แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)
เทศบาลต้าบลถ้าใหญ่

เทศบาลต้าบลถ้าใหญ่
อ้าเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลต้าบลถ้าใหญ่
อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส้านักปลัดเทศบาล
เทศบาลต้าบลถ้าใหญ่

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
เทศบาลต้าบลถ้าใหญ่
อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส้านักปลัดเทศบาล
เทศบาลต้าบลถ้าใหญ่

บัญชีสรุป
และรายละเอียดโครงการ

ส่วนที่ 2
สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560)

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่
การปฏิบัติ

ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล

เงินอุดหนุน

ขอสนับสนุนงบประมาณ อบจ.

ขอสนับสนุนงบประมาณ จังหวัด

บัญชีครุภัณฑ์



คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ได้ยกเลิก “แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา”และ
“แผนพัฒนาสามปี” โดยให้จัดทา “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” แทน โดยให้เริ่มจัดทา “แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็ น แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ฉ บั บ แรก เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบแนวทางในการจัด ท า
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่กาหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอี ยด
แผนงาน โครงการพัฒ นา ที่จั ดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ล ะปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทางบประมาณประจาปีและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในเขตเทศบาลตาบลถ้าใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตาบล
ต้ำบลถ้้ำใหญ่ อ้ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ตั้งอยู่ทำงด้ำนตะวันออก ห่ำงจำกที่ว่ำกำร
อ้ำเภอทุ่งสงไปทำงทิศตะวันออก ประมำณ 6 กิโลเมตร มีอำณำเขตดังนี้
ทิศเหนือ
จด ต้ำบลนำหลวงเสน
อ้ำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ทิศใต้
จด ต้ำบลที่วัง
อ้ำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ทิศตะวันออก จด ต้ำบลร่อนพิบูลย์
อ้ำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ทิศตะวันตก จด เทศบำลเมืองทุ่งสงและต้ำบลชะมำย อ้ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
เนื้อที่
เทศบำลต้ำบลถ้้ำใหญ่ มีเนื้อที่ประมำณ 77.96 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 48,726 ไร่
ประมำณร้อยละ 9.71 ของพื้นที่อ้ำเภอทุ่งสง (อ้ำเภอทุ่งสงมีพื้นที่ประมำณ 802.977 ตำรำงกิโลเมตร หรือ
ประมำณ 501,860.02 ไร่ ) หรื อ ประมำณร้ อยละ 0.22 ของพื้ น ที่ จังหวัด นครศรีธ รรมรำช (จั งหวั ด
นครศรีธรรมรำช มีพื้นที่ประมำณ 9,942.50 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 6,214,064 ไร่)
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศทำงทิศตะวันออกของต้ำบล ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อของอ้ำเภอทุ่งสง กับอ้ำเภอ
ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช จะมีภูเขำใหญ่หลำยลูกสลับซับซ้อนกันเป็นแนว เป็นแหล่งก้ำเนิดต้นน้้ำ
ล้ำธำรหลำยสำย พื้น ที่เป็ น ควนเขำ และมีล้ ำคลองล้ ำห้ วยสลั บกั นเป็นจ้ำนวนมำก เช่น คลองท่ำโหลน
คลองชัยศรี คลองโยง คลองปำกแพรก เป็นต้น และลักษณะของพื้นที่จะลำดเทลงมำทำงทิศตะวันตกเรื่อยๆ
จนสุดแนวเขตของต้ำบล บำงส่วนซึ่งจะเป็นที่รำบของต้ำบล
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุม ภำพันธ์ ถึงเดือนพฤษภำคม และฤดูฝ นเริ่มตั้งแต่เดือน
มิถุนำยน ถึงเดือนมกรำคม อำกำศค่อนข้ำงเย็น ฤดูฝนจะยำวนำนกว่ำฤดูร้อน เนื่องจำกอิทธิพลจำกลมมรสุมที่
พัดผ่ำนทะเลทั้งสองด้ำน ฝนตกเกือบตลอดทั้งปี
1.4 ลักษณะของดิน
ลั ก ษณะดิ น ของต้ ำบลถ้้ำใหญ่ พื้ น ที่ เป็ น ควนเขำเนิ น ซึ่งดิ น บริเวณนี้ มี ควำมสมบู รณ์ ดี ม ำก
เหมำะแก่กำรเพำะปลูกพืชทุกชนิด ส่วนที่รำบควำมสมบูรณ์ของดินปำนกลำง เหมำะแก่กำรปลูกพืชหลำย
ชนิด ได้แก่ ยำงพำรำ ไม้ผลไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
มี ล้ ำ คลองล้ ำ ห้ ว ยสลั บ กั น เป็ น จ้ ำ นวนมำก เช่ น คลองท่ ำ โหลน คลองชั ย ศรี คลองโยง
คลองปำกแพรก เป็นต้น
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
มีป่ ำไม้ค่อนข้ำงอุดมสมบู รณ์ เนื่องจำกฝนตกเกือบตลอดปี เพรำะได้รับ อิทธิพลจำกลมมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ำให้พืชพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่จะเป็นสังคมพืช
1. ป่ำดงดิบชื้น (Tropical Rain Forest) พันธุ์ไม้ที่พบเห็นทั่วไป เช่น ยำง หลุมพอ ตะเคียนทอง
ตะเคียนทรำย สะตอ ส้ำหรับพันธุ์ไม้พื้นล่ำงที่พบเช่น เต่ำร้ำง รวมทั้งหวำยชนิดต่ำง ๆ ไม้พื้นล่ำงและ
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ไม้อิงอำศัยอื่น ๆ ที่พบ เช่น ชำยผ้ำสีดำ เฟิร์นข้ำหลวงหลังลำย ย่ำนลิเภำชนิดต่ำง ๆ นำครำช และ
กูดต้น เป็นต้น
2. ป่ำดงดิบเขำ (Hill Evergreen Forest) พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ไม้ในวงศ์ก่อ กุหลำบป่ำ ช่อไข่มุก
ก้ำยำน ก่อเขำ มังตำน แดงเขำ ไม้พุ่มที่พบเป็นพวกตำเป็ดตำไก่ โคลงเคลง เนียม พืชคลุมดินส่วนใหญ่
เป็นพวกมอสและเฟิร์น และกล้วยไม้ชนิดต่ำง ๆ เช่น รองเท้ำนำรีพันธุ์ คำงกบใต้ เป็นต้น
2. ด้านการเมืองการปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ต้ำบลถ้้ำใหญ่ ได้แบ่งกำรปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้ำน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้ำนเปิก
หมู่ที่ 2 บ้ำนไสใหญ่
หมู่ที่ 3 บ้ำนจ้ำปำ
หมู่ที่ 4 บ้ำนถ้้ำใหญ่
หมู่ที่ 5 บ้ำนนำตำแย้ม
หมู่ที่ 6 บ้ำนน้้ำพุ
หมู่ที่ 7 บ้ำนไสใหญ่เหนือ
หมู่ที่ 8 บ้ำนไร่ควน
หมู่ที่ 9 บ้ำนน้้ำรอบ
หมู่ที่ 10 บ้ำนห้วยด้ำ
โดยเทศบำลต้ำบลถ้้ำใหญ่ ได้ประกำศจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบำล เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2556
จ้ำนวน 28 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนบ้ำนสวนใหญ่คลองเปิก
2. ชุมชนบ้ำนตำว
3. ชุมชนบ้ำนเปิก
4. ชุมชนบ้ำนไสใหญ่
5. ชุมชนบ้ำนคลองใหญ่
6. ชุมชนน้้ำตกโยง
7. ชุมชนบ้ำนหน้ำค่ำย
8. ชุมชนในค่ำย 42 ก.ฝ.8
9. ชุมชนหลังค่ำย
10. ชุมชนไร่ควน
11. ชุมชนควนเกียบ
12. ชุมชนควนฮูก
13. ชุมชนบ้ำนถ้้ำใหญ่ควนไสสูง
14. ชุมชนบ้ำนถ้้ำใหญ่ปำกแพรก
15. ชุมชนบ้ำนถ้้ำใหญ่ห้วยชัน
16. ชุมชนบ้ำนน้้ำรอบ
17. ชุมชนบ้ำนน้้ำตกปลิว
18. ชุมชนบ้ำนวังแห้ง
19. ชุมชนบ้ำนจ้ำปำนอก
20. ชุมชนบ้ำนจ้ำปำใน
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21. ชุมชนบ้ำนบนควน
22. ชุมชนบ้ำนนำตำแย้มเหนือ
23. ชุมชนบ้ำนนำตำแย้มใต้
24. ชุมชนบ้ำนน้้ำพุ
25. ชุมชนถ้้ำพระหอ
26. ชุมชนบ้ำนวังขวัญ
27. ชุมชนบ้ำนวังไทร
28. ชุมชนหน้ำโรงเรียนบ้ำนน้้ำพุ
2.2 การเลือกตั้ง
กำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำเทศบำลต้ำบลถ้้ำใหญ่ องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ้้ำใหญ่
ยกฐำนะเป็นเทศบำลต้ำบลถ้้ำใหญ่ วันที่ 7 ตุลำคม 2554
2.2.1 การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ เทศบำล
พ.ศ. ๒๔๙๖ สภำเทศบำล มำตรำ ๑๕ (๑) สภำเทศบำลต้ ำบล ประกอบด้ ว ยสมำชิ ก จ้ ำนวนสิ บ สองคน
มำตรำ ๑๖ สมำชิกสภำเทศบำลให้อยู่ในต้ำแหน่งได้ครำวละสี่ปี
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลถ้าใหญ่
พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 มำตรำ 13 แห่ง มำตรำ 14 และระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ข้อ 15 สรุปว่ำ
เทศบำลต้ำบลแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งละ 6 คน

2.2.2 นายกเทศมนตรี ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ สภำเทศบำล มำตรำ
๔๘ ทวิ ในกรณีที่ประชำชนในเขตเทศบำลใดออกเสียงแสดงประชำมติให้กำรบริหำรในเขตเทศบำลใช้รูปแบบ
นำยกเทศมนตรี ให้เทศบำลนั้นมีนำยกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งเลือกตั้งโดยรำษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบำล
มำตรำ ๔๘ อัฎฐ นำยกเทศมนตรีอำจแต่งตั้งรองนำยกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมำชิกสภำเทศบำลเป็นผู้ช่วยเหลือใน
กำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลตำมที่นำยกเทศมนตรีมอบหมำยได้ตำมจ้ำนวนดังต่อไปนี้
(๑) เทศบำลต้ำบล ให้มีรองนำยกเทศมนตรีไม่เกินสองคน
3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ประชำกรทั้งสิ้น 12,273 คน แยกเป็น ชำย 6,149 คน หญิง 6,124 คน
(ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม 2559)
3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
เทศบำลต้ำบลถ้้ำใหญ่ ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช
หญิง

ชาย

หมายเหตุ

จ้ำนวนประชำกรเยำวชน

1,488

คน

1,416

คน อำยุต่้ำกว่ำ 18 ปี

จ้ำนวนประชำกร

4,049

คน

3,915

คน อำยุ 18-60 ปี
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จ้ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ
รวม

คน
6,140 คน

603

คน อำยุมำกกว่ำ 60 ปี
6,133 คน ทั้งสิ้น 12,273 คน

802

ประชำกรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท้ำงำน 18 – 60 ปี
4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดเทศบำลต้ำบลถ้้ำใหญ่
จ้ำนวน 3 แห่ง
1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไตรวิทยำรำม หมู่ที่ 2
2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำตำแย้ม
หมู่ที่ 5
3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน้้ำพุ
หมู่ที่ 6
- โรงเรียนประถมศึกษำ
จ้ำนวน 6 แห่ง
1. โรงเรียนวัดถ้้ำใหญ่
หมู่ที่ 4
2. โรงเรียนบ้ำนนำตำแย้ม
หมู่ที่ 5
3. โรงเรียนมหำรำช 3
หมู่ที่ 7
4. โรงเรียนอนุบำลมนต์หทัย (เอกชน) หมู่ที่ 7
5. โรงเรียนบ้ำนจ้ำปำ
หมู่ที่ 9
6. โรงเรียนบ้ำนน้้ำพุ
หมู่ที่ 10
- โรงเรียนมัธยมศึกษำ
จ้ำนวน 1 แห่ง
1. โรงเรียนทุ่งสง
หมู่ที่ 2
- มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช (ไสใหญ่)
จ้ำนวน 1 แห่ง
4.2 สาธารณสุข
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลบ้ำนถ้้ำใหญ่ หมู่ที่ 4
จ้ำนวน 1 แห่ง
2. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลบ้ำนไสใหญ่ หมู่ที่ 7
จ้ำนวน 1 แห่ง
3. ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน ต้ำบลถ้้ำใหญ่
จ้ำนวน 7 แห่ง
4.3 อาชญากรรม
4.3 ยาเสพติด
ปัญหำยำเสพติด มีเด็กและเยำวชนที่ติดยำเสพติดในพื้นที่ และต้องกำรบ้ำบัดฟื้นฟู จ้ำนวน 10 รำย
ตำมจ้ำนวนเป้ำหมำยข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติกำรปรำบปรำมยำเสพติดอ้ำเภอ (ศป.ปส.อ.)
4.4 การสังคมสงเคราะห์
เทศบำลต้ำบลถ้้ำใหญ่ เป็นหน่วยอ้ำนวยกำรในกำรรับลงทะเบียนผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์
รวมไปถึงรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้ด้ำเนินกำรจ่ำย
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
จ้ำนวน
1,247 รำย
2. ค่ำเบี้ยควำมพิกำร
จ้ำนวน
240 รำย
3. ผู้ป่วยเอดส์
จ้ำนวน
17 รำย
5.ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
1. กำรคมนำคม ขนส่ง
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กำรคมนำคมขนส่ง ในเขตเทศบำลต้ำบลถ้้ำใหญ่ มีถนนสำยหลัก ดังนี้
- ถนนทุ่งสง – นครศรีธรรมรำช (ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 403)
- ถนนเอเชีย (ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 41)
ภำยในเขตเทศบำลต้ำบลถ้้ำใหญ่ มีถนนหินคลุก จ้ำนวน 63 สำย ถนนลำดยำง จ้ำนวน
55 สำย และถนนคอนกรีต จ้ำนวน 51 สำย
- กำรเดินทำงสำมำรถเดินทำงได้ โดยรถยนต์ , รถโดยสำรประจ้ำทำง ,รถไฟ
(สถำนีรถไฟบ้ำนไสใหญ่)
5.2 การไฟฟ้า
ครัวเรือนในต้ำบลถ้้ำใหญ่ มีระบบไฟฟ้ำใช้ประมำณ ร้อยละ 98 ของครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่
ยกเว้นบำงครัวเรือนที่อยู่ในเขตป่ำสงวนที่ยังไม่มีไฟฟ้ำใช้
5.3 การประปา
มีระบบประปำใช้ครบทุกหมู่บ้ำน จ้ำนวน 10 หมู่บ้ำน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน
ระบบน้้ำประปำที่ใช้ ประกอบไปด้วย
1. ประปำส่วนภูมิภำค
2. ประปำหมู่บ้ำน
3. ประปำภูเขำ
ส่วนครัวเรือนที่ยังไม่มีน้ำประปำใช้ จะใช้น้ำจำกบ่อน้้ำตื้น/แหล่งน้้ำธรรมชำติ
5.4 โทรศัพท์
ปัจจุบันทุกหมู่บ้ำน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
5.5 ไปรษณียห์ รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
- กำรไปรษณีย์อนุญำตเอกชน บ้ำนไสใหญ่
จ้ำนวน 1 แห่ง
- สถำนีโทรคมนำคมอื่น ๆ
จ้ำนวน 3 แห่ง
- ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ้ำหมู่บ้ำน
จ้ำนวน 3 แห่ง
- อินเตอร์เน็ตต้ำบลให้บริกำรฟรี ณ ส้ำนักงำนเทศบำลต้ำบลถ้้ำใหญ่
6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ทรัพยำกรและผลผลิตที่ท้ำกินของประชำชน
- พื้นที่ทั้งหมดของต้ำบลถ้้ำใหญ่
48,726.0
ไร่
- พื้นที่สำธำรณะ
15,543.5
ไร่
- พื้นที่ที่ดินท้ำกินทั้งหมด
33,182.5
ไร่
โดยแยกเป็นพื้นที่ท้ำกำรเกษตร
- พื้นที่ท้ำสวนยำง
19,651.5
ไร่
- พื้นที่ท้ำสวนไม้ผล
12,346.0
ไร่
- พื้นที่ปลูกพืชไร่ , พืชผัก และอื่น ๆ
1,185.0
ไร่
6.2 การประมง
ต้ำบลถ้้ำใหญ่ มีกำรท้ำประมงขนำดเล็ก เช่น กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อซิเมนต์ หมู่ที่ 3 กำรเลี้ยง
ปลำนิลในกระชังในแหล่งน้้ำธรรมชำติ หมู่ที่ 8
6.3 การปศุสัตว์
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- กลุ่มเลี้ยงสุกรต้ำบลถ้้ำใหญ่ หมู่ที่ 9
6.4 การบริการ
- ปั๊มน้้ำมัน หมู่ที่ 7
จ้ำนวน 1 แห่ง
- โรงแรม /รีสอร์ท
จ้ำนวน 11 แห่ง
- แมนชั่น
จ้ำนวน 3 แห่ง
- หอพัก
จ้ำนวน 45 แห่ง
- ร้ำนอำหำร
จ้ำนวน 4 แห่ง
- อู่ซ่อมรถยนต์
จ้ำนวน 3 แห่ง
- สนำมฟุตบอลเทียมในร่ม ทุ่งสงฟุตซอล พำร์ค
จ้ำนวน 2 แห่ง
6.5 การท่องเที่ยว
- สถำนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. อุทยำนแห่งชำติน้ำตกโยง
หมู่ที่ 2
2. อุทยำนแห่งชำติน้ำตกปลิว
หมู่ที่ 9
3. น้้ำตกวังปลิง
หมู่ที่ 1
4. ป่ำชุมชนบ้ำนวังไทร
หมู่ที่ 6
4. ส้ำนักสงฆ์ถ้ำพระหอ
หมู่ที่ 6
5. วัดถ้้ำใหญ่
หมู่ที่ 4
- สถำนที่ดูงำนเชิงเกษตรอนุรักษ์
1. พืชสมุนไพร
หมู่ที่ 2
2. สวนมังคุดอำยุ 200 ปี
หมู่ที่ 3
3. กำรท้ำไม้กวำดดอกหญ้ำ
หมู่ที่ 9
4. กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร
หมู่ที่ 10
5. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(กก.ตชด. 42)
หมู่ที่ 7
6. กลุ่มอนุรักษ์พันธ์พืช (ก.ฝ.8)
หมู่ที่ 7
6.6 อุตสาหกรรม
- โรงงำนอุตสำหกรรม
จ้ำนวน 6 แห่ง
1. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ้ำกัด (มหำชน) หมู่ที่ 2
2. บริษัท เมืองใหม่คันทรี จ้ำกัด (มหำชน)
หมู่ที่ 2
3. บริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จ้ำกัด
หมู่ที่ 2
4. บริษัท เพิ่มผลศิลำ จ้ำกัด
หมู่ที่ 2
5. บริษัท ยูนิรับเบอร์ จ้ำกัด
หมู่ที่ 4
6. บริษัท อ๊อกซิเจน ภำคใต้ จ้ำกัด
หมู่ที่ 7
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
กลุ่มส่งเสริมอำชีพ
1. ศูนย์รวบรวมผลผลิตกำรเกษตรต้ำบลถ้้ำใหญ่ หมู่ที่ 2
2. กลุ่มไม้ผลบ้ำนจ้ำปำ หมู่ที่ 3
3. กลุ่มสตรีเทศบำลต้ำบลถ้้ำใหญ่
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กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร
1. กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร หมู่ที่ 6
2. กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรน้้ำตกปลิว หมู่ที่ 9
3. กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรน้้ำรอบ หมู่ที่ 9
4. กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร หมู่ที่ 10
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
1. กลุ่มอนุรักษ์ปลูกพืชสมุนไพร หมู่ที่ 2
2. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภำพบ้ำนจ้ำปำ หมู่ที่ 3
3. ถำวรรุ่งเรืองกำรเกษตร หมู่ที่ 4
4. ร้ำวงย้อนยุกต์บ้ำนนำตำแย้ม หมู่ที่ 5
5. กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร หมู่ที่ 6
6. กลุ่มพัฒนำอำชีพแม่บ้ำนเกษตรกรค่ำยศรีนครินทร์ หมู่ที่ 7
7. แม่บ้ำนเกษตรน้้ำตกปลิว หมู่ที่ 9
8. กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนน้้ำรอบ หมู่ที่ 9
9. กลุ่มไม้กวำดดอกหญ้ำ หมู่ที่ 9
10. กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร หมู่ที่ 10
11. กลุ่มหมูสวรรค์ฝอย หมู่ที่ 2
12. กลุ่มผลิตยำงพันธุ์ดี หมู่ที่ 2
13. กลุ่มเลี้ยงสุกรต้ำบลถ้้ำใหญ่ หมู่ที่ 9
14. กลุ่มผลิตและจ้ำหน่ำยทุเรียน หมู่ที่ 9
15. ศูนย์รวบรวมผลิตกำรเกษตรต้ำบลถ้้ำใหญ่ หมู่ที่ 2
16. ชมรมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต้ำบลถ้้ำใหญ่ หมู่ที่ 9
17. กลุ่มน้้ำยำเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5
6.8 แรงงาน
ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท้ำสวนยำงพำรำ สวนผลไม้ ปลูกพืชผัก ไม้ดอก
ไม้ประดับ เลี้ยงสัตว์ รับจ้ำง เป็นหลัก รองลงมำคือ ค้ำขำยและรับรำชกำร

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
มีจ้ำนวน 10 หมู่บ้ำน 28 ชุมชน และมีข้อมูลพื้นฐำนแต่ละหมู่บ้ำนดังนี้
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หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้ำน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บ้ำนเปิก
บ้ำนไสใหญ่
บ้ำนจ้ำปำ
บ้ำนถ้้ำใหญ่
บ้ำนนำตำแย้ม
บ้ำนน้้ำพุ
บ้ำนไสใหญ่เหนือ (หน้ำค่ำย)
บ้ำนไร่ควน
บ้ำนน้้ำรอบ
บ้ำนห้วยด้ำ
รวม

จ้ำนวน
ครัวเรือน
366
1,489
442
301
279
320
1,774
407
425
187
5,990

จ้ำนวนประชำกร
ชำย (คน)
หญิง (คน)
473
482
805
829
603
677
442
460
480
483
730
733
1,035
880
517
521
722
662
342
397
6,149
6,124

รวม
(คน)
955
1,634
1,280
902
963
1,463
1,915
1,038
1,384
739
12,273

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท้ำสวนยำงพำรำ สวนผลไม้ ปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ
เลี้ยงสัตว์
โดยแยกเป็นพื้นที่ท้ำกำรเกษตร
- พื้นที่ท้ำสวนยำง
19,651.5
ไร่
- พื้นที่ท้ำสวนไม้ผล
12,346.0
ไร่
- พื้นที่ปลูกพืชไร่ , พืชผัก และอื่น ๆ
1,185.0
ไร่
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้าการเกษตร
แหล่งน้้ำธรรมชำติไหลผ่ำน ได้แก่ คลองโยง คลองท่ำโหลน คลองเปิก คลองตำว คลองไชยศรี
คลองปำกแพรก คลองใหญ่ คลองห้วยส้มกบ คลองวังไทร เป็นต้น
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
มีร ะบบประปำบำดำลหมู่ บ้ ำน จ้ำนวน 7 หมู่บ้ ำน ระบบประปำภู มิภ ำค 6 หมู่บ้ ำน ได้ แก่ หมู่ ที่
2,4,5,6,7,10 ระบบประปำภูเขำ 5 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ที่ 1,3,4,5,9
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชำกรทั้งต้ำบลเป็นผู้ที่นับถือศำสนำพุทธประมำณร้อยละ 95 และเป็นผู้ที่นับถือศำสนำคริสต์
อิสลำม ประมำณร้อยละ 5
- โดยมี สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ ดังนี้
1. วัดไตรวิทยำรำม
หมู่ที่ 2
2. วัดถ้้ำใหญ่
หมู่ที่ 4
3. วัดนำตำแย้มธรรมำรำม
หมู่ที่ 5
4. ส้ำนักสงฆ์ถ้ำพระหอ
หมู่ที่ 6
5. วัดจ้ำปำวนำรำม
หมู่ที่ 9
8.2 ประเพณีและงานประจาปี
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1. ประเพณีสำรทเดือนสิบ ซึ่งลูกหลำนจัดขึ้น เพื่อท้ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว นิยม
ท้ำบุญคือ วันแรม ๑๓-๑๕ ค่้ำ เดือนสิบ
2. ประเพณีลำกพระ วันลำกพระจะท้ำกันในวันออกพรรษำ คือ วันแรม ๑ ค่้ำ เดือนสิบเอ็ด
3. ประเพณีอำบน้้ำผู้สูงอำยุ เป็นกำรแสดงถึงควำมกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ อันได้แก่ คนแก่
ในตระกู ล บิ ด ำ มำรดำ ตลอดจนผู้ ที่ ต นเคำรพนั บ ถื อ ทั้ งหลำย เป็ น กำรพบปะกั น ในระหว่ ำ งญำติ พี่ น้ อ ง
ซึ่งก่อให้เกิดควำมผูกพันกันในวงศำคณำญำติ สร้ำงควำมสนิทสนมกลมเกลียวรักใคร่กัน ในช่วงเดือนเมษำยน
ของทุกปี
4. ประเพณีลอยกระทง เป็นกำรบูชำและขอขมำแม่พระคงคำ เป็นกำรสะเดำะเครำะห์ กำรลอย
กระทงนิยมท้ำกันในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุก ๆ ปี
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ
- มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม ศิลปะกำรแสดงมโนรำห์โบรำณ หมู่ที่ 9
- กำรท้ำผลิตภัณฑ์ไม้กวำดดอกหญ้ำ
- ภูมิปัญญำยำสมุนไพรไทย
- ภูมิปัญญำแพทย์แผนไทย (หมอกระดูก)
ภำษำถิ่น คือ
- ภำษำถิ่นใต้
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น คือ
- กำรจ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไม้กวำดดอกหญ้ำ
- กำรจ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำสมุนไพรไทย
- กำรจ้ำหน่ำยผัก ผลไม้ ยำงพำรำ
- กำรจ้ำหน่ำยผลิ ตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีต้ำบลถ้้ำใหญ่ ได้แก่ ข้ำวเกรียบต้มย้ำจำกข้ำวสั งหยด,
มะมุดกวน,มะมุดแช่อิ่ม,มังคุดกวน,เครื่องแกง เป็นต้น

9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้า
แหล่งน้าธรรมชาติ
น้้ำตก
ล้ำห้วย , ล้ำน้้ำ
บึง , หนองน้้ำ
ล้ำเหมือง
อ่ำงเก็บน้้ำ

3
10
1

แห่ง
สำย
แห่ง
สำย
แห่ง

แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
ฝำย
บ่อน้้ำตื้น
บ่อโยก

21
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง

10
ระบบประปำหมูบ้ำน
7
แห่ง
ระบบประปำส่วนภูมิภำค 6
แห่ง
ระบบประปำภูเขำ
5
แห่ง
ถังเก็บน้้ำฝน
แห่ง
9.2 ป่าไม้
มีป่ำไม้ค่อนข้ำงอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยป่ำดงดิบ และป่ำดงดิบเขำ ในเขตอุทยำน
แห่งชำติน้ำตกโยง และป่ำชุมชนบ้ำนวังไทร
9.3 ภูเขา
มี 2 ลักษณะ คือ เป็นเทือกเขำสูงทอดยำว มียอดสูงสลับซับซ้อนท้ำให้เกิดทิวทัศน์ที่สวยงำม
และเป็นป่ำต้นน้้ำล้ำธำร มีน้ำตกที่สวยงำมหลำยแห่งในพื้นที่ และที่รำบสลับภูเขำ
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้ น ที่ มี แหล่ งทรั พ ยำกรธรรมชำติ นอกจำกมี ภู เขำและป่ ำไม้ ที่ ค่ อนข้ ำงสมบู รณ์ เป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่ส้ำคัญหลำยแห่ง เช่น น้้ำตกโยง น้้ำตกปลิว น้้ำตกวังปลิง ป่ำชุมชนบ้ำนวังไทร เป็นต้น ยังมีแหล่ง
ทรัพยำกรธรรมชำติที่น้ำมำใช้ในเชิงอุตสำหกรรมอีก ดังนี้
1. เหมืองแร่หิ น ปู น เพื่ อกำรอุตสำหกรรม ซึ่งเป็นทรัพ ยำกรธรรมชำติที่ ส ำมำรถแปรรูปเพื่ อ
น้ำไปใช้ประโยชน์ทำงอุตสำหกรรมต่ำง ๆ โดยในปัจจุบันมีเอกชนได้รับสัมปทำนอยู่ จ้ำนวน 1 รำย
2. เหมืองแร่หินเพื่ออุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง โดยในปัจจุบันมีเอกชนได้รับสัมปทำนอยู่
จ้ำนวน 3 รำย
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560)
1. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 – 2560
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
จากข้อมูลการตั้งงบประมาณ และข้อมูลสถิติการเงินการคลัง ของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ สรุป การตั้ง
งบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ รายละเอียด ดังนี้
ปีงบประมาณ 2557
ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 52,000,000 บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้ 52,000,000 บาท
รายรับจริง
45,847,363.07 บาท
รายจ่ายจริง
40,395,613.55 บาท
ปีงบประมาณ 2558
ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 52,000,000 บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้ 52,000,000 บาท
รายรับจริง
52,575,431.72 บาท
รายจ่ายจริง
51,015,389.49 บาท
ปีงบประมาณ 2559
ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 53,000,000 บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้ 53,000,000 บาท
รายรับจริง
56,154,871.92 บาท
รายจ่ายจริง
46,717,759.15 บาท
ปีงบประมาณ 2560
ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 71,642,000 บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้ 71,642,000 บาท
1.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.2.1 เชิงปริมาณ
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา เทศบาลต้ า บลถ้้ า ใหญ่ ได้ ติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2558 ได้สรุปผลการด้าเนินการดังนี้
การวางแผน
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี
(พ.ศ. 2557-2559) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน้ามาจัดท้าโครงการเพื่อ
พัฒนาพื้นทีท่ ี่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
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เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) เมื่อวันที่ 28
มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยได้ก้าหนดโครงการที่จะด้าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) ดังนี้
2557
2558
2559
ยุทธศาสตร์
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้าน
74
12,642,800.00
53
10,190,000.00
48
6,470,000.00
การศึกษา
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
7
7,800,000.00
13
17,360,000.00
13
9,950,000.00
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ด้าน
45
44,024,000.00
24
5,340,000.00
20
5,530,000.00
การเมือง การบริหาร
ยุทธศาสตร์ด้าน
15
14,739,000.00
20
8,415,000.00
14
5,290,000.00
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ด้าน
คมนาคมและ
55
51,680,000.00 139
75,512,000.00
118
88,010,000.00
สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ด้าน
22
5,750,000.00
22
6,250,000.00
17
3,125,000.00
คุณภาพชีวิต
รวม
218 136,635,800.00 271
123,067,000.00
230 118,375,000.00

และเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี
(พ.ศ. 2558 - 2560) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน้ามา
จัดท้าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) เมื่อวันที่ 28
มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยได้ก้าหนดโครงการที่จะด้าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ดังนี้
2558
2559
2560
ยุทธศาสตร์
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
การพัฒนาด้านการศึกษา
76 15,512,500
44
6,090,000
40
5,490,000
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การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคม
และสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
รวม

14

21,360,000

13

7,260,000

6

4,020,000

50

36,219,000

34

9,192,000

33

9,092,000

14

16,404,000

10

5,950,000

4

1,350,000

229 153,537,700

146

103,055,000

33

21,630,000

6,300,000

15

3,125,000

12

2,820,000

406 249,333,200

262

134,672,000

128

44,402,000

23

การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
จ้านวน 62 โครงการ งบประมาณ 41,983,320 บาท สามารถจ้าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
16
8,894,820.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
3
1,690,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
23
5,890,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
3
220,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค
11
13,242,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
6
12,046,500.00
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ผู้บริหารเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
จ้านวน 63 โครงการ งบประมาณ 37,020,590 บาท สามารถจ้าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
14
11,417,050.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
4
1,990,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
20
3,589,936.00
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
2
1,365,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค
16
17,278,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
7
1,380,000.00
รวม
63
37,020,590.00

การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด้าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 42 โครงการ
จ้านวนเงิน 29,377,152 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ้านวน 42 โครงการ จ้านวนเงิน 29,357,064 ล้านบาท
สามารถจ้าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
การก่อหนี้ผูกพัน/
ยุทธศาสตร์
โครงการ
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ลงนามในสัญญา
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
13 7,316,944.03
13
7,316,944.03
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
3 1,607,290.00
3
1,607,290.00
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
14 3,524,898.02
14
3,524,898.00
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1
20,000.00
1
20,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค
5 5,280,000.00
5
5,259,912.00
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
6 11,628,020.00
6
11,628,020.00
รวม
42 29,377,152.05
42
29,357,064.03
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด้าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 53 โครงการ จ้านวนเงิน 26,099,633 บาท
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มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ้านวน 53 โครงการ จ้านวนเงิน 25,486,823.11 ล้านบาท สามารถจ้าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
การก่อหนี้ผูกพัน/
การเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์
โครงการ
โครงการ
ลงนามในสัญญา
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
13 7,316,944.03
13
8,931,017.03
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
4 1,607,290.00
4
1,106,238.00
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
18 3,524,898.02
18
2,361,949.98
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
2
20,000.00
2
800,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค
11 5,280,000.00
11
11,213,079.00
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
5 11,628,020.00
5
1,074,539.00
รวม
53 26,099,633.00
53
25,486,823.11
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รายงานสรุปผลการด้าเนินงาน ปี 2557
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
จา
งบ
นวน
ประมาณ
74 12,642,800.00

จา
นวน
16

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

100%

งบ
จา
ประมาณ
นวน
8,894,820.00 13

งบ
จา
ประมาณ
นวน
7,316,944.03 13

งบ
จา
ประมาณ
นวน
7,316,944.03 13

งบ
ประมาณ
7,316,944.03

7,800,000.00

3

1,690,000.00

3

1,607,290.00

3

1,607,290.00

3

1,607,290.00

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหาร

45 44,024,000.00

23

5,890,000.00

14

3,524,898.02

14

3,524,898.00

13

3,114,836.00

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

15 14,739,000.00

3

220,000.00

1

20,000.00

1

20,000.00

1

20,000.00

ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคม
และสาธารณูปโภค

55 51,680,000.00

11 13,242,000.00

5

5,280,000.00

5

5,259,912.00

4

4,536,000.00

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ
ชีวิต

22

6 11,628,020.00

6

11,628,020.00

ยุทธศาสตร์

7

อนุมัติงบประมาณ

5,750,000.00

แผนการดาเนินการ

6 12,046,500.00

6 11,628,020.00

รายงานสรุปผลการด้าเนินงาน ปี 2558
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
อนุมัติงบประมาณ
ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

100%
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ทั้งหมด
จา
นวน
76

งบ
ประมาณ
15,512,500.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม

14

21,360,000.00

4

1,990,000.00

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหาร

50

36,219,000.00

20

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

14

16,404,000.00

2

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคม
และสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ
ชีวิต
รวม

229 153,537,000.00
23
406

จา
งบ
จา
นวน
ประมาณ
นวน
14 11,417,050.00 13

งบ
ประมาณ
7,316,944.03

จา
นวน
13

งบ
ประมาณ
8,931,017.03

จา
นวน
12

งบ
ประมาณ
6,925,607.13

4

1,607,290.00

4

1,106,238.00

3

446,286.00

3,589,936.00

18

3,524,898.02

18

2,361,949.98

15

1,880,671.25

1,105,000.00

2

20,000.00

2

800,000.00

2

780,000.00

16 17,278,604.00

11

5,280,000.00

11

11,213,079.00

9

8,633,490.00

1,380,000.00

5

11,628,020.00

5

1,074,539.00

5

1,074,539.00

37,020,590

53

26,099,633

6,300,000.00
249,333,200

7
63

53 25,486,823.11

44

18,228,903
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1.2.2 เชิงคุณภาพ
แม้ว่าในเชิงปริมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะมีผลการด้าเนินงานจริง 42 โครงการ
เพี ย งร้ อ ยละ 19.26 ของโครงการที่ บ รรจุ ไว้ ในแผนพั ฒ นา และคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 67.74 ในเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2557 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะมีผลการด้าเนินงานจริง 53 โครงการ
เพี ย งร้ อ ยละ 13.05 ของโครงการที่ บ รรจุ ไว้ ในแผนพั ฒ นา และคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 84.13 ในเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2558 แต่หากจะพิจารณาในด้านการพัฒนาของ ทั้งปี 2557 และปี 2558 แล้ว
จะเห็ น ได้ ว่ามี ก ารพั ฒ นาครอบคลุ ม ในทุ ก พื้ น ที่ และครอบคลุ ม ยุ ท ธศาสตร์ทุ ก ด้ าน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
การตระหนักและให้ความส้าคัญกับงานด้านบริการชุมชนและสังคม การมุ่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน การส่ งเสริมพัฒ นาอาชีพ ส่ งเสริมการใช้ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์ และด้ารงไว้
ซึ่งอาชีพ ต่าง ๆ ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น การเรีย นรู้ของเยาวชน นั กเรียน นั กศึ กษา สนั บ สนุ น งานด้ านกีฬ า
การสืบทอดและส่งเสริมศิลปะประเพณีต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ การให้ความส้าคัญในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการปลูกฝังจิตส้านึกให้ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้รักและ
หวงแหนผืนแผ่นดินของตนเอง การจัดการสิ่งแวดล้อมให้คงความสมดุล เป็นต้น นอกจากนั้นในด้านการบริหาร
จัดการองค์กรยังได้พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ให้มีความรอบรู้ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
รวมถึงการจัดการองค์กรให้ทันสมัยเหมาะแก่การประสานราชการอีกด้วย ซึ่งจากการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.2558 –
2560) จ้าเป็นต้องปรับแผนพัฒนาในปีต่อไปเพื่อให้โครงการพัฒนาสอดคล้องกับงบประมาณการพัฒนา
2. ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สาคัญ
ประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสมควรแต่
สถานะทางการเงินการคลังของ เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ เช่น
1. การส่งเสริมด้านการศึกษา เช่น ส่งเสริมทางด้านวิชาการ โดยการสนับสนุนงบประมาณให้
สถานศึกษาในเขตเทศบาล ในการส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ
ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่เพื่อ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเรียน ของ ศดพ.
ในพื้นที่ให้เพียงพอต่อเด็กนักเรียน
2. การส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในต้าบลถ้้าใหญ่ ให้มีสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่โดดเด่นของต้าบล
และการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพอื่น ๆ
3. การส่งเสริมการบริการทางด้านสาธารณะสุข โดยสนับสนุนการด้าเนิน งานให้กับ อสม. และ
การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ
4. การส่งเสริมกิจกรรม/ประเพณีต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีการรดน้้า
ด้าหัวผู้สูงอายุ
5. การจัดท้าโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เห็นความส้าคัญของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ
ขยะรีไซเคิล โครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. การส่ งเสริมการมีส่ว นร่วมของประชาชนในการบริห ารจัดการตามหลั กธรรมาภิบาล เช่น
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดท้าแผนพัฒนาของเทศบาล
7. การช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือนร้อนจากสาธารภัยต่าง ๆ และส่งเสริมความรู้และ
ป้องกันภัยให้กับประชาชน
8. การแก้ปัญหาน้้าท่วมขังในพื้นที่ต่าง ๆ ในต้าบล โดยการขุดและวางท่อระบายน้้า
9. การแก้ปัญหาในเรื่องเส้นทางคมนาคม และการสัญจรไปมา โดย ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนต่าง ๆ
เช่ น ก่ อ สร้ า ง/ปรั บ ปรุ ง ถนนคอนกรี ต ถนนลาดยาง ปรั บ ปรุ งถนนลงหิ น คลุ ก ให้ กั บ ประชาชนที่ ได้ รั บ
ความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา
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10. การแก้ปัญหาในเรื่องน้้าส้าหรับอุปโภค – บริโภค ให้กับประชาชน โดยการ ก่อสร้าง/ขยาย
เขตประปา ทั้งประปาหมู่บ้านและประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา มีรถบริการ
น้้ าให้ กั บ ประชาชนที่ ได้ รั บ ความเดื อนร้ อ น รวมทั้ งจัด ซื้อ ถั งน้้ าส้ าหรับ ใช้ บ ริก ารให้ กั บ ประชาชนผู้ ที่ ได้ รับ
ความเดือดร้อน
2.2 ผลกระทบ
ท้าให้ประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
ตามสมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ
1. ถ้าเปรียบเทียบโครงการในแผนพัฒนาสามปี ทั้งปี (พ.ศ. 2557 – 2559) และแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2558 – 2560) กับ การน้ าแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ถือ ว่า การน้ าแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ยั งน้ อ ย เนื่ อ งจาก
งบประมาณมีอยู่อย่างจ้ากัด
การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ
1. โดยภาพรวมแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2557-2559) และแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน้าไปปฏิบัติได้จริงค่อนข้างน้อย แต่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ ควรแก้ไขปัญหา
โดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้า
แผน จัดท้าแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรก้าหนดโครงการในแผนมาก
เกินกว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล
2. จากแบบประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิ เทศองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ด้านที่ 1
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2.5 ก้าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน้าโครงการในแผนพัฒนาสามปี
เฉพาะโครงการในปีแรก มาด้าเนินการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้
จะเห็นได้ว่า เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ น้าแผนปี 2557 ไปปฏิบัติได้ 62 โครงการ จากที่ตั้งไว้ในแผน 218 โครงการ
คิดเป็น ร้อยละ 28.44 และ แผนปี 2558 ไปปฏิบัติได้ 63 โครงการ จากที่ตั้งไว้ในแผน 406 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 15.51 ซึ่งยังไม่ได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ ในข้อ 2.5 นี้ ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงควรเสนอแนะปัญหาในเรื่องนี้ต่อผู้บริหาร เพือ่ ปรับปรุงการจัดท้าแผนในปีต่อไป
ให้ น้าแผนไปสู่ การปฏิบั ติได้ เพิ่มขึ้น โดยลดโครงการในแผนทุกยุทธศาสตร์ให้ น้อยลง โดยเฉพาะโครงการ
ในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในแผนมากกว่ายุทธศาสตร์อื่น ๆ
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
 วิสัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒ นาแล้วด้วยการพัฒ นาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
 กรอบแนวทางสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัด
คอร์รัปชั่นสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและ
รักษา ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบ
มากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนพัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการเสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืนและ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
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(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3 ) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้าเน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาด
ที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยี ใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้ สู ง อายุ การเกิ ด ภั ย ธรรมชาติ ที่ รุ น แรง ประกอบกั บ สภาวการณ์ ด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปั จจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหา
ผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้
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การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ
ดังนี้ (1) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒ นาสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง
มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051
บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5
ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)

2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่อมลาในสังคม
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
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(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วย
๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด
1) แผนพัฒนาภาคใต้ จากการแปลงแผนฯ 12 ไปสู่การปฏิบัติในพืนที่
ภาพรวมการพัฒนาภาคใต้
พัฒ นาภาคใต้เป็นเศรษฐกิจสีเขียว โดยเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ ยางพาราและปาล์มน้ามัน
ในภูมิ ภ าค และแหล่ งผลิ ตภั ณ ฑ์ อ าหารทะเลที่ ได้ มาตรฐานเป็ น ที่ยอมรับในระดับ สากล รวมทั้ งเป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมในระดับโลก
2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
 วิสัยทัศน์ (Vision)
“ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ”
นิยาม : “ศูนยกลางการสรางสรรคเศรษฐกิจการเกษตร”การพัฒนากลุมจังหวัดใหเปนศูนย
กลางการผลิ ตทางการเกษตร (การผลิ ตวัต ถุดิบ ขั้นตน) และอุต สาหกรรมตอเนื่อ งจากการเกษตร
(การแปรรูปและการผลิตสินคาสาเร็จรูป) ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยเนนที่พืชและสัตวเศรษฐกิจ
ศักยภาพสาคัญของกลุ่มจังหวัด ไดแก ยางพารา ปาลมน้ามัน ไมผลและกุ้งทะเลและการเปนแหลงเรียน
รูสาคัญในระดับนานาชาติในการพัฒนาการเกษตรและสรางสรรรคใหเกิดมูลค่าเพิ่มจากผลผลิ ตทาง
การเกษตรดวยเทคโนโลยีสมัยใหมที่สามารถดาเนินการไดในระดับพื้นที่บูรณาการรวมกับภูมิปญญา
ทองถิ่นใหสามารถสรางงาน สรางอาชีพและเปนกลจักรสาคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
นิ ยาม : “ศูน ยกลางการทองเที่ย วระดับ นานาชาติ ”แหลงทองเที่ ย วของกลุ มจังหวัดเปน
จุ ด มุ งหมายปลายทางที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว โลก ตองการมาเยี่ ย มเยื อ น และการทองเที่ ย วของกลุ ม
จังหวัด เปนกลจักรส าคัญ ในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของและสรางมูล คา คุณ คา
ตลอดจนสรางรายได และกระจายรายได สูชุมชนบนฐานของการบริหารจัดการโดยคานึงถึงความ
สมดุลและยั่งยืน
 เป้าประสงค์รวม
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1) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ามันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่ม
แก่ระบบเศรษฐกิจ
2) การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
3) ไม้ผลและสินค้าประมงปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก
4) การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน
การท่องเที่ยวการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 ประเด็นยุทธศาตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์ม
น้ามัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์
ของพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาไม้ผลและการประมงให้ปลอดภัยและมีศักยภาพ
ในการส่งออก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ให้รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3) แผนพัฒนาจังหวัด
 วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดนครศรีธรรมราช
“นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”
 คานิยามวิสัยทัศน์
คาจากวิสัยทัศน์
หมายถึง
นครแห่งอารยธรรม นครศรี ธรรมราชเมื องที่มีความหลากหลายทางศาสนา พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่าง
เอื้ออาทร มีแหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยด้วยสถาบันการเรียนรู้ ทั้งในและนอกระบบ
และมีประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยาวนาน
น่าอยู่น่าเที่ยว
เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และส่งเสริม
สุขภาพอนามัย อาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมืองพลังงาน
สะอาด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมเพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยง
โครงข่ายถนนให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ ปลูกฝังความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมือง
น่าเที่ยว
คาจากวิสัยทัศน์
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมยั่งยืน

หมายถึง
นครแห่งการผลิตทางการเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม
มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของ
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คาจากวิสัยทัศน์
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมยั่งยืน
(ต่อ)

ผู้บริโภค และนานวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกษตรกร
ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิต ดีขึ้น
การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน
น้า และระบบชลประทาน รวมทั้งการจัดสรรที่ดินทากิน การจัดการด้านการส่งเสริม
หมายถึง
การผลิตพืช สัตว์ ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer
การพัฒนาองค์กรเกษตรกร ให้เข้มแข็งการบริหารจัดการฟาร์มสู่ Smart Farm
การวางแผนการผลิต การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ที่มีความยั่งยืนและเชื่อมโยง
เครือข่ายด้านการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตร
คู่ขนานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา พร้อมทั้ง สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/เชิงนิเวศน์ สนับสนุนและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวม
ของจังหวัด สู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของจังหวัด โดยคานึงถึงความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนทางด้านสังคมของ
จังหวัด

 จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning)
1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข น่าเที่ยว
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว
3. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้
 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริห ารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วบนพื้ น ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
 เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective)
1. เพิ่มรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว โดยควบคู่กับการ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดาเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิสัยทัศน์
“ องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
(พ.ศ. 2561-2564) ได้ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ ในปั จ จุบั น ภายใต้ แ นวคิ ด “หลั ก ความ
พอเพียง” ตามแนวพระราชดาริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒ นากลุ่ มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการ
กาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจฯ มาตรา 32 (1) รวมทั้ง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับ ปี พ.ศ. 2560 -2562 ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา ดังนี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรกร
2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด
วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ
3. ส่งเสริมการผลิตและจาหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และ
พลังงานทดแทน
4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
5. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้า เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ
6. ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร
ภาคการตลาดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด
7. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความสาคัญกับ
ความสอดคล้องกับความต้องการภาคเศรษฐกิจชุมชน
9. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์
เป้าหมายการพัฒนา
1. รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี
2. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น
3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้
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4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความสาคัญ
กับการเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนของจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
พันธกิจ
1. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้า ในพื้นที่ต้นน้าและลุ่มน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้
มีระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้าแล้ง และน้าท่วม
รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการน้าเสีย
3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน
ให้อยู่ในขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ
4. ส่งเสริมการดารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียง
และยั่งยืน การสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชุมชน
5. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและ
ควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มี
มาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งกาเนิดสนับสนุนการสร้าง
ธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและการจัดขยะ แบบรวมศูนย์
6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการการ จัด บาบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร
และสร้างจิตสานึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงาน
ใสสะอาด
8. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดทา แผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
อนุรักษ์ฟื้นฟู ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อรักษา ปกป้องระบบนิเวศ
ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน

เป้าหมายการพัฒนา
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชน
มีการดารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
2. ประชาชนมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ
4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
พันธกิจ
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1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพื่อรองรับ
การพัฒนาในทุกด้าน
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษา
ทั้งในและนอกระบบ สนับสนุนการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
3. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน
4. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูก
สุขลักษณะ
5. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์
แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล
5. ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อลดจานวนผู้เสพย์และ
ผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง
7. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เฝ้าระวังป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่
8. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
การบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
9. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกาลังกายและเล่นกีฬา
จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
10. ส่งเสริมการทานุบารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น พัฒนา ฟื้นฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน
และประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก
11. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้
12. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดทา
และใช้แผนชุมชนส่งเสริมกิจกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน
เป้าหมายการพัฒนา
1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
2. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัย
การเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย
4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้า ถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และปัจจัยเสี่ยง
ต่อสุขภาพลดลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
พันธกิจ
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวก
ปลอดภัยอย่างทั่วถึง
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่
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เป้าหมายการพัฒนา
1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และ
เชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พันธกิจ
1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสานึก ค่านิยมตามหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมือง
แบบประชาธิปไตยและจิตสานึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน
2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบ
การให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการทางาน เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการ
ในระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูล
กลางและระบบการติดตามประเมินผล
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เป้าหมายการพัฒนา
1. ประชาชนมีจิตสานึกที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน
3. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคีในการพัฒนา
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
"เป็นศูนย์กระจายผลผลิต สิ่งแวดล้อมดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม นาสู่อาชีพ"
2.2 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.3 เป้าประสงค์
๑. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และถูกต้อง
๒. เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ที่รวดเร็ว เด็กนักเรียนมีทักษะทางด้านวิชาการและการสื่อสาร
๓. กลุ่มองค์กรภาคประชาชนมีความรู้มีศักยภาพ
4. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

31
5. ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
6. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
7. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
8. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่ากันโลก
9. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
2.4 ตัวชีวัด
1. กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงาน
โดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง
2. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในโครงการทุกประการ

2.5 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืนฐาน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ

เป้าหมาย
ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เช่น
จัดหาสื่อการเรียนการสอน ของ ศพด. ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร
เรียน ศพด. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน จัดกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความรู้ต่าง ๆ
ให้กับกลุ่ม และองค์กรภาคประชาชน
กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น จัดหาที่รองรับขยะภายใน
พื้นที่ จัดหาที่ทิ้งขยะ รถเก็บขยะจัดกิจกรรมอบรมรณรงค์ความรู้
ต่าง ๆ ที่ให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้
ในป่าชุมชนป่าต้นน้า เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เพื่อพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น การส่งเสริมการเลือกตั้ง
ทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด
ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้น
เพิ่มศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งก่อสร้าง/ปรับปรุง
แหล่งน้าเพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในภาคการเกษตรอย่างเพียงพอ
การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ใน
พื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้า ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล.
ระบบน้าอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ กระจกโค้งป้องกัน
อุบัติเหตุ ฯลฯ
ส่งเสริมพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น
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คุณภาพชีวิต

การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมการสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี ส่งเสริมการงาน
ด้านสาธารณสุข เช่น การควบคุมโรค การป้องกันและแก้ปัญหา
ยาเสพติด งานป้องกันและบรรเทาสารณภัยต่าง ๆ ป้ายจราจร
ไฟกระพริบ ส่งเสริมการกีฬา เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ฯลฯ

2.6 กลยุทธ์
1. เพิ่มช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
2. พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
3. พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน
4. บาบัดและกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
5. สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมและดาเนินการป้องกันมลภาวะ
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาดให้แก่เกษตรกร
9. เพิ่มศักยภาพกลุ่มทุนองค์กรประชาชน
10. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
11. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
12. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟ้า โทรศัพท์
13. สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้า
14. ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุขมูลฐาน
15. ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย
16. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ
17. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
18. การสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
19.การสนับสนุนการบารุงศาสนสถานรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตาบลถาใหญ่
การกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตาบลถ้าใหญ่ กาหนดการพัฒนาที่
ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลถ้าใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จานวน 6
ยุทธศาสตร์ และ 19 กลยุทธ์ และตามวิสัยทัศน์ (Vision) ของตาบลถ้าใหญ่ คือ "เป็นศูนย์กระจายผลผลิต
สิ่งแวดล้อมดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม นาสู่อาชีพ" นามาสู่จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายผลผลิต
2. ตาบลแห่งการการท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม
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ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลถ้าใหญ่ มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนา
ด้านการศึกษา การพั ฒ นาด้านสิ่ งแวดล้อม การพัฒ นาด้านการเมืองการบริห าร การพั ฒ นาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand Analysis) /Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา)
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลถ้าใหญ่จากการได้ทา
ประชาคมหมู่บ้าน และใช้ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูล กชช ๒ค. และข้อมูลการจัดทาแผนแม่บท
ชุมชนของตาบลถ้าใหญ่
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลถาใหญ่
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

พืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

1.ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ลักษณะของปัญหา
- สถานที่ใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
- เด็กและเยาวชน
ไม่ทั่วถึง ไม่มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/ - นักเรียนในสถานศึกษา
ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน
- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
- กระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารไร้
เด็กเล็ก
พรมแดนนาวัฒนธรรมตะวันตกเข้า
มามีอิทธิพลต่อสังคมและครอบครัว
ทาให้ละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม
- ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและ
พัฒนาจริยธรรมแก่ประชาชน
2.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ลักษณะของปัญหา
- ปัญหาขยะในเขตชุมชน/ทาง
- ชุมชน/ทางสาธารณะ
สาธารณะ
- ที่สาธารณะ ลาคลอง
- การบุกรุกป่าและที่สาธารณะ ทาให้
ป่าไม้
ป่าไม้ถูกทาลาย
- สถานประกอบการ,
- ลาคลองตื้นเขิน ขาดการดูแล
โรงงานอุตสาหกรรม
บารุงรักษา
- ดินเสื่อมสภาพ จากการใช้สารเคมี
- ปัญหามลพิษในน้าและอากาศจาก
สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

พืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

การคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต

- เทศบาล จัดสรรงบประมาณ
ในการส่งเสริม ฟื้นฟู ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น
- จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
แหล่งเรียนรู้ประจาตาบล/ห้องสมุด
ชุมชน/ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจา
หมู่บ้าน
- เทศบาลจัดหาที่รองรับขยะและ
ให้บริการจัดเก็บขยะ
- รณรงค์เพื่อสร้างจิตสานึกการใช้วัสดุ
จากธรรมชาติแทนขยะที่ย่อยสลาย
ยาก และเกิดมลพิษ
- รณรงค์การคัดแยกขยะ และขยะรี
ไซเคิล
- เทศบาลจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกป่า
การปล่อยพันธุ์สัตว์น้า การปรับปรุง
ภูมิทัศน์ เป็นต้น
การคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต
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2.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ลักษณะของปัญหา
- ปัญหาขยะในเขตชุมชน/ทาง
สาธารณะ
- การบุกรุกป่าและที่สาธารณะ ทาให้
ป่าไม้ถูกทาลาย
- ลาคลองตื้นเขิน ขาดการดูแล
บารุงรักษา
- ดินเสื่อมสภาพ จากการใช้สารเคมี
- ปัญหามลพิษในน้าและอากาศจาก
สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม
3. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร
ลักษณะของปัญหา
- งบประมาณมีไม่เพียงพอ
- ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง การปกครอง

4. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ลักษณะของปัญหา
- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร
ทาให้ไม่มีอานาจต่อรอง
ทางเศรษฐกิจหรือรับบริการ
- ประชาชนบางส่วนว่างงาน และ
ว่างงานแฝง เนื่องจากไม่มีการ
ประกอบอาชีพเสริม
- ผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
- การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร
- ขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่า
เพื่อการเกษตร
- ขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
- ในหน้าแล้งน้าในห้วยหรือ
ลาคลองมีน้อยขาดแคลน
แหล่งน้าขนาดใหญ่เพื่อใช้สาหรับ
การเกษตร
5. ปัญหาด้านโครงสร้างพืนฐาน
5.1 เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก
ลักษณะของปัญหา

- ชุมชน/ทางสาธารณะ
- ที่สาธารณะ ลาคลอง
ป่าไม้
- สถานประกอบการ,
โรงงานอุตสาหกรรม

- เทศบาลจัดหาที่รองรับขยะและ
ให้บริการจัดเก็บขยะ
- รณรงค์เพื่อสร้างจิตสานึกการใช้วัสดุ
จากธรรมชาติแทนขยะที่ย่อยสลาย
ยาก และเกิดมลพิษ
- รณรงค์การคัดแยกขยะ และขยะรี
ไซเคิล
- เทศบาลจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกป่า
การปลูกหญ้าแฝก การปล่อยพันธุ์สัตว์
น้า การปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น
- ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
- จัดสรรงบประมาณในการจัดส่ง
ฯ/พนักงานส่วนตาบล
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม
และพนักงานจ้างของ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เทศบาล/ประชาชนใน - เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ชุมชน
ในการบริหารจัดการ
- การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ด้านการเมือง การปกครอง
- ประชากรวัยทางานที่ไม่
มีงานทา และงานที่ทา
อยู่ไม่มั่นคง
- เยาวชนบางส่วนที่จบ
การศึกษาภาคบังคับ
แล้วไม่ได้ศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้นไป
- กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้านที่
ต้องการอาชีพเสริม

- เทศบาลจัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ราษฎร
- ส่งเสริมให้ราษฎรรวมกลุ่มในการ
ประกอบอาชีพ
- สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบ
อาชีพ

- พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขต
เทศบาล

- เทศบาลจัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้างและปรับปรุงขุดลอกตลอดจน
ซ่อมแซมแหล่งเก็บน้าในเขตเทศบาล
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- เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้าน - ทุกหมู่บ้านในเขต
ส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุก ซึ่งไม่ได้
เทศบาลประสบปัญหา
มาตรฐาน เมื่อฝนตกจะทาให้น้าท่วมขัง การคมนาคมไม่สะดวก
ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ
5.2 ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะยังไม่
ทั่วถึงทุกครัวเรือน โดยเฉพาะ
ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนโซนภูเขา
ลักษณะของปัญหา
- ไฟฟ้าสาธารณะยังเข้าไม่ถึง
ครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชน

- ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้า
ใช้

5.3 ปัญหานาสาหรับการอุปโภค
บริโภค
ลักษณะของปัญหา
- ไม่มีน้าประปาใช้ทุกครัวเรือน
- ครัวเรือนที่ยังไม่มี
ระบบประปาที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่
น้าประปาใช้
เพียงพอต่อความต้องการใช้ของราษฎร
เนื่องจากประปาที่ใช้อยู่มีน้าไม่เพียงพอ
ในหน้าแล้ง
- ไม่มีภาชนะสาหรับเก็บกักน้าเพื่อ
การบริโภค

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

พืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

- เทศบาลจัดงบประมาณในการก่อสร้าง
และปรับปรุงตลอดจนซ่อมแซมถนน
ใน เทศบาลอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง
ก่อสร้างถนนคอนกรีต/ลาดยางเพิ่มขึ้น

- เทศบาลประสานกับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคให้ขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น/
เทศบาลติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น

- ขยายเขตประปา/ก่อสร้างประปา
เพิ่มเติม

การคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต
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6. ปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ลักษณะของปัญหา
- ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่ม
เยาวชน และนักเรียน โดยเฉพาะ
น้ากระท่อม ยาบ้า
- ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะ
วิวาท ซึ่งเกิดจากการดื่มสุราและ
ของมึนเมา ทาให้ขาดสติ คึกคะนอง
ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินการลักขโมย

- ครัวเรือนที่ยังไม่มีภาชนะ - จัดหาภาชนะเก็บน้า
สาหรับเก็บกักน้าเพื่อการ
บริโภค
- ประชาชน เยาวชน และ - นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและ
นักเรียนในเขตเทศบาล
แก้ไขปัญหายา เสพติด โดยให้เทศบาล
ตาบลถ้าใหญ่
ดาเนินการเชิงรุกร่วมกับฝ่ายปกครอง
และตารวจ ในการป้องปราม ตรวจค้น
จับกุมผู้เสพย์/ผู้ค้า และบาบัดกลุ่ม
ผู้ติดยาและกลุ่มเสี่ยง
- - แต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน้าที่รักษา
ความสงบเรียบร้อยในเทศกาลต่างๆ
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยเพิ่มขึ้น

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เทศบาลตาบลถาใหญ่
แนวทางการพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

จุดแข็ง / โอกาส
จุดแข็ง
- มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน

จุดอ่อน/อุปสรรค
จุดอ่อน
- คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม ขาด
ระเบียบวินัย

37
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภค
- มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชนมีจิตใจ ฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น
โอบอ้อมอารี เอื้อเฟือเผื่อแผ่
- มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัยในตาบล
ที่มีความพร้อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษา
- มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและ
เสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งวัฒนธรรม
- มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจานวนมาก
ที่มีศักยภาพในการพัฒนา
โอกาส
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะทาให้ภายใน
จังหวัดมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ อุปสรรค
ความต้องการของท้องถิ่นต่างๆในเขต
- สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต
จังหวัด
เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ทาให้
- พ.ร.บ.กระจายอานาจแก่องค์กรปกครอง
กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ให้ อบต. มีอานาจ มากขึน้ ทาลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
หน้าที่จัดการศึกษา
ประชาชน
-รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทใน
การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู เผยแพร่ถ่ายทอด
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มากขึ้น
- ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ

แนวทางการพัฒนา
จุดแข็ง / โอกาส
ด้าน
จุดแข็ง
ทรัพยากรธรรมชาติ - มีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เช่น
และสิ่งแวดล้อม
มีภูเขา ป่าไม้ น้าตก แหล่งน้าตามธรรมชาติ
- โอกาส
- รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสาคัญกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

จุดอ่อน / อุปสรรค
จุดอ่อน
-ประชาชนขาดจิตสานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย
- มีโรงงานอุตสาหกรรม และสถาน
ประกอบการในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อ
แหล่งน้า และอากาศ
อุปสรรค
-ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศจากสภาวะโลกร้อน เกิดภัยภัย
ธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นทุกปี
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ด้านพัฒนาการเมือง
และการบริหาร

แนวทางการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

จุดแข็ง
-ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มใน
ชุมชน
-ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง
-มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการ
อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม
- ผู้นามีความรู้ความสามารถ มีภาวะความ
เป็นผู้นา มีศักยภาพในการบริหารงาน
- ประชาชนมีความจริงจังในการทางาน มี
ความเป็นตัวของตัวเองสูง
โอกาส
- รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่
ประชาชน ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่
ท้องถิ่นและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
- รัฐบาลมีแนวนโยบายขับเคลื่อนกิจกรรม
สร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

จุดอ่อน
- ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับประชาชน
- ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้
ความสามารถในบางสาขาของงาน
- ประชาชนยังยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับ
แนวคิดดั้งเดิม เช่น การรักพวกพ้อง โดย
ไม่ได้คานึงถึงระบบคุณธรรม

จุดแข็ง/โอกาส

จุดอ่อน/อุปสรรค

จุดแข็ง
-การเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับ
วิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่
สาคัญ
- มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะ
แวดล้อมที่เหมาะแก่การทาการเกษตร
- มีแหล่งน้าตามธรรมชาติสาหรับ
ใช้
ในการทาการเกษตร
- มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งสามารถ
ติดต่อได้ตลอดพื้นที่ทั้งจังหวัดมีถนนสายหลัก
ตัดผ่าน
- มีสินค้าพื้นเมืองของตาบลและพื้นที่
ใกล้เคียง เช่น ผัก,ผลไม้,ยางพารา,ไม้กวาด
ดอกหญ้า, ข้าวเกรียบต้มยาจากข้าวสังหยด,
มะมุดกวน,มะมุดแช่อิ่ม,มังคุดกวน,เครื่องแกง
เป็นต้น
- มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ

จุดอ่อน
- ขาดการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
- ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกัน
เป็นกลุ่มผู้ผลิต
- ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
- แหล่งท่องเที่ยวมีงบประมาณปรับปรุง
และฟื้นฟูจากัด
- โบราณสถาน เช่น วัดถ้าใหญ่
วัดไตรวิทยาราม สานักสงฆ์ถ้าพระหอ
มีงบประมาณจากัด
ในการปรับปรุงและส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว

อุปสรรค
- การรับรู้ข้อมูลจากสื่ออาจจะบิดเบียน
แนวความคิดของประชาชนในระบบ
ประชาธิปไตย
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วัฒนธรรมในการส่งเสริมเศรษฐกิจใน
ชุมชน
- ผู้บริหารเทศบาลตาบลถ้าใหญ่มี
แนวนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน

โอกาส
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการปลูก
พืชทดแทนพลังงาน เช่น ปาล์มน้ามัน
- ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกทาให้รัฐบาลให้
ความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมการปลูก
พืชที่เป็นอาหารเพิ่มมากขึ้น
- รัฐบาลส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยว
- การพึ่งพางบประมาณจากภายนอกในการ
นามาปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น สถาบันการเงิน
สานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ฯลฯ
จุดแข็ง/โอกาส
จุดแข็ง
- มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถติดต่อได้
ตลอดทั้งท้องถิ่น อาเภอและจังหวัด
- มีแหล่งน้าตามธรรมชาติที่นามาใช้ในเรื่อง
สาธารณูปโภค เช่น ประปาภูเขา
โอกาส
- พ.ร.บ.การกระจายอานาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ทาให้
เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นในการนาไปพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งด้านอื่น ๆ

อุปสรรค
- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
- การบริหารจัดการยังต้องพึ่งพาเงิน
รายได้ที่รัฐจัดสรรให้ ซึ่งอาจจะล่าช้า
ส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ
สู่ชุมชน

จุดอ่อน/อุปสรรค
จุดอ่อน
- การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไป
อย่างล่าช้า เพราะมีงบประมาณจากัดใน
การนาไปพัฒนา
- ขาดแคลนแหล่งน้าขนาดใหญ่สาหรับ
นาไปผลิตน้าประปาให้เพียงพอใน
หน้าแล้ง
อุปสรรค
- สภาพภูมิประเทศ ความเปลี่ยนแปลง
จากสภาวะโลกร้อน การเกิดภัยธรรมชาติ
ที่รุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน ทาให้ถนนชารุดเสื่อม
โทรมเร็วกว่าปกติ
- สภาพทางเศรษฐกิจส่งผลให้ราคาสินค้า
วัสดุก่อสร้างสูงขึ้นแลค่าแรงงานสูงขึ้น
ส่งผลต่อการดาเนินการโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
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แนวทางการพัฒนา

จุดแข็ง/โอกาส

จุดอ่อน/อุปสรรค

ด้านพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

จุดแข็ง
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและ
อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศักยภาพสามารถ
ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้ดีใน
ระดับหนึ่ง
- มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการชุมชน กลุ่ม
สตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/ อปพร. กองทุน
ส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล ศูนย์กีฬา ลาน
กีฬา อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการกีฬา
โอกาส
- พ.ร.บ.กระจายอานาจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อานาจหน้าที่
เทศบาลในการจัดบริการสาธารณะทางด้าน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนกว้างขวาง
มากขึ้น
- นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็น
วาระแห่งชาติ

จุดอ่อน
- ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
- ปัญหาการพนัน
- กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็งพอ
- การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน

อุปสรรค
-ปัญหาจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
- มีกลุ่มเครือข่าย กระบวนการค้า
ยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่เรื่อย ๆ
- รัฐบาลตัดลดงบประมาณด้าน
การดาเนินงานเกี่ยวกับการบริการด้าน
สาธารณสุข
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินด้านสาธารณสุข
โดยเฉพาะงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับตาบล จะมีกรอบจากัดในการใช้
จ่ายเงิน
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลถ้าใหญ่
ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์
ด้านความ
มั่นคง

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
ต่างประเทศ
ประเทศเพื่อน
บ้าน และ
ภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การ
วิจัย และ
นวัตกรรม

แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าพืช
เศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้า้ มัน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด ที่ 1,3,4
แผนยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1
บริหารจัดการเกษตรและ
อุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบ
วงจร และเป็นมิตรกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง
และพื้นที่
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์
การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลดความ
เหลื่อมล้้าใน
สังคม

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

แบบ ยท.01
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมา
ภิบาลใน
ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ
โลจิสติกส์

การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบน
ฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพื้นที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐาน
ธรรมะ ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม

การพัฒนาไม้ผลและการประมงให้ปลอดภัย
และมีศักยภาพในการส่งออก

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ให้รองรับการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว
การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด ที่ 4

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พั ฒ นาคน ชุ ม ชน และสั งคมให้
น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้างธรรมา
ภิบาลและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา
เป้าประสงค์
1. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และถูกต้อง
2. เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ที่รวดเร็ว เด็กนักเรียนมีทักษะทางด้านวิชาการและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ/ภาษีจีน มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
3. กลุ่มองค์กรภาคประชาชนมีความรู้มีศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต
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กลยุทธ์
1. เพิ่มช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
2. พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
3.พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน

แผนงาน

ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่

แผนงานการศึกษา
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการศึกษา
2.โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา
3.โครงการวันเด็กแห่งชาติ
4.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในภายนอก ศพด.
5.โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม
6. โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแก่ ศพด.
ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์
1. บ้าบัดและก้าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
2. สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมและด้าเนินการป้องกันมลภาวะ
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แผนงาน

ผลผลิต/
โครงการ

แผนงานเคหะและชุมชน
(งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู )

แผนงานสาธารณสุข
(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

1.โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยไปก้าจัด

1. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
2. โครงการอาหารปลอดภัย
3. โครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. โครงการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง
ฯลฯ

2.โครงการจัดซื้อรถขยะอัดท้าย
3.โครงการก้าจัดขยะอันตรายภายในชุมชน
4.โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกลู
ฯลฯ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
เป้าประสงค์
ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

48

แผนงาน

ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานงบกลาง

1.โครงการจัดประชุมประชาคมเพือ่ จัดท้าแผนพัฒนาเทศบาล
2.โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจ้า,พนักงานผู้น้าชุมชน และกลุม่
องค์กรต่าง ๆ
3.โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท้องถิ่น
4.โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี อ้าเภอทุ่งสง
ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์
ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

กลยุทธ์
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาดให้แก่เกษตรกร
2. เพิ่มศักยภาพกลุม่ ทุนองค์กรภาคประชาชน
3. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว

49

แผนงาน

ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานงบกลาง
1.โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพให้ชุมชนในเขตเทศบาลต้าบล
ถ้้าใหญ่
2.โครงการจัดตั้งศูนย์กระจายผลผลิตและศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว
3.โครงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ส้าหรับท้ากิจกรรม
ในชุมชน
4.โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต้าบลถ้้าใหญ่
ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

กลยุทธ์
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้้า
2. สร้างและปรับปรุงระบบประปา

แผนงานการเกษตร

1. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงฝายน้้าล้น/ฝายเก็บกักน้า้ /
เขื่อนน้้าล้นภายในเขตต้าบลถ้้าใหญ่
2. โครงการขุดลอกห้วยหนองคลองบึงในเขตต้าบล
ถ้้าใหญ่
ฯลฯ
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แผนงาน

ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานพาณิชย์

1.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยาง
2.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีต
3.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
4.โครงการบุกเบิกถนน
5. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสะพาน
4.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา
5.โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
6.ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบท่อระบายน้้า
ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

กลยุทธ์
๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้้า
๒. สร้างและปรับปรุงระบบประปา
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แผนงาน

ผลผลิต/
โครงการ

แผนงานเคหะและชุมชน

1.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยาง
2.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีต
3.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
4.โครงการบุกเบิกถนน
5. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสะพาน
4.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา
5.โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
6.ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบท่อระบายน้้า
ฯลฯ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์
1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่ากันโลก
2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุขมูลฐาน
2. ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย
3. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก้าลังกาย
4. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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แผนงาน

ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่

แผนงานสาธารณสุข

1. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
2. โครงการอาหารปลอดภัย
3. โครงการพัฒนาสุขาภิบาลตู้น้าดื่มหยอด
เหรียญ
4. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ
ฯลฯ

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.โครงการฝึกอบรม/ทบทวนสมาชิก อปพร.
3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน
4. โครงการติดตั้งป้ายจราจรในชุมชนเขต
เทศบาล
5. โครงการจัดซื้อถังกักเก็บน้้าในการบริการ
ประชาชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
ฯลฯ

1. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและการ
แข่งขันกรีฑานักเรียนและประชาชน
2.โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้ชุมชนใน
เขตเทศบาล
3. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
4. โครงการสนับสนุนงานประเพณีเดือนสิบ
5. ครงการสนับสนุนการจัดงานทศกาล
ประเพณีชักพระอ้าเภอทุ่งสง
ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์
1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่ากันโลก
2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุขมูลฐาน
2. ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย
3. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก้าลังกาย
4. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. การสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
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แผนงาน

ผลผลิต/
โครงการ

แผนงานงานงบกลาง

1.โครงการเบี ้ยยังชีพ ผู้สงู อายุผ้ พู ิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์
2. โครงการช่วยเหลือประชาชนทีไ่ ด้ รับความ
เดือดร้ อนจากสาธารณภัย
3. โครงการอุดหนุนสมทบกองทุนประกัน
สุขภาพเทศบาลตาบลถ ้าใหญ่
ฯลฯ

แผนงานงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์
2. โครงการส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว
3. โครงการอบรมให้ความรู้และลงเยี่ยมการ
ดูแลผูป้ ่วยติดเตียง/ผูส้ ูงอายุ,ผู้พิการ
ฯลฯ
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ส่วนที่ 4 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

บริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

บริการชุมชนและสังคม
การเศรษฐกิจ

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสาธารณสุข

3

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

บริหารทั่วไป
การดาเนินงานอื่น
งบกลาง

4

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม
การเศรษฐกิจ
งบกลาง
บริการชุมชนและสังคม

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการเกษตร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานงบกลาง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่
6

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ด้าน
บริการชุมชนและสังคม
งบกลาง

แผนงาน
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

กองการศึกษา
สานักปลัด

กองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สานักปลัด/
กองช่าง

สานักปลัด
กองคลัง
หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน

กองช่าง

สานักปลัด

กองช่าง

กองช่าง
อบจ.
การประปาส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

สานักปลัด
กองคลัง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

สานักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองคลัง
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานงบกลาง

กองการศึกษา

283
ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่
กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่ง
เป็ นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา โดยดาเนินการให้ แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกอบด้วย
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
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(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5 คะแนน
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)
3.4 วิสัยทัศน์ (5)
3.5 กลยุทธ์ (5)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)
3.8 แผนงาน (5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ตามที่ จะกล่ าวต่อไปในหั ว ข้อที่ 3.1 และมีห ลั กการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและประเมิน ผล
โครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใช้แบบสาหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton
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(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS))
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving
Method
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)
(11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็นแบบ
ผสมก็ได้
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป
ตามที่กาหนดไว้หรือไม่
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs)
ผลกระทบ (Impact)
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต (เช่น จะทา สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย
1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)
สังคม
(Social)
การเมือง
(Political)
เศรษฐกิจ
(Economic)

องค์การ
(Organization)

วิทยาการ
(Technology
)

พัฒนา เติบโต อยู่รอด

286
จากแผนภาพ เทศบาลมี ฐ านะเป็ น องค์ ก รภาครั ฐ องค์ ก รหนึ่ ง จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี
ความสามารถในการปรับ ตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ ว เพื่อให้
องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตาม
สิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้
1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่
การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น
ในสภาพข้อเท็จจริงปั จจุบันและผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยั งมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่น อยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น
ในอนาคต อานาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็ น นโยบายของรั ฐ ที่ มี ต่ อ อปท. ซึ่ งมั ก สลั บ สั บ เปลี่ ย นกั น เป็ น 2 กรณี กล่ าวคื อ การรวมอ านาจการปกครอง
(Centralization) หรือ การกระจายอานาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ ทีจะปฏิบัติงานในเทศบาล
จึงจาเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ในส่ว นของปั จจั ยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกาหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบีย บกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการ
ท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่า
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง
2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทาให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา
อื่นๆ ที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น สิ่งของเครื่องใช้สาหรับกลุ่มต่าง ๆ และของฟรีอื่นๆ จาก อปท.
เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายาม
จากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร
อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปทางาน
หาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด
ถึงปั ญ หาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้ กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่ งผล
กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ น การส่ งเสริม ลั ก ษณะนิ สั ย การพึ่ งพิ งรัฐ อยู่ ตลอดเวลาของ
ประชาชน เป็นต้น
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ดังนั้น การสร้ างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พึ่ง
แห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งสาคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริม
และพัฒนาในประเด็นนี้
3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่
ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพื้นที่อาจ
เป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนใน
เมือง) บางพื้นที่ประชาชนให้ ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพื้นที่ประชาชนขาดความร่วมมือ
เป็นต้น
สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินกาหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิด
ความขัด แย้ งที่ รุ น แรงขึ้ น ในสั งคมท้ อ งถิ่ น มากกว่าในอดี ต ดั งนั้ น บุ ค ลากรในเทศบาล จึ งจ าเป็ น ที่ จะต้ องเข้าใจ
ผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้อง
มีค วามสามารถบริ ห ารงานบนความขั ดแย้ งในสั งคม เพราะคงไม่ มี สั งคมใดในประเทศไทยที่ จะมี คนที่ ช อบสิ่ งที่
เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็ นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอ สาคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร
4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่
เป็ น ประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทาเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.
ที่ป รับ ปรุงให้ ทั น สมัย อยู่ ทุ กวัน เช่น การเผยแพร่ห นังสื อสั่ งการต่างๆ ผ่ านช่องทางการสารบรรณอิเล็ กทรอนิ คส์
เป็ น ต้น หากพนั กงานท้องถิ่น ให้ ความสาคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่ งเสริมฯ ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็น
ประจา ก็จะนามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไป
อยู่ตลอดเวลา
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสาคัญของข้อมูลเพื่อนาไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนาต่างๆ อยู่
ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย
พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทาให้มีผลประโยชน์ อานาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น
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และการนาเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนาเข้า
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)
Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะทาให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไป
คือ
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
จากการที่ เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ไว้ จ านวน 6 ยุ ท ธศาสตร์ ดั ง นั้ น
จึ งวิเคราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงในระดับ ภู มิ ภ าค หรือ การเข้ าสู่ AEC ที่ จะส่ งผลกระทบต่ อ เทศบาลตาบลถ้ าใหญ่
ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การศึกษา
ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน
ดังนั้ น เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ จึงให้ ความสาคัญ กับการส่งเสริมการนาครูช าวต่างชาติเข้ามาสอนภาษาอังกฤษ ใน
โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อนาร่องไปสู่โครงการอื่นๆ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
การบุกรุกพื้นที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคน
ไทยคือการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรทาให้ที่ทากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่าง
ชาติแล้วไม่มีที่ทากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่
สาคัญอื่นๆ มลพิษและปัญหาขยะที่มีเพิ่มขึ้น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้ง
ปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลาพัง
การบริห ารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒ นาให้ตอบสนองการให้ บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ
ในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทานิติ
กรรมต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับ รัฐ เช่น การเสี ยภาษีบารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจาต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่ งท่องเที่ยวในพื้ นที่ ไม่ว่าจะเป็น น้าตกโยง
น้าตกปลิว วัดไตรวิทยาราม วัดถ้าพระหอ วัดถ้าใหญ่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนบ้านวังไทร รวมทั้งร่วมบูรณาการ
การทางานกับโรงแรม รีสอร์ท ที่พักในพื้นที่ เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทศบาลตาบลถ้าใหญ่ ต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของ
ประชากรประเทศเพื่อนบ้ านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทางาน หรือการอื่นใด การพัฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐานที่สาคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จาเป็น เป็นต้น
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจานวนมากมากขึ้น ปัญหาการ
แบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทางานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี
พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก
ชนนั้นที่มีปัญหา คนจะทาผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
อย่ างยิ่งเทศบาลตาบลถ้าใหญ่ ต้องให้ ความส าคัญ กับ การจัดระเบียบชุมชนสั งคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น
เนื่ องจากกฎหมายและวัฒ นธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่ าฝื นกฎหมายจาก
ชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่ม
มากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในไทยมากขึ้น
ศาสนา
อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้า มาในไทยมากขึ้น เช่น อาจ
มีการเผยแผ่ ศาสนาคริส ต์ ศาสนาอิส ลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น
ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น
วัฒนธรรม
ประชาสั งคมและวัฒ นธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ
การด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่สาคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้าง
อัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม
ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่ง
ไม่สุภาพ เป็นต้น
ด้านสาธารณสุข
ปัญหาด้านสาธารณสุขที่สาคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สาคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก
SARs ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์

