูนยท์ีก่อ่สร้างร้ัว - 1 - - - กอ่สร้างร้ัวศูนยพ์ัฒนา จ านวนศูนย์ จ านวน 1 ศูนย์ -โครงการกอ่สร้างร้ัว กองการศึกษา กองช่าง

การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม การศึกษา เด็กเล็กบ้านน้ าพุ 1 ศูนย์ เด็กเล็กบ้านน้ าพุ ทีก่อ่สร้างร้ัว ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

แหง่การเรียนรู้ และคุณภาพชีวิต บ้านน้ าพุ

และภมูปิัญญา

เพือ่คุณภาพของ 35.ปรับปรุง ต่อเติม ปรับปรุง ต่อเติม 1 1 1 1 1 ปรับปรุง ต่อเติม จ านวนศูนย์ จ านวน 1 ศูนย์ -โครงการปรับปรุง กองการศึกษา กองช่าง

คนนครศรีธรรมราช ซ่อมแซมและตกแต่ง ซ่อมแซมอาคารเรียน  ซ่อมแซมและตกแต่ง ทีป่รับปรุงต่อเติม ต่อเติมซ่อมแซมและ

หอ้งเรียน อาคารเรียน 1 ศูนย์ หอ้งเรียน อาคารเรียน ซ่อมแซม ตกแต่งหอ้งเรียน

ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ของศูนยพ์ัฒนา อาคารเรียน อาคารเรียนของศูนย์

บ้านน้ าพุ เด็กเล็กบ้านน้ าพุ พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ

36.ปรับปรุง ต่อเติม ปรับปรุง ต่อเติม 1 1 1 1 1 ปรับปรุง ต่อเติม จ านวนศูนย์ จ านวน 1 ศูนย์ -โครงการปรับปรุงต่อเติม กองการศึกษา กองช่าง

ซ่อมแซมและตกแต่ง ซ่อมแซมอาคารเรียน  ซ่อมแซมและตกแต่ง ทีป่รับปรุงต่อเติม ซ่อมแซมและตกแต่ง

หอ้งเรียน อาคารเรียน 1 ศูนย์ หอ้งเรียน อาคารเรียน ซ่อมแซม หอ้งเรียน อาคารเรียน

ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ของศูนยพ์ัฒนา อาคารเรียน ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

บ้านนาตาแยม้ เด็กเล็กบ้านนาตาแยม้ บ้านนาตาแยม้

37.สนามเด็กเล่นในชุมชน สนามเด็กเล่นจ านวน - - 1 1 1 สนามเด็กเล่นจ านวน สนามเด็กเล่น จ านวน 1 แหง่ -โครงการสนาม กองการศึกษา กองช่าง

1 แหง่ 1 แหง่ ในชุมชน เด็กเล่นในชุมชน

38.ต่อเติมหอ้งน้ า ต่อเติมหอ้งน้ า 1 1 1 - - ต่อเติมหอ้งน้ า ต่อเติมหอ้งน้ า จ านวน 1 แหง่ -โครงการต่อเติม กองการศึกษา กองช่าง

ส าหรับ ศพด. 1 ศพด. 1 แหง่ ส าหรับ ศพด. 1 ศพด. 1 แหง่ หอ้งน้ าส าหรับศพด.

บ้านนาตาแยม้ บ้านนาตาแยม้ บ้านนาตาแยม้

39.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สนับสนุนงประมาณ 1 1 1 1 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สนับสนุนงประมาณ จ านวน 1 แหง่ -โครงการพัฒนาคุณภาพ กองการศึกษา ส านักปลัด

ใหไ้ด้รับการศึกษาภาคบังคับ ใหโ้รงเรียน 1 แหง่ ใหไ้ด้รับการศึกษา ใหโ้รงเรียน 1 แหง่ ผู้เรียนใหไ้ด้รับการศึกษา เทศบาล

อยา่งมคุีณภาพ ภาคบังคับอยา่งมี ภาคบังคับอยา่งมคุีณภาพ

คุณภาพ



58

59 60 61 62 63ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)
หน่วยสนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์ที ่3 พัฒนาด้าน 40.เคร่ืองเล่นสนาม สนับสนุนงประมาณ - 1 1 - - เคร่ืองเล่นสนาม สนับสนุนงประมาณ จ านวน 1 แหง่ -โครงการเคร่ืองเล่นสนาม กองการศึกษา ส านักปลัด

การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม การศึกษา สู่พัฒนาร่างกายของหนู ใหโ้รงเรียน 1 แหง่ สู่พัฒนาร่างกาย ใหโ้รงเรียน 1 แหง่ สู่พัฒนาร่างกายของหนู เทศบาล

แหง่การเรียนรู้ และคุณภาพชีวิต ของหนู

และภมูปิัญญา

เพือ่คุณภาพของ 41.ส่งเสริมอจัฉริยะภาพ สนับสนุนงประมาณ - - 1 1 1 ส่งเสริมอจัฉริยะภาพ สนับสนุน จ านวน 1 แหง่ -โครงการส่งเสริม กองการศึกษา ส านักปลัด

คนนครศรีธรรมราช ของนักเรียน ใหโ้รงเรียน 1 แหง่ ของนักเรียน งประมาณให้ อจัฉริยะภาพของนักเรียน เทศบาล

โรงเรียน 1 แหง่

42.ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 1 1 - - - ปรับปรุงสภาพ ปรับปรุงสภาพ จ านวน 1 แหง่ -โครงการปรับปรุงสภาพ กองการศึกษา กองช่าง

และซ่อมแซมศูนยอ์บรม และซ่อมแซม ศพด. แวดล้อมและซ่อมแซม แวดล้อมและ แวดล้อมและซ่อมแซม

เด็กกอ่นเกณฑ์ จ านวน 1 แหง่ ศูนยอ์บรมเด็ก ซ่อมแซมศพด. ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

วัดไตรวิทยาคม กอ่นเกณฑ์วัด จ านวน 1 แหง่ วัดไตรวิทยาคม

ไตรวิทยาคม

43.เช่าสถานทีว่ัด เช่าสถานทีต้ั่ง ศพด. 1 1 1 1 1 เช่าสถานทีว่ัด เช่าสถานทีต้ั่ง ศพด. จ านวน 1 แหง่ -โครงการเช่าสถานทีว่ัด กองการศึกษา ส านักปลัด

ไตรวิทยารามเป็นสถานทีต้ั่ง จ านวน 1 แหง่ ไตรวิทยาราม จ านวน 1 แหง่ ไตรวิทยารามเป็นสถานที่ เทศบาล

ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานทีต้ั่ง ศพด. ต้ังของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

วัดไตรวิทยาราม วัดไตรวิทยาราม วัดไตรวิทยาราม

44.สนับสนุนองค์กรสตรี สนับสนุนใหอ้งค์กร 1 1 1 1 1 สนับสนุนองค์กรสตรี สนับสนุนให้ จ านวน 1 กลุ่ม -โครงการสนับสนุน ส านักปลัด

ต าบลถ้ าใหญ่ สตรี จ านวน 1 กลุ่ม ต าบลถ้ าใหญ่ องค์กรสตรี องค์กรสตรีต าบล เทศบาล

จ านวน 1 กลุ่ม ถ้ าใหญ่

45.สนับสนุน/ปรับปรุงศูนย์ สนับสนุนงบประมาณ 1 1 1 - - สนับสนุน/ปรับปรุง สนับสนุน จ านวน 1 แหง่ -โครงการสนับสนุน/ ส านักปลัด กองช่าง

การเรียนรู้วัดถ้ าใหญ่ ใหศู้นยเ์รียนรู้วัดถ้ าใหญ่ ศูนยก์ารเรียนรู้ งบประมาณ ปรับปรุงศูนยก์ารเรียนรู้ เทศบาล

จ านวน 1 แหง่ วัดถ้ าใหญ่โครงการ ใหศู้นยเ์รียนรู้ วดัถ้ าใหญ่
พัฒนาศักยภาพ วดัถ้ าใหญ่
คณะกรรมการชุมชน จ านวน 1 แห่ง
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59 60 61 62 63ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)
หน่วยสนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์ที ่3 พัฒนาด้าน 46.พัฒนาศักยภาพ จดัอบรม/ศึกษาดูงาน 1 1 1 1 1 พัฒนาศักยภาพ จดัอบรม/ศึกษา ปีละ 1 คร้ัง -โครงการพัฒนาศักยภาพ ส านักปลัด

การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม การศึกษา คณะกรรมการชุมชน พัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน ดูงาน พัฒนา คณะกรรมการชุมชน เทศบาล

แหง่การเรียนรู้ และคุณภาพชีวิต ทุกปี ปีละ 1 คร้ัง ศักยภาพ

และภมูปิัญญา ปีละ 1 คร้ัง

เพือ่คุณภาพของ

คนนครศรีธรรมราช 47.ส่งเสริมความรู้ จดัอบรม/ใหค้วามรู้ 1 1 1 1 1 47.ส่งเสริมความรู้ จดัอบรม/ ปีละ 1 คร้ัง -โครงการส่งเสริมความรู้ ส านักปลัด กอง

ด้านสหกรณ์ใหแ้กเ่จา้หน้าที่ ทุกปี ปีละ 1 คร้ัง ด้านสหกรณ์ใหแ้ก่ ใหค้วามรู้ ด้านสหกรณ์ใหแ้ก่ เทศบาล การศึกษา

ภาครัฐระดับต าบลผู้น าชุมชน เจา้หน้าทีภ่าครัฐ ปีละ 1 คร้ัง เจา้หน้าทีภ่าครัฐ

และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ระดับต าบลผู้น าชุมชน ระดับต าบลผู้น าชุมชน

และกลุ่มต่างๆ และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน

ในชุมชน
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ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์ที ่2 ยทุธศาสตร์ที ่2 1.การบริหารจดัการเร่ือง ลดปริมาณขยะในการ 10 15 20 25 30 การบริหารจดัการ อตัรารัอยละ ปริมาณขยะ -โครงการจดัหาทีร่องรับ กองสาธารณสุข ส านักปลัด

การจดัการทรัพยากร การบริหารจดัการ การพัฒนาด้านส่ิง ขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู น าไปก าจดั เร่ืองขยะมลูฝอย ปริมาณขยะที่ ลดลงในอตัรา ขยะในพืน้ทีต่ าบลถ้ าใหญ่ และส่ิงแวดล้อม เทศบาล

ธรรมชาติ น้ า ทรัพยากรธรรมชาติ แวดล้อม ร้อยละ 30 และส่ิงปฏกิลู ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี -โครงการขยะรีไซเคิล

ส่ิงแวดล้อมและ ส่ิงแวดล้อมและ -โครงการจดัซ้ือรถ

พลังงานทีม่ปีระสิทธิ พลังงาน ดูดส่ิงปฏกิลู

ภาพ เพิม่พืน้ที่ -โครงการจา้งเหมา

สีเขยีวและการใช้ -ก าจดัขยะในสถานที่

พลังงานสะอาด เอกชนหรือราชการ

-โครงการกอ่สร้างระบบ

คัดแยกและจดัการ

ขยะมลูฝอยอยา่งถกูหลัก

สุขาภบิาล

-โครงการจดัซ้ือรถ

ก าจดัขยะอดัท้าย

-โครงการก าจดัขยะ

และแปรรูปเป็นพลังงาน

ไฟฟ้า

-โครงการจา้งเหมา

จดัเกบ็ขยะมลูฝอย

ไปก าจดั

-โครงการบริหารจดัการ

ขยะต้ังแต่ต้นทาง

หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักลยทุธ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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59 60 61 62 63 หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักลยทุธ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์ที ่2 ยทุธศาสตร์ที ่2 2.ประชุม/อบรมและ จดักจิกรรมเกีย่วกบั 1 1 1 1 1 ประชุม/อบรมและ จดักจิกรรม ปีละ 1 คร้ัง -โครงการรณรงค์ กองสาธารณสุข ส านักปลัด

การจดัการทรัพยากร การบริหารจดัการ การพัฒนาด้านส่ิง รณรงค์สร้างจติส านึก การสร้างจติส านึกใน รณรงค์สร้างจติส านึก เกีย่วกบัการสร้าง ประชาสัมพันธ์ และส่ิงแวดล้อม เทศบาล

ธรรมชาติ น้ า ทรัพยากรธรรมชาติ แวดล้อม ในการจดัการส่ิงแวดล้อม การจดัการส่ิงแวดล้อม ในการจดัการ จติส านึกในการ ใหป้ระชาชนทราบ

ส่ิงแวดล้อมและ ส่ิงแวดล้อมและ ทุกปี ส่ิงแวดล้อม จดัการส่ิงแวดล้อม และตระหนักถงึความ

พลังงานทีม่ปีระสิทธิ พลังงาน ปีละ 1 คร้ัง ส าคัญของส่ิงแวดล้อม

ภาพ เพิม่พืน้ที่ -โครงการจดัประชุม

สีเขยีวและการใช้ เชิงปฏบิัติการ/รณรงค์

พลังงานสะอาด ในการก าจดัขยะอยา่ง

ถกูต้อง

-โครงการอบรมเยาวชน

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

-โครงการร่วมดูแล

ส่ิงแวดล้อมในหมูบ่้าน

-โครงการปลูกต้นไม้

และบ ารุงรักษาต้นไม้

3.การท าประชาพิจารณ์ จดัท าประชาพิจาณ์ - 1 1 1 1 การท าประชาพิจารณ์ จดัท าประชาพิจาณ์ จ านวน 1 คร้ัง -โครงการท าประชา กองสาธารณสุข ส านักปลัด

และการมส่ีวนร่วมในการ แบบมส่ีวนร่วม และการมส่ีวนร่วม แบบมส่ีวนร่วม พิจารณ์และการมี และส่ิงแวดล้อม เทศบาล

จดัการส่ิงแวดล้อม จ านวน 1 คร้ัง ในการจดัการ จ านวน 1 คร้ัง ส่วนร่วมในการจดัการ

ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม

4.สนับสนุนกลุ่มอาสา จ านวนผู้เขา้อบรม - 50 50 50 50 สนับสนุนกลุ่มอาสา จ านวนผู้เขา้อบรม จ านวน 50 คน -โครงการสนับสนุน กองสาธารณสุข ส านักปลัด

สมคัรพิทักษ์ทรัพยากร พัฒนาศักยภาพให้ สมคัรพิทักษ์ทรัพยากร พัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาสาสมคัรพิทักษ์ และส่ิงแวดล้อม เทศบาล

ส่ิงแวดล้อมหมูบ่้าน (ทสม.) กลุ่ม (ทสม.) 50 คน ส่ิงแวดล้อมหมูบ่้าน ใหก้ลุ่ม (ทสม.) ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม

(ทสม.) 50 คน หมูบ่้าน (ทสม.)

5.ธนาคารต้นไม้ จดัหาต้นไมใ้หป้ระชาชน - 1 1 1 1 ธนาคารต้นไม้ จดัหาต้นไมใ้ห้ จ านวน 1 คร้ัง -โครงการธนาคารต้นไม้ กองสาธารณสุข ส านักปลัด

น าไปปลูกในพืน้ทีต่ าบล ประชาชนน าไป และส่ิงแวดล้อม เทศบาล

ถ้ าใหญ่ จ านวน 1 คร้ัง ปลูกในพืน้ทีต่ าบล

ถ้ าใหญ่ จ านวน 1 คร้ัง
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59 60 61 62 63 หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักลยทุธ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์ที ่2 ยทุธศาสตร์ที ่2 6.ปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ว ปรับภมูทิัศน์/สภาพ               1 1 1 1 1 ปรับปรุงแหล่ง ปรับภมูทิัศน์/สภาพ               ปีละ 1 แหง่ -โครงการปรับปรุง ส านักปลัด กองช่าง

การจดัการทรัพยากร การบริหารจดัการ การพัฒนาด้านส่ิง แวดล้อมในสถานที่ ท่องเทีย่ว แวดล้อมในสถานที่ ภมูทิัศน์ภายในเขต เทศบาล

ธรรมชาติ น้ า ทรัพยากรธรรมชาติ แวดล้อม ท่องเทีย่วในเทศบาล ท่องเทีย่วในเทศบาล เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

ส่ิงแวดล้อมและ ส่ิงแวดล้อมและ ทุกปี ปีละ 1 แหง่ -โครงการกอ่สร้างศาลา

พลังงานทีม่ปีระสิทธิ พลังงาน พักร้อนบริเวณ

ภาพ เพิม่พืน้ที่ เขือ่นหว้ยชัน ม. 10

สีเขยีวและการใช้ -โครงการพัฒนาเขือ่น

พลังงานสะอาด หว้ยชัน 

-ปรับภมูทิัศน์น้ าตก

วังปริงพร้อมศาลาทีพ่ัก

-ปรับภมูทิัศน์เขือ่น

หว้ยชัน หมูท่ี ่4

-โครงการท่องเทีย่ว

เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม ณ

ส านักสงฆถ์้ าพระหอ

7. เปิดแหล่งท่องเทีย่วเพือ่ มีการประชาสัมพันธ์ 1 1 1 1 1 เปิดแหล่งท่องเทีย่ว มีการประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ -โครงการเปิดแหล่ง ส านักปลัด

ต้อนรับประชาคมเศรษฐกจิ แหล่งท่องเที่ยวใน เพือ่ต้อนรับประชาคม แหล่งท่องเที่ยวใน ผ่านส่ือต่าง ๆ ท่องเทีย่วเพือ่ต้อนรับ เทศบาล

อาเซียน พืน้ทีเ่ทศบาลต าบล เศรษฐกจิอาเซียน พืน้ทีเ่ทศบาลต าบล ปีละ 1 คร้ัง ประชาคมเศรษฐกจิ

ถ้ าใหญ่ทุกปี ถ้ าใหญ่ ปีละ 1 คร้ัง อาเซียน

8. จดักจิกรรมส่งเสริม จ านวนกจิกรรมที่ - - 1 1 - ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม จดักจิกรรมส่งเสริม จดักจิกรรม -โครงการส่งเสริม ส านักปลัด

การท่องเทีย่ว ส่งเสริมการท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วอนุรักษ์ การท่องเทีย่ว จ านวน 2 คร้ัง สนับสนุนกลุ่มการ เทศบาล

2 กจิกรรม ม.7 จ านวน 2 คร้ัง ปีละ 1 กจิกรรม ท่องเทีย่วอนุรักษ์ ม.7

-โครงการท่องเทีย่ว

ในชุมชน ม.3
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ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์ที ่3 1.กจิกรรมส่งเสริมและ จดักจิกรรมส่งเสริม 1 1 1 1 1 กจิกรรมส่งเสริมและ จดักจิกรรมส่งเสริม ปีละ 1 คร้ัง -โครงการประชุม ส านักปลัด ทุกกอง

การพัฒนาสังคม การสร้างธรรมมา การพัฒนาการเมอืง เปิดโอกาสใหป้ระชาชน การมส่ีวนร่วมของ เปิดโอกาสใหป้ระชาชน การมส่ีวนร่วมของ จ านวน ประชาคมเพือ่จดัท า เทศบาล

แหง่การเรียนรู้ ภบิาลและการบริหาร การบริหาร เขา้มามส่ีวนร่วม ประชาชนทุกปี เขา้มามส่ีวนร่วม ประชาชน  6 โครงการ แผนพัฒนาเทศบาล

และภมูปิัญญา จดัการบ้านเมอืงทีดี่ ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการเทศบาล

เพือ่คุณภาพของ เคล่ือนทีพ่บประชาชน

คนนครศรีธรรมราช -โครงการส่งเสริม

ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วม

-โครงการสนับสนุน

กระบวนการทบทวน 

ปรับปรุง พัฒนา

คุณภาพแผนชุมชน

-โครงการสร้างความ

ปรองดองสมานฉนัท์

ในชุมชน

-โครงการส่งเสริม

โครงการ/กจิกรรม

ด้านสิทธิมนุษยชน

แหง่ชาติ

2.จดักจิกรรมวันเทศบาล จดักจิกรรมวันเทศบาล 1 1 1 1 1 จดักจิกรรม จดักจิกรรม ปีละ 1 คร้ัง -โครงการจดักจิกรรม ส านักปลัด ทุกกอง

ทุกปี วันเทศบาล วันเทศบาล วันเทศบาล เทศบาล

ปีละ 1 คร้ัง

3.ฝึกอบรมและทัศนศึกษา จดัฝึกอบรมและ 1 1 1 1 1 ฝึกอบรมและทัศน จดัฝึกอบรมและ ปีละ 1 คร้ัง -โครงการฝึกอบรมและ ส านักปลัด ทุกกอง

ดูงานของผู้บริหาร,สมาชิก ทัศนศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานของ ทัศนศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาดูงานของ เทศบาล

สภาเทศบาล,พนักงาน ทุกปี ปีละ 1 คร้ัง ผู้บริหาร,สมาชิกสภา ปีละ 1 คร้ัง ผู้บริหาร ,สมาชิกสภา,

เทศบาล,ลูกจา้งประจ า, เทศบาล,พนักงาน เทศบาล, พนักงาน

พนักงานจา้ง,ผู้น าชุมชน เทศบาล,ลูกจา้งประจ า, เทศบาลลูกจา้งประจ า,

หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักลยทุธ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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สนับสนุน

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักลยทุธ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์ที ่3 และกลุ่มองค์กรต่างๆ พนักงานจา้ง,ผู้น า พนักงานจา้ง,ผู้น าชุมชน 

การพัฒนาสังคม การสร้างธรรมมา การพัฒนาการเมอืง ชุมชนและกลุ่ม และกลุ่มองค์กรต่างๆ

แหง่การเรียนรู้ ภบิาลและการบริหาร การบริหาร องค์กรต่างๆ

และภมูปิัญญา จดัการบ้านเมอืงทีดี่

เพือ่คุณภาพของ 4.ประดับธงชาติและธง ประดับธงตราสัญลักษณ์ 3 3 3 3 ประดับธงชาติและธง ประดับธงตรา ปีละ 3 คร้ัง -โครงการประดับธงชาติ ส านักปลัด กองช่าง

คนนครศรีธรรมราช ตราสัญลักษณ์เฉลิม ทุกปี ปีละ 3 คร้ัง ตราสัญลักษณ์เฉลิม สัญลักษณ์ และธงตราสัญลักษณ์ เทศบาล

พระเกยีรติพระบาท พระเกยีรติพระบาท ปีละ 3 คร้ัง เฉลิมพระเกยีรติพระบาท

สมเด็จพระเจา้อยูห่วั สมเด็จพระเจา้อยูห่วั สมเด็จพระเจา้อยูห่วัและ

สมเด็จพระนางเจา้พระบรม สมเด็จพระนางเจา้ สมเด็จพระนางเจา้

ราชินีนาถ และสมเด็จ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ

พระเทพฯ และสมเด็จพระเทพฯ

5.สนับสนุนการจดังาน สนับสนุนการจดังาน 3 3 3 3 3 สนับสนุนการจดังาน สนับสนุน ปีละ 3 คร้ัง -โครงการสนับสนุนการ ส านักปลัด ทุกกอง

รัฐพิธีอ าเภอทุง่สง รัฐพิธี จ านวน 3 คร้ัง รัฐพิธีอ าเภอทุง่สง การจดังานรัฐพิธี จดังานรัฐพิธีอ าเภอทุง่สง เทศบาล

ประจ าปี 2559 ทุกปี ประจ าปี 2559 ปีละ 3 คร้ัง ประจ าปี 2559

6.กอ่สร้าง/ปรับปรุง กอ่สร้าง/ปรับปรุง 1 1 1 1 1 6.การกอ่สร้าง/ กอ่สร้าง/ปรับปรุง ปีละ 1 แหง่ -โครงการกอ่สร้าง ส านักปลัด กองช่าง

อาคารอเนกประสงค์/ อาคารอเนกประสงค์/ ปรับปรุงอาคาร อาคารอเนก ปรับปรุงอาคาร เทศบาล

ปรับปรุงภมูทิัศน์ ปรับปรุงภมูทิัศน์ อเนกประสงค์/ ประสงค์/ปรับปรุง อเนกประสงค์/ปรับปรุง

ในเขตเทศบาล ทุกปี ปีละ 1 แหง่ ปรับปรุงภมูทิัศน์ ภมูทิัศน์ ภมูทิัศน์ในเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาล ปีละ 1 แหง่

7.กอ่สร้างศาลาพักร้อน กอ่สร้างศาลาพักร้อน - 1 - - - กอ่สร้างศาลาพักร้อน กอ่สร้างศาลา จ านวน 1 หลัง -โครงการกอ่สร้าง ส านักปลัด กองช่าง

ริมทาง หน้าโรงเรียน จ านวน 1 หลัง ริมทาง หน้าโรงเรียน พักร้อน ศาลาพักร้อนริมทาง เทศบาล

มหาราช 3 มหาราช 3 จ านวน 1 หลัง หน้าโรงเรียนมหาราช 3

8.ปรับปรุง /ต่อเติม ปรับปรุง /ต่อเติม - 1 - - - ปรับปรุง /ต่อเติม ปรับปรุง /ต่อเติม จ านวน 1 แหง่ -โครงการปรับปรุง ส านักปลัด กองช่าง

โรงเรือน SML หมูท่ี ่9 โรงเรือน SML พร้อม โรงเรือน SML หมูท่ี ่9 โรงเรือน SML ต่อเติมโรงเรือน เทศบาล

โต๊ะเกา้อี ้ พร้อมโต๊ะเกา้อี ้ SML  หมูท่ี ่9
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สนับสนุน

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักลยทุธ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์ที ่3 จ านวน 1 แหง่ จ านวน 1 แหง่

การพัฒนาสังคม การสร้างธรรมมา การพัฒนาการเมอืง

แหง่การเรียนรู้ ภบิาลและการบริหาร การบริหาร 9.กอ่สร้าง/ปรับปรุง กอ่สร้าง/ปรับปรุง 1 1 1 1 1 กอ่สร้าง/ปรับปรุง กอ่สร้าง/ปรับปรุง ปีละ 1 แหง่ -โครงการกอ่สร้าง ส านักปลัด กองช่าง

และภมูปิัญญา จดัการบ้านเมอืงทีดี่ ทีท่ าการชุมชน/ปรับ ทีท่ าการชุมชน/ปรับ ทีท่ าการชุมชน/ปรับ ทีท่ าการชุมชน/ปรับ ปรับปรุงทีท่ าการชุมชน/ เทศบาล

เพือ่คุณภาพของ ภมูทิัศน์ชุมชน ภมูทิัศน์ชุมชน ภมูทิัศน์ชุมชน ภมูทิัศน์ชุมชน ปรับภมูทิัศน์ชุมชน

คนนครศรีธรรมราช ในเขตเทศบาล ทุกปี ปีละ 1 แหง่ ในเขตเทศบาล ปีละ 1 แหง่ ในเขตเทศบาล

10.จดัท าป้ายชื่อชุมชน จดัท าป้ายชื่อชุมชน 1 1 1 1 1 จดัท าป้ายชื่อชุมชน จดัท าป้ายชื่อชุมชน ปีละ 1 ป้าย -โครงการจดัท าป้ายชื่อ ส านักปลัด กองช่าง

ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล ทุกปี ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล ชุมชนในเขตเทศบาล เทศบาล

ปีละ 1 ป้าย ปีละ 1 ป้าย

11. ส่งเสริมด้านการรักษา จดักจิกรรมร่วมกบั 3 3 3 3 3 ส่งเสริมด้านการรักษา จดักจิกรรมร่วมกบั ปีละ 3 กจิกรรม -โครงการส่งเสริม ส านักปลัด ทุกกอง

ความสงบเรียบร้อย ชุมชนและหน่วยงาน ความสงบเรียบร้อย ชุมชนและหน่วยงาน ด้านการรักษาความสงบ เทศบาล

ภายในชุมชน อืน่ ทุกปี ภายในชุมชน อืน่ เรียบร้อยภายในชุมชน

ปีละ 3 กจิกรรม ปีละ 3 กจิกรรม

12.ส่งเสริมใหค้วามรู้ จดักจิกรรมทุกปี 1 1 1 1 1 ส่งเสริมใหค้วามรู้ จดักจิกรรม ปีละ 1 คร้ัง -โครงการส่งเสริม ส านักปลัด ทุกกอง

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ปีละ 1 คร้ัง ป้องกนัและแกไ้ข ปีละ 1 คร้ัง ใหค้วามรู้ป้องกนัและ เทศบาล

ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ปัญหาความรุนแรง แกไ้ขปัญหาความรุนแรง

และบุคคลในครอบครัว ต่อเด็ก สตรี และ ต่อเด็ก สตรี และบุคคล

บุคคลในครอบครัว ในครอบครัว

13.ส่งเสริมโครงการ/ จดักจิกรรมทุกปี 1 1 1 1 1 ส่งเสริมโครงการ/ จดักจิกรรม ปีละ 1 คร้ัง -โครงการส่งเสริม ส านักปลัด ทุกกอง

กจิกรรมด้านสิทธิมนุษยชน ปีละ 1 คร้ัง กจิกรรมด้านสิทธิ ปีละ 1 คร้ัง โครงการ/กจิกรรม เทศบาล

แหง่ชาติ มนุษยชนแหง่ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน

แหง่ชาติ



66

59 60 61 62 63 หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักลยทุธ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์ที ่3 14.กอ่สร้างอาคาร อาคาร 1 หลัง 1 1 1 - - กอ่สร้างอาคาร อาคาร 1 หลัง มีอาคาร -โครงการปรับพืน้ที่ ส านักปลัด กองช่าง

การพัฒนาสังคม การสร้างธรรมมา การพัฒนาการเมอืง ส านักงานแหง่ใหม่ ส านักงานแหง่ใหม่ พร้อมสาธารณูปโภค ส านักงาน ถมดินเพือ่กอ่สร้าง เทศบาล

แหง่การเรียนรู้ ภบิาลและการบริหาร การบริหาร พร้อมปรับปรุง พร้อมสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ พร้อมสาธาร ส านักงานเทศบาลต าบล

และภมูปิัญญา จดัการบ้านเมอืงทีดี่ ภมูทิัศน์ และสาธารณูปการ ณูปโภคและ ถ้ าใหญ่ (แหง่ใหม่)

เพือ่คุณภาพของ สาธารณูปการ -โครงการกอ่สร้างอาคาร

คนนครศรีธรรมราช ภายในปี 61 ส านักงานเทศบาลต าบล

ถ้ าใหญ่ (แหง่ใหม่) 

พร้อมปรับปรุงภมูทิัศน์

-โครงการตกแต่ง

ภายในอาคารส านักงาน

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

(แหง่ใหม่)

-โครงการกอ่สร้าง

โรงจอดรถ

15.ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ อาคารโรงเกบ็ของ - - 1 - - ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ อาคารโรงเกบ็ของ อาคารโรง -โครงการปรับปรุง/ ส านักปลัด กองช่าง

ต่อเติมอาคารโรงเกบ็ของ 1 หลัง ต่อเติมอาคาร 1 หลัง เกบ็ของ ซ่อมแซม/ต่อเติม เทศบาล

เทศบาล โรงเกบ็ของเทศบาล จ านวน 1 หลัง อาคารโรงเกบ็

ของเทศบาล

16.จดัท าผังเมอืงรวม จดัท าผังเมอืงรวม - 1 - - - จดัท าผังเมอืงรวม จดัท าผังเมอืงรวม จดัท าผังเมอืงรวม -โครงการจดัท าผังเมอืง กองช่าง ส านักปลัด

ตามโครงการถา่ยโอนฯ ตามโครงการถา่ยโอนฯ ตามโครงการถา่ยโอนฯ ตามโครงการ ตามโครงการ รวมตามโครงการ เทศบาล

จ านวน 1 คร้ัง ถา่ยโอนฯ ถา่ยโอนฯ ถา่ยโอนฯ

จ านวน 1 คร้ัง จ านวน 1 คร้ัง

17.ปรับปรุงภมูทิัศน์ ปรับภมูทิัศน์ 1 1 1 1 1 โครงการปรับปรุง ปรับภมูทิัศน์ ปีละ 1 คร้ัง -โครงการปรับปรุง ส านักปลัด กองช่าง

บริเวณส านักงานเทศบาล ปีละ 1 คร้ัง ภมูทิัศน์บริเวณ ปีละ 1 คร้ัง ภมูทิัศน์บริเวณ เทศบาล

ส านักงานเทศบาล ส านักงานเทศบาล
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59 60 61 62 63 หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักลยทุธ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์ที ่3 18.จดัท าป้าย ปีละ 10 ป้าย 10 10 10 10 10 จดัท าป้าย ปีละ 10 ป้าย ปีละ 10 ป้าย -โครงการจดัท า ส านักปลัด กองช่าง

การพัฒนาสังคม การสร้างธรรมมา การพัฒนาการเมอืง ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาล

แหง่การเรียนรู้ ภบิาลและการบริหาร การบริหาร

และภมูปิัญญา จดัการบ้านเมอืงทีดี่ 19.บริการให ้ค าแนะน า สัปดาละ 3 คร้ัง - 3 3 3 3 บริการให ้ค าแนะน า สัปดาละ 3 คร้ัง สัปดาละ 3 คร้ัง -โครงการบริการให้ ส านักปลัด ทุกกอง

เพือ่คุณภาพของ ปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ปรึกษาปัญหา ค าแนะน า ปรึกษาปัญหา เทศบาล

คนนครศรีธรรมราช ส าหรับประชาชน ด้านกฎหมาย ด้านกฎหมายส าหรับ

ส าหรับประชาชน ประชาชน

20.ฝึกอบรมใหค้วามรู้ จดัอบรมใหค้วามรู้ 1 1 1 1 1 ฝึกอบรมใหค้วามรู้ จดัอบรมใหค้วามรู้ จดัอบรมให้ -โครงการฝึกอบรม ส านักปลัด ทุกกอง

บุคลากรเกีย่วกบั ปีละ 1 คร้ัง บุคลากรเกีย่วกบั ปีละ 1 คร้ัง ความรู้ปีละ ใหค้วามรู้บุคลากร เทศบาล

การปฏบิัติงาน การปฏบิัติงาน 1 คร้ัง เกีย่วกบัการปฏบิัติงาน

21.สนับสนุนการ ใหก้ารสนับสนุน 1 1 1 1 1 สนับสนุนการ ใหก้ารสนับสนุน ใหก้ารสนับสนุน -โครงการสนับสนุน ส านักปลัด ทุกกอง

ด าเนินงานของหน่วยงาน, ปีละ 1 คร้ัง ด าเนินงานของ ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง ด าเนินงานของ เทศบาล

กลุ่ม,องค์กรต่างๆ หน่วยงาน,กลุ่ม, หน่วยงาน,กลุ่ม,

องค์กรต่างๆ องค์กรต่างๆ

22.ส่งเสริมสนับสนุนการ ใหก้ารส่งเสริมสนับสนุน 1 1 1 1 1 ส่งเสริมสนับสนุน ใหก้ารส่งเสริม ปีละ 1 คร้ัง -โครงการส่งเสริม ส านักปลัด ทุกกอง

ด าเนินงานของศูนยข์อ้มลู ปีละ 1 คร้ัง การด าเนินงานของ สนับสนุน สนับสนุนการด าเนินงาน เทศบาล

ขา่วสารขององค์กรปกครอง ศูนยข์อ้มลูขา่วสาร ปีละ 1 คร้ัง ของศูนยข์อ้มลูขา่วสาร

ส่วนท้องถิน่ระดับอ าเภอ ขององค์กรปกครอง ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ ส่วนท้องถิน่ระดับอ าเภอ

ระดับอ าเภอ

23.ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 1 1 1 1 1 ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ผลิตส่ือประชา ผลิตส่ือประชา -โครงการผลิตส่ือ ส านักปลัด ทุกกอง

เกีย่วกบักจิการเทศบาล ปีละ 1 คร้ัง เกีย่วกบักจิการ สัมพันธ์ สัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เกีย่วกบั เทศบาล

เทศบาล ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง กจิการเทศบาล
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59 60 61 62 63 หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักลยทุธ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์ที ่3 24.จา้งทีป่รึกษาวิจยั ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 จา้งทีป่รึกษาวิจยั ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการจา้งทีป่รึกษา ส านักปลัด ทุกกอง

การพัฒนาสังคม การสร้างธรรมมา การพัฒนาการเมอืง ประเมนิผลหรือพัฒนา ประเมนิผลหรือพัฒนา วิจยัประเมนิผลหรือ เทศบาล

แหง่การเรียนรู้ ภบิาลและการบริหาร การบริหาร ระบบต่างๆ ระบบต่างๆ พัฒนาระบบต่างๆ

และภมูปิัญญา จดัการบ้านเมอืงทีดี่

เพือ่คุณภาพของ 25.ติดต้ังป้ายไฟวิ่ง จ านวน 2 ป้าย 2 - - - - ติดต้ังป้ายไฟวิ่ง จ านวน 2 ป้าย จ านวน 2 ป้าย -โครงการติดต้ังป้าย ส านักปลัด กองช่าง

คนนครศรีธรรมราช ภายนอกอาคารส านักงาน ภายนอกอาคาร ไฟวิ่งภายนอกอาคาร เทศบาล

เทศบาล ส านักงานเทศบาล ส านักงานเทศบาล

26.จดัท าวารสาร ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 จดัท าวารสาร ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการจดัท าวารสาร ส านักปลัด ทุกกอง

ประชาสัมพันธ์เทศบาล ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เทศบาล เทศบาล

เทศบาล

27.เลือกต้ังนายก ต้ังงบประมาณไว้ทุกปี 1 1 1 1 1 ต้ังประมาณไว้ทุกปี ต้ังงบประมาณไว้ ต้ังงบประมาณไว้ -โครงการเลือกต้ัง ส านักปลัด ทุกกอง

เทศมนตรีและสมาชิก จ านวน 1 คร้ัง จ านวน 1 คร้ัง จ านวน 1 คร้ัง จ านวน 1 คร้ัง นายกเทศมนตรี เทศบาล

สภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล

28.จดัซ้ือรถยนต์เพือ่ใช้ จ านวน 1 คัน - - - - 1 จดัซ้ือรถยนต์เพือ่ใช้ จ านวน 1 คัน จ านวน 1 คัน -โครงการจดัซ้ือรถยนต์ ส านักปลัด ทุกกอง

ในกจิการของเทศบาล ในกจิการของเทศบาล เพือ่ใช้ในกจิการ เทศบาล

ของเทศบาล

29.ส ารวจภาษีโรงเรือน ส ารวจทุกหมูบ่้าน 10 10 10 10 10 ส ารวจภาษีโรงเรือน จ านวน 10 หมูบ่้าน จ านวน 10 -โครงการส ารวจภาษี กองคลัง กองช่าง

และทีดิ่น,ภาษีบ ารุงท้องที่ และทีดิ่น,ภาษีบ ารุง หมูบ่้าน โรงเรือนและทีดิ่น,ภาษี

และภาษีป้าย ท้องทีแ่ละภาษีป้าย บ ารุงท้องทีแ่ละภาษีป้าย

30.เพิม่ประสิทธิภาพ จดักจิกรรมเพิม่ 3 3 3 3 3 เพิม่ประสิทธิภาพ จดักจิกรรมเพิม่ จดักจิกรรมเพิม่ -โครงการเพิม่ กองคลัง ส านักปลัด

การจดัเกบ็ภาษี ประสิทธิภาพการจดัเกบ็ การจดัเกบ็ภาษี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เทศบาล

3 กจิกรรม ทุกปี การจดัเกบ็ การจดัเกบ็ การจดัเกบ็ภาษี

ปีละ 3 กจิกรรม ปีละ 3 กจิกรรม 
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ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั
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เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักลยทุธ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์ที ่3 31.จดัท าแผนทีภ่าษีและ ใหด้ าเนินการแล้วเสร็จ 20 20 20 20 20 จดัท าแผนทีภ่าษีและ ด าเนินการคืบหน้า ด าเนินการ -โครงการจดัท าแผนที่ กองคลัง กองช่าง

การพัฒนาสังคม การสร้างธรรมมา การพัฒนาการเมอืง ทะเบียนทรัพยสิ์น ภายใน 5 ปี ทะเบียนทรัพยสิ์น ร้อยละ 20 ต่อปี แล้วเสร็จเพิม่ขึน้ ภาษีและทะเบียน

แหง่การเรียนรู้ ภบิาลและการบริหาร การบริหาร ร้อยละ 20 ทรัพยสิ์น

และภมูปิัญญา จดัการบ้านเมอืงทีดี่ ต่อปี

เพือ่คุณภาพของ

คนนครศรีธรรมราช 32.อบรมใหค้วามรู้ จดัอบรมทุกปี 1 1 1 1 1 อบรมใหค้วามรู้ ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการอบรม กองคลัง ส านักปลัด

เกีย่วกบัภาษีท้องถิน่ ปีละ 1 คร้ัง เกีย่วกบัภาษีท้องถิน่ ใหค้วามรู้เกีย่วกบัภาษี เทศบาล

และค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าธรรมเนียม ท้องถิน่และค่าธรรมเนียม

ต่างๆ ต่างๆ

33.ซ่อมแซม วัสดุ ทุกกอง 5 5 5 5 5 ซ่อมแซม วัสดุ จ านวน 5 กอง จ านวน 5 กอง -โครงการซ่อมแซม ทุกกอง

ครุภณัฑ์ เคร่ืองมอื ครุภณัฑ์ เคร่ืองมอื  วัสดุ ครุภณัฑ์ เคร่ืองมอื

เคร่ืองใช้ ในส านักงาน เคร่ืองใช้ ในส านักงาน เคร่ืองใช้ในส านักงาน

เทศบาล เทศบาล เทศบาล

34.จดัซ้ือเต้นท์ โต๊ะ เกา้อี้ จ านวน 1 ชุด 1 - - - - จดัซ้ือเต้นท์ โต๊ะ จ านวน 1 ชุด จ านวน 1 ชุด -โครงการจดัซ้ือเต้นท์ ส านักปลัด กองช่าง

ส าหรับใช้ในกจิการ เกา้อี ้ส าหรับใช้ โต๊ะ เกา้อีส้ าหรับใช้ เทศบาล

ของเทศบาล ในกจิการของเทศบาล ในกจิการของเทศบาล

35.ด าเนินงานตาม ทุกกอง 5 5 5 5 5 ด าเนินงานตาม จ านวน 5 กอง จ านวน 5 กอง -โครงการด าเนินงาน ทุกกอง

โครงการ/กจิกรรม โครงการ/กจิกรรม ตามโครงการ/กจิกรรม

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเทศบาล ทีเ่ป็นประโยชน์ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

และประชาชน ต่อเทศบาลและ เทศบาลและประชาชน

ประชาชน

36.จดัซ้ือวัสดุ ครุภณัฑ์ ทุกกอง 5 5 5 5 5 จดัซ้ือวัสดุ ครุภณัฑ์ จ านวน 5 กอง จ านวน 5 กอง โครงการจดัซ้ือวัสดุ ทุกกอง

เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ ครุภณัฑ์เคร่ืองมอื

ในส านักงานเทศบาล ในส านักงานเทศบาล เคร่ืองใช้ในส านักงาน

เทศบาล
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ยทุธศาสตร์ที ่1 ยทุธศาสตร์ที ่1 ยทุธศาสตร์ที ่4 1.สร้างโรงปุย๋อนิทรีย์ สร้างโรงปุย๋อนิทรีย์ 1 - - - - สร้างโรงปุย๋อนิทรีย์ สร้างโรงปุย๋อนิทรีย์ จ านวน 1 โรง -โครงการสร้างโรง ส านักปลัด

การบริหารจดัการ การพัฒนาเศรษฐกจิ การพัฒนาเศรษฐกจิ ชีวภาพ ประจ าต าบล ประจ าต าบล 1 โรง ชีวภาพ ประจ าต าบล ประจ าต าบล ปุย๋อนิทรียช์ีวภาพ เทศบาล

เกษตรแบบครบ ถ้ าใหญ่ ถ้ าใหญ่ จ านวน 1 โรง ประจ าต าบลถ้ าใหญ่

วงจร เป็นเกษตร

สุขภาพ เกษตร 2.สนับสนุนศูนยบ์ริการ สนับสนุนศูนยถ์า่ยทอดฯ 1 - - - - สนับสนุนศูนยบ์ริการ สนับสนุนศูนย์ จ านวน 1 ศูนย์ -โครงการสนับสนุน ส านักปลัด

คุณภาพ และน า และถา่ยทอดเทคโนโลยี จ านวน 1 ศูนย์ และถา่ยทอดเทคโน ถา่ยทอดฯ ศูนยบ์ริการและถา่ยทอด เทศบาล

นวัตกรรมเกษตร การเกษตรประจ าต าบล โลยกีารเกษตรประจ า จ านวน 1 ศูนย์ เทคโนโลยกีารเกษตร

มาใช้เพือ่สร้างมลูค่า ต าบล ประจ าต าบล

เพิม่ผลผลิตและ

สร้างรายได้ 3.การส่งเสริมการผลิต อบรมใหเ้กษตรกร - 1 - - - การส่งเสริมการผลิต อบรมใหเ้กษตรกร อบรมให้ -โครงการส่งเสริม ส านักปลัด

สินค้าเกษตรทีป่ลอดภยั ทุกกลุ่ม อบรม 1 คร้ัง สินค้าเกษตร ทุกกลุ่ม เกษตรกรทุกกลุ่ม การผลิตสินค้าเกษตร เทศบาล

และได้มาตรฐาน ทีป่ลอดภยัและ อบรม 1 คร้ัง อบรม 1 คร้ัง ทีป่ลอดภยั

ได้มาตรฐาน

3.สร้างโรงปุย๋อนิทรีย์ สร้างโรงปุย๋อนิทรีย์ 2 2 2 2 2 สร้างโรงปุย๋อนิทรีย์ ปีละ 2 โรง ปีละ 2 โรง -โครงการสร้างโรง ส านักปลัด

ชีวภาพ หมูท่ี ่1-10 ทุกหมูบ่้าน ชีวภาพ หมูท่ี ่1-10 โรงปุย๋อนิทรียช์ีวภาพ เทศบาล

หมูท่ี ่1-10

4.กอ่สร้างโรงเพาะเหด็ กอ่สร้างโรงเพาะเหด็ - - - - 2 กอ่สร้างโรงเพาะเหด็ กอ่สร้างโรงเพาะ จ านวน -โครงการกอ่สร้าง ส านักปลัด

ม.5,7 2 หมูบ่้าน ม.5,7 เหด็ 2 หมูบ่้าน  2 หมูบ่้าน โรงเพาะเหด็ ม.5,7 เทศบาล

5.กอ่สร้างโรงเรือนผลิต กอ่สร้างโรงเรือนผลิต - - 1 - - กอ่สร้างโรงเรือนผลิต กอ่สร้างโรงเรือน จ านวน 1 โรง -โครงการกอ่สร้าง ส านักปลัด

เคร่ืองแกง ม.5 เคร่ืองแกง 1 โรง เคร่ืองแกง ม.5 ผลิตเคร่ืองแกง โรงเรือนผลิตเคร่ืองแกง เทศบาล

1 โรง ม.5

6.สนับสนุนงบประมาณ กอ่สร้างโรงเรือน - 1 - - - สนับสนุนงบประมาณ กอ่สร้างโรงเรือน จ านวน 1 โรง -โครงการสนับสนุน ส านักปลัด

กอ่สร้างโรงเรือนผลิต  1 โรง กอ่สร้างโรงเรือนผลิต  1 โรง งบประมาณกอ่สร้าง เทศบาล

ผลิตภณัฑ์ของใช้ ผลิตภณัฑ์ของใช้ โรงเรือนผลิตผลิตภณัฑ์

หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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สนับสนุน

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่1 ยทุธศาสตร์ที ่1 ยทุธศาสตร์ที ่4 ในครัวเรือน ในครัวเรือน ของใช้ในครัวเรือน

การบริหารจดัการ การพัฒนาเศรษฐกจิ การพัฒนาเศรษฐกจิ

เกษตรแบบครบ 7.อดุหนุนกลุ่มอาชีพให้ อดุหนุนกลุ่มอาชีพ 28 28 28 28 28 อดุหนุนกลุ่มอาชีพให้ อดุหนุนกลุ่มอาชีพ จ านวน -โครงการอดุหนุน ส านักปลัด

วงจร เป็นเกษตร ชุมชนในเขตเทศบาล ใหชุ้มชนทุกชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาล จ านวน 28 ชุมชน  28 ชุมชน กลุ่มอาชีพใหชุ้มชน เทศบาล

สุขภาพ เกษตร ต าบลถ้ าใหญ่ ต าบลถ้ าใหญ่ ในเขตเทศบาล

คุณภาพ และน า ต าบลถ้ าใหญ่

นวัตกรรมเกษตร

มาใช้เพือ่สร้างมลูค่า 8.กอ่สร้างตลาดนัด จ านวน 1 แหง่ - - 1 - - กอ่สร้างตลาดนัด จ านวน 1 แหง่ จ านวน 1 แหง่ -โครงการกอ่สร้าง ส านักปลัด กองช่าง

เพิม่ผลผลิตและ เทศบาลโครงการเช่าที่ เทศบาลโครงการ ตลาดนัดเทศบาล เทศบาล

สร้างรายได้ ดินการรถไฟ เช่าทีดิ่นการรถไฟ โครงการเช่าทีดิ่น

การรถไฟ

9.ต่อเติมศูนยร์วบรวม จ านวน 1 แหง่ - 1 - - - ต่อเติมศูนยร์วบรวม จ านวน 1 แหง่ จ านวน 1 แหง่ -โครงการต่อเติม ส านักปลัด กองช่าง

ผลผลิต ม.3 ผลผลิต ม.3 ศูนยร์วบรวมผลผลิต เทศบาล

ม.3

10.จดัต้ังร้านค้า จ านวน 1 แหง่ - - 1 - - จดัต้ังร้านค้า จ านวน 1 แหง่ จ านวน 1 แหง่ -โครงการจดัต้ัง ส านักปลัด กองช่าง

ชุมชนเทศบาล ชุมชนเทศบาล ร้านค้าชุมชนเทศบาล เทศบาล

11.ส่งเสริมศูนยก์ารเรียนรู้ จ านวน 1 ศูนย์ 1 1 1 1 1 ส่งเสริมศูนยก์ารเรียนรู้ จ านวน 1 ศูนย์ จ านวน 1 ศูนย์ -โครงการส่งเสริม ส านักปลัด

เศรษฐกจิชุมชนในค่าย เศรษฐกจิชุมชนในค่าย ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกจิ เทศบาล

ตชด.42 กฝ.8 ตชด.42 กฝ.8 ชุมชนในค่าย ตชด.42

กฝ.8

12.จดัต้ังศูนยก์ระจาย จ านวน 1 แหง่ 1 - - - - จดัต้ังศูนยก์ระจาย จ านวน 1 แหง่ จ านวน 1 แหง่ -โครงการจดัต้ัง ส านักปลัด

ผลผลิตและศูนยบ์ริการ ผลผลิตและศูนยบ์ริการ ศูนยก์ระจายผลผลิต เทศบาล

นักท่องเทีย่ว นักท่องเทีย่ว และศูนยบ์ริการ

นักท่องเทีย่ว
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สนับสนุน

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่1 ยทุธศาสตร์ที ่1 ยทุธศาสตร์ที ่4 13.อดุหนุนโครงการ จ านวน 1 แหง่ 1 - - - - อดุหนุนโครงการ จ านวน จ านวน -โครงการอดุหนุน ส านักปลัด

การบริหารจดัการ การพัฒนาเศรษฐกจิ การพัฒนาเศรษฐกจิ หนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ หนึง่ต าบลหนึง่  1 แหง่  1 แหง่ โครงการหนึง่ต าบลฑ์ เทศบาล

เกษตรแบบครบ ผลิตภณัฑ์ หนึง่ผลิตภณัฑ์

วงจร เป็นเกษตร

สุขภาพ เกษตร 14.สนับสนุนวัสดุ สนับสนุนทุกชุมชน 28 28 28 28 28 สนับสนุนวัสดุ จ านวน จ านวน -โครงการสนับสนุน ส านักปลัด

คุณภาพ และน า อปุกรณ์ต่างๆส าหรับ อปุกรณ์ต่างๆส าหรับ 28 ชุมชน 28 ชุมชน วัสดุ อปุกรณ์ต่างๆ เทศบาล

นวัตกรรมเกษตร ท ากจิกรรมในชุมชน ท ากจิกรรมในชุมชน ส าหรับท ากจิกรรม

มาใช้เพือ่สร้างมลูค่า ในชุมชน

เพิม่ผลผลิตและ 15.อดุหนุนกองทุน จ านวน 1 กองทุน 1 1 1 1 1 อดุหนุนกองทุน จ านวน จ านวน -โครงการอดุหนุน ส านักปลัด ส านักปลัด

สร้างรายได้ สวัสดิการชุมชน สวัสดิการชุมชน 1 กองทุน 1 กองทุน กองทุนสวัสดิการ เทศบาล เทศบาล

ต าบลถ้ าใหญ่ ต าบลถ้ าใหญ่ ชุมชนต าบลถ้ าใหญ่

19.กอ่สร้างทีท่ าการ กอ่สร้างทีท่ าการ 1 - - - - กอ่สร้างทีท่ าการ กอ่สร้าง กอ่สร้าง -โครงการกอ่สร้าง กองช่าง ส านักปลัด

กองทุนสวัสดิการชุมชน/ จ านวน 1 หลัง กองทุนสวัสดิการ ทีท่ าการ ทีท่ าการ ทีท่ าการกองทุน เทศบาล

ปรับปรุงภมูทิัศน์ ชุมชน/ปรับปรุง จ านวน 1 หลัง จ านวน 1 หลัง สวัสดิการชุมชน/

ภมูทิัศน์ ปรับปรุงภมูทิัศน์

20.กอ่สร้าง/ปรับปรุง ทุกหมูบ่้าน 2 2 2 2 2 กอ่สร้าง/ปรับปรุง ปีละ ปีละ -โครงการกอ่สร้าง/ กองช่าง ส านักปลัด

ฝายน้ าล้น/ฝายเกบ็กกัน้ า/ ฝายน้ าล้น/ฝายเกบ็ 2 หมูบ่้าน 2 หมูบ่้าน ปรับปรุงฝายน้ าล้น/ เทศบาล

เขือ่นน้ าล้นภายในเขต กกัน้ า/เขือ่นน้ าล้น ฝายเกบ็กกัน้ า/

ต าบลถ้ าใหญ่ ภายในเขตต าบล เขือ่นน้ าล้นภายในเขต

ถ้ าใหญ่ ต าบลถ้ าใหญ่

21.กอ่สร้างสะพานน้ าล้น จ านวน 3 จดุ 1 1 1 - - กอ่สร้างสะพานน้ าล้น จ านวน 3 จดุ จ านวน 3 จดุ -โครงการกอ่สร้าง กองช่าง ส านักปลัด

ในต าบลถ้ าใหญ่ ในต าบลถ้ าใหญ่ สะพานน้ าล้น เทศบาล

ในต าบลถ้ าใหญ่

22.ขดุลอกคลอง/หว้ย/ ทุกหมูบ่้าน 2 2 2 2 2 ขดุลอกคลอง/หว้ย/ ปีละ ปีละ -โครงการขดุลอก กองช่าง ส านักปลัด

เหมอืงน้ า/ฝาย ในต าบล เหมอืงน้ า/ฝาย 2 หมูบ่้าน 2 หมูบ่้าน คลอง/หว้ย/เหมอืงน้ า/ เทศบาล

ในต าบล ฝาย ในต าบล
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ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์ที ่5 1.กอ่สร้างถนนทีไ่ด้ มเีส้นทางทีไ่ด้มาตรฐาน 3 6 9 12 15 พัฒนาเส้นทาง เส้นทางคมนาคม ปีละ 3 โครงการ -โครงการกอ่สร้างถนน กองช่าง ส านักปลัด

การสร้างความมัน่คง การพัฒนาโครงสร้าง การพัฒนาโครงสร้าง มาตรฐาน เพิม่ขึน้ คมนาคมในหมูบ่้าน ทีเ่พิม่ขึน้ คสล. เทศบาล

บนพืน้ฐานชุมชน พืน้ฐาน พืน้ฐาน -โครงการกอ่สร้างถนน

เขม้แขง็ แอสฟัลท์ติก

2.ปรับปรุงถนนทีไ่ด้ มเีส้นทางทีไ่ด้รับ 5 10 15 20 25 ปรับปรุงเส้นทาง เส้นทางคมนาคม ปีละ 5 โครงการ -โครงการปรับปรุถนน กองช่าง ส านักปลัด
มาตรฐาน การบ ารุงรักษา คมนาคมทีใ่นหมูบ่้าน ทีไ่ด้รับการบ ารุง คสล. เทศบาล

รักษา -โครงการปรับปรุงถนน

แอสฟัลท์ติก

-โครงการปรับปรุงถนน

หนิคลุก

4.บุกเบิกถนน มเีส้นทางทีเ่ป็นมาตรฐาน 2 4 6 8 10 บุกเบิกเส้นทาง เส้นทางคมนาคม ปีละ 2 โครงการ -โครงการบุกเบิกถนน กองช่าง ส านักปลัด

ทีไ่ด้มาตรฐาน เพิม่ขึน้ คมนาคมในหมูบ่้าน ทีเ่พิม่ขึน้ เทศบาล

5.กอ่สร้าง/ปรับปรุง มที่อลอดเหล่ียมที่ 2 4 6 8 10 กอ่สร้าง/ปรับปรุง ท่อลอดเหล่ียม ปีละ 2 โครงการ -โครงการกอ่สร้าง/ กองช่าง ส านักปลัด

ท่อลอดเหล่ียม ได้มาตรฐานเพิม่ขึน้ ท่อลอดเหล่ียม ทีเ่พิม่ขึน้ ปรับปรุงท่อลอดเหล่ียม เทศบาล

ทีไ่ด้มาตรฐาน ในหมูบ่้าน

5.กอ่สร้างสะพาน/ปรับ มสีะพานทีไ่ด้มาตรฐาน 2 4 6 8 10 กอ่สร้างสะพาน/ปรับ มสีะพาน ปีละ 2 โครงการ -โครงการกอ่สร้าง/ กองช่าง ส านักปลัด

ปรุงสะพาน เพิม่ขึน้ ปรุงสะพาน ทีเ่พิม่ขึน้ ปรับปรุงสะพาน เทศบาล

6.ขดุคูระบายน้ า มคูีระบายน้ า 2 4 6 8 10 ขดุคูระบายน้ า มคูีระบายน้ า ปีละ 2 โครงการ -โครงการขดุคูระบายน้ า กองช่าง ส านักปลัด

ทีไ่ด้มาตรฐานเพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้ เทศบาล

7.ขดุลอก/ปรับปรุง มคูีระบายน้ า/สระน้ า 2 4 6 8 10 ขดุลอก/สระน้ า มคูีระบายน้ า/ ปีละ 2 โครงการ -โครงการขดุลอก/ กองช่าง ส านักปลัด

คูระบายน้ า/สระน้ า สาธารณะทีไ่ด้มาตรฐาน สาธารณะ สระน้ าสาธารณะ ปรับปรุงคูระบายน้ า/ เทศบาล

สาธารณะ เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้ สระน้ าสาธารณะ

หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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สนับสนุน

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์ที ่5 8.ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ หมูบ่้าน/ชุมชน 10 10 10 10 10 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ หมูบ่้าน/ชุมชน ปีละ -โครงการติดต้ัง กองช่าง ส านักปลัด

การสร้างความมัน่คง การพัฒนาโครงสร้าง การพัฒนาโครงสร้าง มไีฟฟ้าแสงสว่างเพิม่ขึน้ มไีฟฟ้าแสงสว่าง 10 หมูบ่้าน ไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาล

บนพืน้ฐานชุมชน พืน้ฐาน พืน้ฐาน เพิม่ขึน้

เขม้แขง็

9.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ครัวเรือนมไีฟฟ้า 1 1 1 1 1 ขยายเขตไฟฟ้า ครัวเรือนมไีฟฟ้า ปีละ -โครงการขยายเขต การไฟฟ้า กองช่าง

ใช้เพิม่ขึน้ สาธารณะ ใช้เพิม่ขึน้ 1 สาย ไฟฟ้าสาธารณะ ส่วนภมูภิาค

10.เคล่ือนยา้ยเสาไฟฟ้า ครัวเรือนมไีฟฟ้า 1 1 1 1 1 เคล่ือนยา้ยเสาไฟฟ้า ครัวเรือนมไีฟฟ้า ปีละ -โครงการเคล่ือนยา้ย การไฟฟ้า กองช่าง

สาธารณะ ใช้เพิม่ขึน้ สาธารณะ ใช้เพิม่ขึน้ 1 แหง่ เสาไฟฟ้าสาธารณะ ส่วนภมูภิาค

11.กอ่สร้างระบบประปา ครัวเรือนมนี้ าประปา 1 1 1 1 1 กอ่สร้างระบบประปา ครัวเรือนมนี้ า ปีละ -โครงการกอ่สร้าง กองช่าง ส านักปลัด

ใช้เพิม่ขึน้ ประปาใช้เพิม่ขึน้ 1 แหง่ ระบบประปา เทศบาล

12.ขยายเขตระบบประปา ครัวเรือนมนี้ าประปา 1 1 1 1 1 ขยายระบบประปา ครัวเรือนมนี้ า ปีละ -โครงการขยายเขต การประปา กองช่าง

หมูบ่้าน/ประปาส่วนภมูภิาค ใช้เพิม่ขึน้ ประปาใช้เพิม่ขึน้ 1 สาย ระบบประปาหมูบ่้าน/ ส่วนภมูภิาค

ประปาส่วนภมูภิาค

13.ซ่อมแซมระบบประปา ครัวเรือนมนี้ าประปา 1 1 1 1 1 ซ่อมแซมระบบประปา ครัวเรือนมนี้ า ปีละ -โครงการซ่อมแซม การประปา กองช่าง

หมูบ่้าน/ส่วนภมูภิาค ใช้เพิม่ขึน้ ประปาใช้เพิม่ขึน้ 1 สาย ระบบประปา ส่วนภมูภิาค

14.กอ่สร้างถงักกัเกบ็น้ า ครัวเรือนมนี้ า 1 1 1 1 1 กอ่สร้างถงักกัเกบ็น้ า ครัวเรือนมนี้ า ปีละ -โครงการกอ่สร้าง กองช่าง ส านักปลัด

ใช้เพิม่ขึน้ ใช้เพิม่ขึน้ 1 จดุ ถงักกัเกบ็น้ า เทศบาล
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สนับสนุน

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์ที ่5 15.ขยายเขต ครัวเรือนมรีะบบ 1 1 1 1 1 ขยายเขต ครัวเรือนมรีะบบ ปีละ -โครงการขยายเขต องค์การ กองช่าง

การสร้างความมัน่คง การพัฒนาโครงสร้าง การพัฒนาโครงสร้าง โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์ใช้เพิม่ขึน้ โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์ใช้เพิม่ขึน้ 1 สาย โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์

บนพืน้ฐานชุมชน พืน้ฐาน พืน้ฐาน

เขม้แขง็ 16.ตีเส้นจราจรถนน ถนนมเีส้นจราจรเพิม่ขึน้ 10 10 10 - - ตีเส้นจราจรถนน ถนนมเีส้นจราจร ตีเส้นถนน -โครงการตีเส้นจราจร กองช่าง ส านักปลัด

ในเขตรับผิดชอบของ ในเขตรับผิดชอบของ เพิม่ขึน้ ครบทุกสาย ถนนในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ภายใน 3 ปี ของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

17.โครงการจดัซ้ือ มรีถในการก าจดัวัชพืช 1 - - - - โครงการจดัซ้ือ มรีถในการ จ านวน 1 คัน -โครงการจดัซ้ือ กองช่าง กองสาธาฯ

รถก าจดัวัชพืช รถก าจดัวัชพืช ก าจดัวัชพืช รถก าจดัวัชพืช
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ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์ที ่6 1.ส่งเสริม สนับสนุนการ จ านวน 28 ชุมชน 28 28 28 28 28 ส่งเสริม สนับสนุน ปีละ 28 ชุมชน ปีละ 28 ชุมชน -โครงการส่งเสริม กองสาธารณสุข ส านัก

การสร้างความมัน่คง การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม ด าเนินงานด้านสาธารณสุข ทุกปี การด าเนินงานด้าน สนับสนุนการด าเนินงาน และส่ิงแวดล้อม ปลัดเทศบาล

บนพืน้ฐานชุมชน และคุณภาพชีวิต และคุณภาพชีวิต แก ่อสม. สาธารณสุขแก ่อสม. ด้านสาธารณสุขแก ่อสม.

เขม้แขง็

2.พัฒนาศักยภาพอบรม ปีละ 1 คร้ัง - 1 1 1 1 พัฒนาศักยภาพอบรม ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการพัฒนา กองสาธารณสุข ส านัก

ศึกษาดูงานของอาสาสมคัร ศึกษาดูงานของอาสา ศักยภาพอบรมศึกษา และส่ิงแวดล้อม ปลัดเทศบาล

สาธารณสุข สมคัรสาธารณสุข ดูงานของ อาสาสมคัร
สาธารณสุข

3.เฝ้าระวัง  ป้องกนัและ ครบทุกหมูบ่้าน ทุกปี 10 10 10 10 10 เฝ้าระวัง  ป้องกนัและ จ านวน จ านวน -โครงการเฝ้าระวัง กองสาธารณสุข ส านัก

ควบคุมโรคติดต่อ ควบคุมโรคติดต่อ 10 หมูบ่้าน 10 หมูบ่้าน ป้องกนัและควบคุมโรค และส่ิงแวดล้อม ปลัดเทศบาล

ติดต่อ 

4.สนับสนุนถงัเกบ็น้ า สนับสนุนถงัเกบ็น้ า 28 28 28 28 28 สนับสนุนถงัเกบ็น้ า จ านวน จ านวน -โครงการสนับสนุน กองสาธารณสุข ส านัก

ส าหรับอปุโภค บริโภค ใหชุ้มชนทัง้ 28 ชุมชน ส าหรับอปุโภค บริโภค 28 ชุมชน 28 ชุมชน ถงัเกบ็น้ าส าหรับอปุโภค และส่ิงแวดล้อม ปลัดเทศบาล

ใหชุ้มชนในเขตเทศบาล ใหชุ้มชนในเขต บริโภค ใหชุ้มชนในเขต

ต าบลถ้ าใหญ่ เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

5.สนับนสนุนตู้น้ าหยอด สนับสนุนตู้น้ าหยอด 2 - - - - .สนับนสนุนตู้น้ าหยอด จ านวน จ านวน -โครงการสนับสนุน กองสาธารณสุข ส านัก

เหรียญใหชุ้มชนในเขต เหรียญ ใหชุ้มชน เหรียญใหชุ้มชนในเขต 2 ชุมชน 2 ชุมชน ตู้น้ าหยอดเหรียญให้ และส่ิงแวดล้อม ปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ทัง้ 2 ชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาล

ต าบลถ้ าใหญ่

6.อาหารปลอดภยั สถานประกอบการ - 25 25 25 25 อาหารปลอดภยั ปีละ 25 แหง่ ปีละ 25 แหง่ -โครงการอาหาร กองสาธารณสุข ส านัก

ร้านอาหาร 100 แหง่ ปลอดภยั และส่ิงแวดล้อม ปลัดเทศบาล

7.พัฒนาสุขาภบิาลตู้น้ าด่ืม จ านวนตู้น้ าหยอดเหรีญ 28 28 28 28 28 พัฒนาสุขาภบิาล จ านวน 28 ตู้ จ านวน 28 ตู้ -โครงการพัฒนา กองสาธารณสุข ส านัก

หยอดเหรียญ ทีไ่ด้มาตรฐาน 28 ตู้ ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ สุขาภบิาลตู้น้ าด่ืม และส่ิงแวดล้อม ปลัดเทศบาล

หยอดเหรียญ

หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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59 60 61 62 63 หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์ที ่6 8.เพิม่ประสิทธิภาพ จา้งเหมาบุคลากรเป็น 1 - - - - เพิม่ประสิทธิภาพ จ านวน 1 คน จ านวน 1 คน -โครงการเพิม่ กองสาธารณสุข ส านัก

การสร้างความมัน่คง การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม การปฏบิัติงาน ผช.จพง.สาธารณสุข การปฏบิัติงาน ประสิทธิภาพการปฏบิัติ และส่ิงแวดล้อม ปลัดเทศบาล

บนพืน้ฐานชุมชน และคุณภาพชีวิต และคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข 1 คน ด้านสาธารณสุข งานด้านสาธารณสุข

เขม้แขง็

9.จดัซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองมอื ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 จดัซ้ืออปุกรณ์ ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์ กองสาธารณสุข ส านัก

เคร่ืองใช้ในการป้องกนัและ เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการ และส่ิงแวดล้อม ปลัดเทศบาล

ควบคุมโรคต่างๆ ในการป้องกนัและ ป้องกนัและควบคุม

ควบคุมโรคต่างๆ โรคต่างๆ

10.อดุหนุนสมทบกองทุน ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 อดุหนุนสมทบกองทุน ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการอดุหนุน กองสาธารณสุข ส านัก

ประกนัสุขภาพเทศบาล ประกนัสุขภาพ สมทบกองทุนประกนั และส่ิงแวดล้อม ปลัดเทศบาล

ต าบลถ้ าใหญ่ เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ สุขภาพเทศบาลต าบล

ถ้ าใหญ่

11.ส่งเสริมสนับสนุนการ ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 ส่งเสริมสนับสนุนการ ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการส่งเสริม กองสาธารณสุข ส านัก

ปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกผักปลอดสารพิษ สนับสนุนการปลูกผัก และส่ิงแวดล้อม ปลัดเทศบาล

ในครัวเรือน ในครัวเรือน ปลอดสารพิษในครัวเรือน

12.ป้องกนัและแกไ้ข ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม - 100 100 100 100 ป้องกนัและแกไ้ข ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม -โครงการป้องกนัและ กองสาธารณสุข ส านัก

ปัญหาการต้ังครรภ์ 100 คน ปัญหาการต้ังครรภ์ จ านวน 100 คน จ านวน 100 คน แกไ้ขปัญหาการต้ังครรภ์ และส่ิงแวดล้อม ปลัดเทศบาล

กอ่นวัยอนัควรและ กอ่นวัยอนัควรและ กอ่นวัยอนัควรและ

โรคเอดส์ โรคเอดส์ โรคเอดส์

13.ส่งเสริม สนับสนุน ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 ส่งเสริม สนับสนุน ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการส่งเสริม กองสาธารณสุข กอง

สมาชิกTo Be Number สมาชิกTo Be สนับสนุนสมาชิก To Be และส่ิงแวดล้อม การศึกษา

One ต าบลถ้ าใหญ่ Number One Number One 

ต าบลถ้ าใหญ่ ต าบลถ้ าใหญ่
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59 60 61 62 63 หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์ที ่6 14.ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 ป้องกนัและแกไ้ข ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการป้องกนัและ กองสาธารณสุข ส านัก

การสร้างความมัน่คง การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม ยาเสพติด ปัญหายาเสพติด แกไ้ขปัญหายาเสพติด และส่ิงแวดล้อม ปลัดเทศบาล

บนพืน้ฐานชุมชน และคุณภาพชีวิต และคุณภาพชีวิต

เขม้แขง็

15.กอ่สร้างลานกฬีาในเขต กอ่สร้างลานกฬีา 1 1 1 1 1 กอ่สร้างลานกฬีา ปีละ 1 แหง่ ปีละ 1 แหง่ -โครงการกอ่สร้างลาน กองการศึกษา กองสาธาฯ

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ปีละ 1 แหง่ ในเขตเทศบาลต าบล กฬีาในเขตเทศบาล

ถ้ าใหญ่ ต าบลถ้ าใหญ่

16.จดัการแขง่ขนักฬีา จดักจิกรรมทุกปี 1 1 1 1 1 จดัการแขง่ขนักฬีา ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการจดัการแขง่ขนั กองการศึกษา กองสาธาฯ

ท้องถิน่ทุง่สงสัมพันธ์ ปีละ 1 คร้ัง ท้องถิน่ทุง่สงสัมพันธ์ กฬีาท้องถิน่ทุง่สง

ต้านยาเสพติด ต้านยาเสพติด สัมพันธ์ต้านยาเสพติด

17.ปรับปรุงลานกฬีาในเขต ปรับปรุง ปีละ 1 แหง่ 1 1 1 1 1 ปรับปรุงลานกฬีา ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการปรับปรุงลาน กองการศึกษา กองสาธาฯ

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ในเขตเทศบาลต าบล กฬีาในเขตเทศบาล

ถ้ าใหญ่ ต าบลถ้ าใหญ่

18.สนับสนุนการแขง่ขนั จดักจิกรรมทุกปี 1 1 1 1 1 สนับสนุนการแขง่ขนั ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการสนับสนุนการ กองการศึกษา ส านัก

กฬีาและการแขง่ขนักรีฑา ปีละ 1 คร้ัง กฬีาและการแขง่ขนั แขง่ขนักฬีาและการ ปลัดเทศบาล

นักเรียนและประชาชน กรีฑานักเรียนและ แขง่ขนักรีฑานักเรียน

ประชาชน และประชาชน

19.แขง่ขนักฬีาเปตอง จดักจิกรรมทุกปี 1 1 1 1 1 แขง่ขนักฬีาเปตอง ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการแขง่ขนักฬีา กองการศึกษา ส านัก

ส าหรับเยาวชนและผู้สูงอายุ ปีละ 1 คร้ัง ส าหรับเยาวชน เปตองส าหรับเยาวชน ปลัดเทศบาล

และผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ

20 จดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์กฬีา จดัซ้ือ ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 จดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการจดัซ้ือวัสดุ กองการศึกษา ส านัก

ใหชุ้มชนในเขตเทศบาล กฬีาใหชุ้มชน อปุกรณ์กฬีาใหชุ้มชน ปลัดเทศบาล

ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล



79

59 60 61 62 63 หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์ที ่6 21.สนับสนุนศูนยก์ฬีา จ านวน 1 ศูนย์ 1 1 1 1 1 จ านวน 1 ศูนย์ จ านวน 1 ศูนย์ -โครงการสนับสนุน กองการศึกษา ส านัก

การสร้างความมัน่คง การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม ในเขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ศูนยก์ฬีาในเขตเทศบาล ปลัดเทศบาล

บนพืน้ฐานชุมชน และคุณภาพชีวิต และคุณภาพชีวิต ต าบลถ้ าใหญ่

เขม้แขง็

22.กอ่สร้างสวนสุขภาพ จ านวน 1 แหง่ 1 1 1 1 1 4.กอ่สร้างสวนสุขภาพ จ านวน 1 แหง่ จ านวน 1 แหง่ -โครงการกอ่สร้างสวน กองช่าง กองสาธาฯ

หลังส านักงานเทศบาล หลังส านักงานเทศบาล สุขภาพหลังส านักงาน

ต าบลถ้ าใหญ่ ต าบลถ้ าใหญ่ เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

23.เดิน – วิ่ง จดักจิกรรม ปีละ 1 คร้ัง - 1 1 1 1 เดิน – วิ่ง สุขภาพดี ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการ เดิน -วิ่ง กองการศึกษา ส านัก

สุขภาพดีเชื่อมสายใยรัก เชื่อมสายใยรัก สุขภาพดีเชื่อมสายใยรัก ปลัดเทศบาล

แหง่ครอบครัว แหง่ครอบครัว แหง่ครอบครัว

24.จดัซ้ือ/จดัหาวัสดุ จดัซ้ือ ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 จดัซ้ือ/จดัหาวัสดุ ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการ จดัซ้ือ/จดัหา ส านัก กองช่าง

ครุภณัฑ์ อปุกรณ์เคร่ืองมอื ครุภณัฑ์ อปุกรณ์ วัสดุ ครุภณัฑ์ อปุกรณ์ ปลัดเทศบาล

เคร่ืองใช้ส าหรับการป้องกนั เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ส าหรับ

และบรรเทาสาธารณภยั ส าหรับการป้องกนั การป้องกนัและบรรเทา

และบรรเทาสาธารณภยั สาธารณภยั

25.จดัซ้ือ/จดัหาอปุกรณ์ จดัซ้ือ ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 จดัซ้ือ/จดัหาอปุกรณ์ ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการ จดัซ้ือ/จดัหา ส านัก

เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ใหแ้ก่ เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ อปุกรณ์เคร่ืองมอื ปลัดเทศบาล

สมาชิกอปพร.ในต าบล ใหแ้กส่มาชิกอปพร. เคร่ืองใช้ใหแ้กส่มาชิก

ในต าบล อปพร.ในต าบล

26.ฝึกอบรม/ทบทวน ฝึกอบรม/ทบทวน 1 1 1 1 1 ฝึกอบรม/ทบทวน ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการฝีกอบรม/ ส านัก

สมาชิก อปพร. ปีละ 1 คร้ัง สมาชิก อปพร. ทบทวน สมาชิก อปพร. ปลัดเทศบาล
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59 60 61 62 63 หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์ที ่6 27.ช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือทุกหมู่บ้าน 10 10 10 10 10 ช่วยเหลือประชาชน จ านวน จ านวน -โครงการช่วยเหลือ ส านัก ทุกกอง

การสร้างความมัน่คง การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม ทีไ่ด้รับความเดือดร้อนจาก ทีไ่ด้รับความเดือดร้อน 10 หมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ประชาชนทีไ่ด้รับ ปลัดเทศบาล

บนพืน้ฐานชุมชน และคุณภาพชีวิต และคุณภาพชีวิต สาธารณภยั จากสาธารณภยั ความเดือดร้อนจาก

เขม้แขง็ สาธารณภยั

28.ส่งเสริมความรู้เกีย่วกบั จดักจิกรรม ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 ส่งเสริมความรู้เกีย่ว ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการส่งเสริมความรู้ ส านัก ทุกกอง

การป้องกนัภยัใหแ้ก่ กบัการป้องกนัภยั เกีย่วกบัการป้องกนัภยั ปลัดเทศบาล

ประชาชน ใหแ้กป่ระชาชน ใหแ้กป่ระชาชน

29.ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา จดักจิกรรม ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 ป้องกนัและแกไ้ข ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการป้องกนัและ ส านัก ทุกกอง

อบุัติเหตุทางถนน ปัญหาอบุัติเหตุ แกไ้ขปัญหาอบุัติเหตุ ปลัดเทศบาล

ทางถนน ทางถนน

30.ติดต้ังกระจกส่องโค้ง ทุกหมูบ่้าน 10 10 10 10 10 ติดต้ังกระจกส่องโค้ง จ านวน จ านวน -โครงการติดต้ังกระจก กองช่าง ส านัก

ภายในเขตเทศบาลต าบล ภายในเขตเทศบาล 10 หมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ส่องโค้ง ภายในเขต ปลัดเทศบาล

ถ้ าใหญ่ ต าบลถ้ าใหญ่ เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

31.อบรมใหค้วามรู้ จดักจิกรรม ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 อบรมใหค้วามรู้ ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการอบรมให้ ส านัก ทุกกอง

เกีย่วกบัระเบียบวินัยจราจร เกีย่วกบัระเบียบ ความรู้เกีย่วกบัระเบียบ ปลัดเทศบาล

วินัยจราจร วินัยจราจร

32.ติดต้ังกล้องวงจรปิดใน ติดต้ัง ปีละ 1 ชุด 1 1 1 1 1 ติดต้ังกล้องวงจรปิด ปีละ 1 ชุด ปีละ 1 ชุด -โครงการติดต้ังกล้อง ส านัก กองช่าง

ชุมชนเขตเทศบาล ในชุมชนเขตเทศบาล วงจรปิดในชุมชน ปลัดเทศบาล

เขตเทศบาล

33.ติดต้ังป้ายจราจร ติดต้ังทุกชุมชนในเขต 28 28 28 28 28 ติดต้ังป้ายจราจร จ านวน 28 ชุมชน จ านวน 28 ชุมชน -โครงการติดต้ังป้าย ส านัก กองช่าง

ในชุมชนเขตเทศบาล เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ในชุมชนเขตเทศบาล จราจรในชุมชน ปลัดเทศบาล

เขตเทศบาล
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59 60 61 62 63 หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์ที ่6 34.โครงกาจดัซ้ือรถ จ านวน 1 คัน 1 - - - - โครงกาจดัซ้ือรถ จ านวน 1 คัน จ านวน 1 คัน -โครงการจดัซ้ือรถ ส านัก กองช่าง

การสร้างความมัน่คง การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม ดับเพลิงของส านักงาน ดับเพลิงของส านักงาน ดับเพลิงของส านักงาน ปลัดเทศบาล

บนพืน้ฐานชุมชน และคุณภาพชีวิต และคุณภาพชีวิต เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

เขม้แขง็

35.กอ่สร้าง/ต่อเติม/ ปีละ 1 แหง่ 1 1 1 1 1 กอ่สร้าง/ต่อเติม/ ปีละ 3 แหง่ ปีละ 3 แหง่ -โครงการกอ่สร้าง ส านัก กองช่าง

ซ่อมแซมป้อมยามรักษา ซ่อมแซมป้อมยาม ต่อเติม/ซ่อมแซม ปลัดเทศบาล

ความสงบเรียบร้อย รักษาความสงบ ป้อมยามรักษาความสงบ

ในชุมชนเขตเทศบาล เรียบร้อยในชุมชน เรียบร้อยในชุมชน

เขตเทศบาล เขตเทศบาล

36.จดัท าส่ือประชาสัมพันธ์ ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 จดัท าส่ือประชาสัมพันธ์ ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการจดัท าส่ือ ส านัก ทุกกอง

ใหค้วามรู้เกีย่วกบั ใหค้วามรู้เกีย่วกบั ประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้ ปลัดเทศบาล

สาธารณภยั สาธารณภยั เกีย่วกบัสาธารณภยั

37.จดัซ้ืออปุกรณ์และ ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 จดัซ้ืออปุกรณ์และ ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์ ส านัก

ซ่อมแซมวิทยส่ืุอสาร ซ่อมแซมวิทยส่ืุอสาร และซ่อมแซมวิทยส่ืุอสาร ปลัดเทศบาล

ทัง้ระบบ ทัง้ระบบ ทัง้ระบบ

38.ปลูกต้นไมเ้พือ่ จ านวน 10 หมูบ่้าน 10 10 10 10 10 ปลูกต้นไมเ้พือ่ป้องกนั จ านวน จ านวน -โครงการปลูกต้นไม้ ส านัก กองสาธาฯ

ป้องกนัการกดัเซาะ การกดัเซาะของหน้า 10 หมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ป้องกนัการกดัเซาะ ปลัดเทศบาล

ของหน้าดินพังทลาย ดินพังทลาย ของหน้าดินพังทลาย

39.จดัซ้ือถงักกัเกบ็น้ า จด้ซ้ือถงัจ านวน 20 ใบ 20 - - - - จดัซ้ือถงักกัเกบ็น้ า จ านวน จ านวน -โครงการจดัซ้ือถงั ส านัก กองสาธาฯ

ในการบริการประชาชนเพือ่ ในการบริการประชาชน 20 ใบ 20 ใบ กกัเกบ็น้ าในการบริการ ปลัดเทศบาล

แกป้ัญหาภยัแล้ง เพือ่แกป้ัญหาภยัแล้ง ประชาชนเพือ่แกป้ัญหา

ภยัแล้ง
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59 60 61 62 63 หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์ที ่6 40.จดัท าแนวกนัไฟ จดัท าแนวกนัไฟ 2 2 2 2 2 จดัท าแนวกนัไฟ ปีละ 2 จดุ ปีละ 2 จดุ -โครงการจดัท า ส านัก กองช่าง

การสร้างความมัน่คง การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม ในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบล จ านวน 10 จดุ ในพืน้ทีเ่ทศบาล แนวกนัไฟในพืน้ที่ ปลัดเทศบาล

บนพืน้ฐานชุมชน และคุณภาพชีวิต และคุณภาพชีวิต ถ้ าใหญ่ ต าบลถ้ าใหญ่ เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

เขม้แขง็

41.เบีย้ยงัชีพ ผู้สูงอายุ สนับสนุนเบีย้ยงัชีพ 10 10 10 10 10 เบีย้ยงัชีพ ผู้สูงอายุ จ านวน จ านวน -โครงการเบีย้ยงัชีพ ส านัก

ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ทุกหมูบ่้าน ผู้พิการ และผู้ป่วย 10 หมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ผู้สูงอายผูุ้พิการ และ ปลัดเทศบาล

เอดส์ ผู้ป่วยเอดส์

42.พัฒนาคุณภาพชีวิต จดักจิกรรมปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการพัฒนา ส านัก

เด็กคนชรา คนพิการ ผู้ด้อย เด็กคนชรา คนพิการ คุณภาพชีวิตเด็กคนชรา ปลัดเทศบาล

โอกาสและผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยเอดส์

43.ทุนการศึกษาผู้ด้อย ใหทุ้นการศึกษาแก่ 3 3 3 3 3 ทุนการศึกษาผู้ด้อย จ านวน 3 ทุน จ านวน 3 ทุน -โครงการทุนการศึกษา ส านัก

โอกาส ผู้ด้อยโอกาส จ านวน โอกาส ผู้ด้อยโอกาส ปลัดเทศบาล

3 ทุน

44.ส่งเสริมโครงการ/ จดักจิกรรมปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 ส่งเสริมโครงการ/ จดักจิกรรม จดักจิกรรม -โครงการส่งเสริม ส านัก

กจิกรรมการพัฒนาสตรี ทุกปี กจิกรรมการพัฒนาสตรี ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง โครงการ/กจิกรรม ปลัดเทศบาล

และครอบครัว และครอบครัว การพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว

45.ปรับปรุงภมูทิัศน์ จ านวน 1 แหง่ 1 - - - - ปรับปรุงภมูทิัศน์ จ านวน 1 แหง่ จ านวน 1 แหง่ -โครงการปรับปรุง กองการศึกษา กองช่าง

วัดถ้ าใหญ่ วัดถ้ าใหญ่ ภมูทิัศน์วัดถ้ าใหญ่

46.บรรพชาสามเณรภาค ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 บรรพชาสามเณรภาค ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการบรรพชา กองการศึกษา ส านัก

ฤดูร้อน ฤดูร้อน สามเณรภาคฤดูร้อน ปลัดเทศบาล
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59 60 61 62 63 หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์ที ่6 47.ฝึกอบรมพิธีกร ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 ฝึกอบรมพิธีกร ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการฝึกอบรม กองการศึกษา ส านัก

การสร้างความมัน่คง การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม ทางศาสนา ทางศาสนา พิธีกรทางศาสนา ปลัดเทศบาล

บนพืน้ฐานชุมชน และคุณภาพชีวิต และคุณภาพชีวิต

เขม้แขง็ 48.ปฎบิัติธรรม ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 ปฎบิัติธรรม ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการปฎบิัติธรรม กองการศึกษา ส านัก

ปลัดเทศบาล

49.เขา้ค่ายคุณธรรม ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 เขา้ค่ายคุณธรรม ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการเขา้ค่าย กองการศึกษา ส านัก

คุณธรรม ปลัดเทศบาล

50.ธรรมะจงูเด็กเขา้วัด จดักจิกรรมใหเ้ด็ก - 60 60 - - ธรรมะเล็กจงูเด็กเขา้วัด จ านวน 60 คน จ านวน 60 คน -โครงการธรรมะจงูเด็ก กองการศึกษา ส านัก

จ านวน 60 คน เล็กเขา้วัด ปลัดเทศบาล

51.คัดเลือกนักเรียน จ านวน 13 คน - 13 13 - - คัดเลือกนักเรียน จ านวน 13 คน จ านวน 13 คน -โครงการคัดเลือก กองการศึกษา ส านัก

นักศึกษาทีป่ระพฤติตน นักศึกษาทีป่ระพฤติตน นักเรียน นักศึกษา ปลัดเทศบาล

เป็นแบบอยา่งทีดี่ เป็นแบบอยา่งทีดี่ ทีป่ระพฤติตนเป็น

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม แบบอยา่งทีดี่ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม

52.ยกยอ่งชูเกยีรติคนดีศรี ปีละ 1 คร้ัง - 1 1 1 1 ยกยอ่งชูเกยีรติคนดี ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการยกยอ่ง กองการศึกษา ส านัก

ถ้ าใหญ่ ศรีถ้ าใหญ่ ชูเกยีรติคนดีศรีถ้ าใหญ่ ปลัดเทศบาล

53.ส่งเสริมและสนับสนุน จ านวน 10 คร้ัง 10 10 10 10 10 ส่งเสริมและสนับสนุน จ านวน 10 คร้ัง จ านวน -โครงการส่งเสริมและ กองการศึกษา ส านัก

การจดังานรัฐพิธีและศาสนา การจดังานรัฐพิธี 10 คร้ัง สนับสนุนการจดังาน ปลัดเทศบาล

และศาสนา รัฐพิธีและศาสนา

54.คิดบวก พัฒนาจติใจ  จดักจิกรรม 1 คร้ัง - 1 - - - คิดบวก พัฒนาจติใจ  จดักจิกรรม 1 คร้ัง จดักจิกรรม -โครงการคิดบวก กองการศึกษา ส านัก

สืบสานวัฒนธรรมไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย 1 คร้ัง พัฒนาจติใจ  สืบสาน ปลัดเทศบาล

วัฒนธรรมไทย
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59 60 61 62 63 หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์ที ่6 55.สนับสนุนกจิกรรม ทุกชุมชน 28 28 28 28 28 สนับสนุนกจิกรรม จ านวน จ านวน -โครงการสนับสนุน กองการศึกษา ส านัก

การสร้างความมัน่คง การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม งานประเพณีต่างๆ ในชุมชน งานประเพณีต่างๆ 28 ชุมชน 28 ชุมชน กจิกรรมงานประเพณี ปลัดเทศบาล

บนพืน้ฐานชุมชน และคุณภาพชีวิต และคุณภาพชีวิต ในชุมชน ต่างๆ ในชุมชน

เขม้แขง็

56.ส่งเสริมสนับสนุนการ ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 ส่งเสริมสนับสนุนการ ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง -โครงการส่งเสริม กองการศึกษา ส านัก

ด าเนินงานของสภา ด าเนินงานของสภา สนับสนุนการด าเนินงาน ปลัดเทศบาล

วัฒนธรรมอ าเภอ วัฒนธรรมอ าเภอ ของสภาวัฒนธรรมอ าเภอ

57.สนับสนุนกลุ่มกลองยาว จ านวน 7 หมูบ่้าน 7 7 7 7 7 โครงการสนับสนุน จ านวน จ านวน -โครงการสนับสนุน กองการศึกษา ส านัก

หมูท่ี ่2,3,5,6,7,9,10 กลุ่มกลองยาวหมูท่ี ่2, 7 หมูบ่้าน 7 หมูบ่้าน กลุ่มกลองยาวหมูท่ี ่2, ปลัดเทศบาล

3,5,6,7,9,10 3,5,6,7,9,10

58.กอ่สร้างท่าน้ า จ านวน 2 แหง่ - 2 2 - - กอ่สร้างท่าน้ า จ านวน 2 แหง่ จ านวน 2 แหง่ โครงการกอ่สร้างท่าน้ า กองการศึกษา กองช่าง

หมูท่ี ่3, 6 หมูท่ี ่3, 6 หมูท่ี ่3, 6

59.ปรับปรุง/ต่อเติม จ านวน 1 แหง่ - 1 - - - ปรับปรุง/ต่อเติม จ านวน 1 แหง่ จ านวน 1 แหง่ โครงการปรับปรุง/ กองการศึกษา กองช่าง

ขยายศาลาพ่อท่านคล้าย ขยายศาลาพ่อท่าน ต่อเติมขยายศาลา

หมูท่ี ่9 คล้าย หมูท่ี ่9 พ่อท่านคล้าย หมูท่ี ่9

60.รดน้ าด าหวัผู้สูงอายุ จดักจิกรรม ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 รดน้ าด าหวัผู้สูงอายุ ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง โครงการรดน้ าด าหวั ส านัก ทุกกอง

ผู้สูงอายุ ปลัดเทศบาล

61.สนับสนุนงานประเพณี ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 สนับสนุนงานประเพณี ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง โครงการสนับสนุนงาน กองการศึกษา ส านัก

เดือนสิบ ประจ าปี 2559 เดือนสิบ ประจ า ประเพณีเดือนสิบ ปลัดเทศบาล

ปี 2559 ประจ าปี 2559
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59 60 61 62 63 หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามภารกิจ
ตวัชี วดัเป้าประสงค์ 

(ตวัชี วดัรวม)

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์ที ่6 62.สนับสนุนการจดังาน ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 สนับสนุนการจดังาน ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง โครงการสนับสนุน กองการศึกษา ส านัก

การสร้างความมัน่คง การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม เทศกาลประเพณีชักพระ เทศกาลประเพณี การจดังานเทศกาล ปลัดเทศบาล

บนพืน้ฐานชุมชน และคุณภาพชีวิต และคุณภาพชีวิต อ าเภอทุง่สง ชักพระอ าเภอทุง่สง ประเพณีชักพระ

เขม้แขง็ ประจ าปี 2559 ประจ าปี 2559 อ าเภอทุง่สง

 ประจ าปี 2559

63.งานประเพณีมาฆบูชา ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 งานประเพณีมาฆบูชา ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง โครงการงานประเพณี กองการศึกษา ส านัก

แหผ้่าขึน้ธาตุ แหผ้่าขึน้ธาตุ มาฆบูชาแหผ้่าขึน้ธาตุ ปลัดเทศบาล



๘๖ 
 

 
บทท่ี 5 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

5.1 กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานขององค์กร ว่าสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการบริหารจัดการองค์กร การก าหนดนโยบายและ
แผนการด าเนินงานต่างๆขององคก์รในอนาคต 

  การติดตาม 
  เป็นกระบวนการและวิธีการในการเร่งรดัการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณ  
และคณุภาพ  โดยมีกระบวนการตดิตามอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

 การประเมินผล 
  เป็นกระบวนการในการเปรียบเทยีบผลการปฏิบตัิงานกับแผนที่ก าหนดไว้ การควบคุมการเร่งรดัการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามแผน  การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเพื่อแกไ้ข ปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการและ
เป็นการประเมินผลกระทบ ท้ังทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นข้อมลูประกอบในการด าเนินโครงการตอ่ไป 
  เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
ถ้ าใหญ่  จะแต่งตั้งคณะท างานก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อด าเนินการพิจารณาตัวช้ีวัดและก ากับตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนา  เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการวัดผลส าเร็จ   ความล้มเหลวของโครงการและด าเนนิการประเมินผลการพัฒนาตามเป้าหมายในแผนพัฒนาสามปี  
โดยพิจารณาวดัผลผลิตในแง่ประสิทธิภาพ  ด้านปรมิาณ  ค่าใช้จ่าย  ระยะเวลาที่ใช้พิจารณา  ในแง่ผลสัมฤทธ์ิ  ด้านคณุภาพ  
ความพึงพอใจ  กลุ่มผู้รับประโยชน์ทั่วถึงคนส่วนใหญ่และเป็นธรรม   
วัดผลลัพธ์และทางวัตถุประสงค์  เป้าหมายของโครงการ  และแนวทางพัฒนา  ของจุดมุ่งหมายการพฒันา  (Goals)  ใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีตั้งไว้เพียงใด 

 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยแบ่งออกเป็น 2 
ระยะ ดังนี ้

1. การติดตามและประเมินผลระหว่างแผนพัฒนา (รายไตรมาส) 
เป็นการประเมินผลระหว่างปีงบประมาณ (รายไตรมาส)  เพื่อติดตามและประเมินผลการ 

ด าเนินงานของโครงการ  การประเมินผลในลักษณะนี้จะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่ามีผลส าเร็จเพียงใด เมื่อ
เปรียบเทยีบกับเป้าหมาย หากมคีวามล่าช้า มสีาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะไดร้ับการแกไ้ขด้วยวิธีการใด เพ่ือให้โครงการดังกล่าว
ลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
  นอกจากน้ี การประเมินผลระหว่างการด าเนินงานยังเป็นเครื่องช้ีวัดว่าแผนงาน/โครงการมคีวามสมบรูณ์ถูกต้อง 
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด ผู้รับผิดชอบโครงการก็อาจปรับแผนหรือโครงการใหส้มบูรณ์ยิ่งข้ึน 

2. การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนา 
เป็นการตดิตามและประเมินผลเมือ่เสร็จสิ้นแผนพัฒนาในแตล่ะปีงบประมาณ เพื่อหาข้อสรุป 

เกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการว่าได้ผลเป็นเช่นไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร เป็นไปตามเปา้หมายทีไ่ด้
ก าหนดไว้ตามแผนหรือไม่ ประชาชนได้รับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานมากน้อยเพียงใดการประเมินลักษณะนี้จะท าให้ไดร้ับ
ทราบข้อมูลเกีย่วกับความส าเรจ็และความล้มเหลวของการปฏิบัติงานในโครงการที่จะน ามาเป็นบทเรียนท่ีจะช่วยในการตัดสินใจ
ส าหรับโครงการใหม่ๆ รวมถึงการปรับปรุงโครงการซึ่งมลีักษณะเช่นเดียวหรือใกล้เคียงกับโครงการทีไ่ด้ประเมินไว้ 

 



๘๗ 
 
5.2 ระเบียบ  วิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 3 คน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2 คน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บรหิารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 

อีกหนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปีและอาจได้รบัการ
คัดเลือกอีกได ้
  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
  (1)  ก าหนดแนวทาง  วธิีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2)  ด าเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ     

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปดิเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เหน็สมควร 

5.3 ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดเครื่องมอืท่ีใช้ใน
การติดตามประเมินผล ดังนี ้ 
 1. การใช้แบบสอบถาม  
 2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม  
 3. การสังเกตหรือการสนทนากลุม่ 

 
 

 


