
ค าน า 
 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา (พ.ศ.2556-2560)  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่จัดท้าขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ซึ่งร่วมกันก้าหนดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนการพัฒนา เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 87 รัฐต้องด้าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการก้าหนดนโยบายและวางแผนเศรษฐกิจ สังคม ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา (พ.ศ.2556-2560) จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญในการก้าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา   ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่พึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดให้มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งจะเป็นเครื่องมือให้กับหน่วยราชการภายนอก  และภาคประชาสังคม  จะ
ได้รับทราบถึงทิศทางการพัฒนาและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณราอีกทางหนึ่งด้วย. 

  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา มีความมุ่งมั่นที่จะน้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  เพ่ือพัฒนาต้าบลถ้้าพรรณราตามให้เป็นไป
ตามหลักธรรมมาภิบาลและพัฒนาสู่ความยั่งยืน ” 

 

 
    

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา 
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บทที่ 1 

        ความเป็นมาและความส าคัญในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
1.  ความเป็นมา 

 ตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต้าบลมีอ้า นาจ
และหน้าที่ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548    ก้าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งหมายความถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก้าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทาง
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึง  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา จึงได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นไปตามที่กฏหมายก้าหนด 

         การวางแผนเป็นกระบวนการมองไปข้างหน้าและก้าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร โดยก้าหนดกิจกรรมต่างๆ ไว้ล่วงหน้า ให้บรรลุตามภารกิจ วัตถุปร ะสงค์ 
นโยบาย เปูาหมายขององค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น การที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณราจะพัฒนาไปทิศทางใดจ้าเป็นต้องมีการ
ก้าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เพ่ือแปลงสู่การปฏิบัติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา (พ.ศ.2556-2560) มีลักษณะเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ  
5  ปี  ซึ่งอาศัยกระบวนการในการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมเพ่ือให้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค และโอกาสจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือน้ามาก้าหนด
ทิศทางในการพัฒนาโดยการก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เปูาหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้้าพรรณรา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

        แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ได้จัดท้าขึ้นโดยอาศัยหลักการและกรอบแนวทางที่ส้าคัญ ดังนี้ 

         1.  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งได้ก้าหนดไว้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามแผ น
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  

         2. นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา เมื่อวันที่  24  ตุลาคม 2551  
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2.  ความส าคัญในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

                 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส้าคัญต่อองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนที่มุ่งไปสู่สภาพที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการก้าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่ภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทั นการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การก้าหนดทิศทางในการพัฒนามุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้ องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  อันพึง
ประสงค์ได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากั ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  น้าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก้าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องก้าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการจะ
บรรลุและแนวทางในการที่จะท้าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น    
                 การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา  ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ 
ทั้งนี้เพ่ือให้ได้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สามารถน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

3.  ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

      การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ด้าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 3  
โดยมีขั้นตอนด้าเนินการ  ดังนี้ 
      1.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา จัดประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา ท้องถิ่น  
รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมา ะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือน้ามา
ก้าหนดแนวทางการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น้าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอ บการจัดท้าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา  รวบรวมแนวทางและข้อมูล  น้ามาวิเคราะห์สภาพปัญหา เพ่ือจัดท้าร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา 
     3.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณราพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา 
     4.  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณราเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณราเพ่ือขอความเห็นชอบ 

    5.  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณราพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 



 7 

บทที่ 2บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 
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            4 

  
1.  สภาพทั่วไป  

 1.1)  ที่ตั้งและอาณาเขต 
       ต้าบลถ้้าพรรณราเป็นต้าบลหนึ่งในสามต้าบลของอ้าเภอถ้้าพรรณรา ซึ่งที่ว่าการอ้าเภอถ้้า

พรรณรา ตั้งอยู่ใจกลางของต้าบลถ้้าพรรณรา มีอาณาเขตดังนี้ 

        ทิศเหนือ  ติดต่อกับ      ต้าบลดุสิต และ ต้าบลคลองเส 
        ทิศใต้  ติดต่อกับ      แม่น้้าตาปี ต้าบลทุ่งใหญ่ อ้าเภอทุ่งใหญ่ 
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับ      ต้าบลนากะชะ อ้าเภอฉวาง และ ต้าบลคลองเส 
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับ      แม่น้้าตาปี และ ต้าบลดุสิต 

 1.2)  สภาพภูมิประเทศ 
        มีเนื้อที่  42  ตารางกิโลเมตร หรือ  พ้ืนที่  26,725  ไร่  ลักษณะภูมิประเทศของต้าบลถ้้า

พรรณราด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบระหว่างหุบเขาและเชิงเขาสูง ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นที่ราบลุ่ม 
นอกจากนี้ยังมี สายน้้าที่ส้าคัญ คือ แม่น้้าตาปี  คลองพา คลองเที๊ยะ คลองรา หนองเป็ดน้้า  คลองแงะ 
หานหาดเขือ หานปากท่าซอง 

         สภาพภูมิประเทศประกอบด้วย   4   ลักษณะ    ได้แก่ 
       -  พ้ืนที่ภูเขา      ประมาณ  12  %   ของพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ   3,207.00   
ไร่ 
      -  พ้ืนที่ดอน    ประมาณ  28  %   ของพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ   7,483.00   
ไร่ 
      -  พ้ืนที่ลาดเชิงเขา   ประมาณ  15  %   ของพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ   4,008.75   
ไร่ 
      -  พ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้้า   ประมาณ  45 %    ของพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ        
12,026.25  ไร่ 
 
2.  ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการมีส่วนร่วม 

             2.1)  ข้อมูลประชากร เขตการปกครองและพื้นที่ 
                    ต้าบลถ้้าพรรณรา แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น  10  หมู่บ้าน  จ้านวน  2,738  
ครัวเรือน   มีจ้านวนประชากร  7,607   คน  ( ธันวาคม  2554)  แยกเป็นชายจ้านวน  3,777  คน หญิง
จ้านวน  3,803  คน  โดยมีความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากรเท่ากับ 176 คนต่อตารางกิโลเมตร  โดย
หมู่บ้านที่มีประชากรมากท่ีสุดได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านปลายรา  จ้านวน  1,239 คน  506  ครัวเรือน หมู่บ้านที่มี
ประชากรรองลงมาคือ หมู่ที่ 3 บ้านควนกอ  จ้านวน  1,211  คน   587  ครัวเรือน  และ หมู่บ้านที่มี
ประชากรน้อยที่สุด คือ หมู่ที่ 7  บ้านโพธิ์ประสิทธิ์  จ้านวน  462  คน   143  ครัวเรือน    แยกตารางดังนี้ 
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การแบ่งเขตการปกครอง 

หมู่บ้าน 
ครัวเรือน 
ทั้งหมด ชาย หญิง รวม ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ 1  บ้านนาตีน 
หมูท่ี่ 2  บ้านปลายรา 
หมู่ที่ 3  บ้านควนกอ 
หมู่ที่ 4  บ้านวังตลับ 
หมู่ที่ 5  บ้านนาพา 
หมู่ที่ 6  บ้านคลองรา 
หมู่ที่ 7  บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ 
หมู่ที่ 8  บ้านปากท่าซอง 
หมู่ที่ 9  วัดถ้้าทองพรรณรา 
หมู่ที่ 10  บ้านทรายเพชร 

204 
506 
587 
254 
241 
295 
143 
187 
205 
160 

309 
636 
615 
371 
333 
400 
228 
339 
282 
245 

321 
603 
596 
400 
342 
422 
234 
322 
275 
295 

630 
1,239 
1,211 
771 
675 
822 
462 
661 
557 
540 

นายสมบูรณ์     ไชยชาญ 
นายวิเชียร       จินดา 
นายสมบัติ       ทองหรบ 
นายสากล        รักษากิจ 
นายสมศักดิ์      สืบ 
นายกฤตนัย     หงษ์ทอง (ก้านัน) 
นายประดิษฐ์     ชะนา 
นายเสรี           วิชัย 
นายอ้่าธรรมชาติ      ไกรสิทธิ์ 
นายสมศักดิ์       ตุ้นคุด   

รวม 
2,783 3,777 3,830 7,607  

การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร/ครัวเรือน ย้อนหลัง  3  ปี 

หมู่ที่ 
จ านวนประชากรและครัวเรือนในแต่ละปี 

2552 2553 2554 
ประชากร ครัวเรือน ประชากร ประชากร ครัวเรือน ประชากร 

1 607 187 647 607 187 647 

2 1,208 455 1,223 1,208 455 1,223 

3 1,143 483 1,176 1,143 483 1,176 

4 773 224 775 773 224 775 

5 660 227 662 660 227 662 

6 806 272 795 806 272 795 

7 437 131 443 437 131 443 

8 627 175 630 627 175 630 

9 567 190 557 567 190 557 

10 547 149 558 547 149 558 

รวม 7,418 2,496 7,508 7,418 2,496 7,508 

ที่มา :  ทะเบียนอ้าเภอถ้้าพรรณรา   เดือน  ธันวาคม  2554 
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  2.2) โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 
 โครงสร้างและอ้านาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา 

ประกอบด้วย ฝุายบริหารและฝุายสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ร่วมกันท้ากิจการขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณราและตามข้อก้าหนดของ
กฏหมาย  

  1) สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ท้าหน้าที่เป็นฝุายนิติบัญญัติขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หมู่บ้านละ 
2 คน จ้านวนทั้งหมด 20 คน มีวาระอยู่ในต้าแหน่งคราวละ 4 ปี 

 2) นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีวาระอยู่ในต้าแหน่งคราวละ  4  
ปี นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา มีรองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลจ้านวน 2 คน และมี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 1 คน ท้าหน้าที่ฝุายบริหาร  

              2.3)  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
                    บุคลากรทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา มีจ้านวน  41  คน  ได้แก่ 

          1)  ส้านักปลัด    จ้านวน   23  คน  มีพนักงานส่วนต้าบล  7  คน  พนักงานจ้าง  18  คน 
                    2)  ส่วนการคลัง  จ้านวน   8   คน มีพนักงานส่วนต้าบล  5  คน  พนักงานจ้าง  3  คน 
                    3)  ส่วนโยธา      จ้านวน   10  คน มีพนักงานส่วนต้าบล  3  คน  พนักงานจ้าง  7  คน 
 
3. ด้านบทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชน ในกิจกรรมทางการเมือง 
            3.1)  สถิติและข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 
                  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ในวันที่ 7 กันยายน 2551  
พบว่ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา  จ้านวน  5,120 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 
จ้านวน  4,437 คน คิดเป็นร้อยละ 86.66 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  มีบัตรดี  จ้านวน  4,356  ใบ คิด
เป็นร้อยละ 98.17 ของบัตรทั้งหมด  มีบัตรเสีย จ้านวน  53  ใบ  คิดเป็นร้อยละ 1.19 ของบัตรทั้งหมด 
และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จ้านวน 28  ใบ คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของบัตรทั้งหมด    
          การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ในวันที่ 7 กันยายน 2551  พบว่า
มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา  จ้านวน  5,107 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 
จ้านวน  4,441 คน คิดเป็นร้อยละ 86.96 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  มีบัตรดี  จ้านวน  4,224  ใบ คิด
เป็นร้อยละ 95.11 ของบัตรทั้งหมด  มีบัตรเสีย จ้านวน  161  ใบ  คิดเป็นร้อยละ  3.62  ของบัตรทั้งหมด 
และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จ้านวน  56  ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของบัตรทั้งหมด    
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 สรุปผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา ในวันที่  7  กันยายน 
2551 

เขตเลือกตั้ง ผู้ได้รับต าแหน่ง นายก/สมาชิก อบต. 
หมายเลข

ประจ าตัวผู้สมัคร 
ผลคะแนน 

นายก อบต. นายนิพัฒน์   ขุนทอง 1 1,822 
หมู่ที่ 1 1. นายวรรชัย  จันทร์ส่งแสง 

2. นายวิเชียร  ธานีรัตน์ 
2 
1 

234 
190 

หมู่ที่ 2 1. นางปราณี  ปรีชา 
2. นายภาณุพงศ์  เสนา 

3 
2 

340 
251 

หมู่ที่ 3 1. นายนันทศักดิ์  ชูขันธ์ 
2. นายสุวัตร  ไกรสิทธิ์ 

2 
1 

311 
281 

หมู่ที่ 4 1. นายสุพัฒน์  ผึ่งผาย 
2. นายวิทยา  เพ่ิม 

1 
2 

268 
264 

หมู่ที่ 5 1. นายวาสนา  เพชรอาวุธ 
2. นายประชา  เจตนุรักษ์ 

2 
1 

224 
167 

หมู่ที่ 6 1. นายทวีป  ไกรสิทธิ์ 
2. นายสมคิด  แก้วงาม 

2 
3 

255 
249 

หมู่ที่ 7 1. นายสุทา  อาวุธเพชร 
2. นายโกศล  สุวรรณรัตน์ 

1 
2 

182 
126 

หมู่ที่ 8 1. นายสมหมาย  คงแก้ว 
2. นางถนอมศรี  ภารา 

2 
1 

241 
183 

หมู่ที่ 9 1. นายสมบูรณ์  ไทยจีน 
2. นายสุวรรณ  ผสม 

1 
2 

237 
223 

หมู่ที่ 10 1. นายสุชาติ  ค้าแก้ว 
2. นายอดิศักดิ์  แสงมณี 

1 
2 

164 
157 

  3.2) การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา  
        องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุก
ขั้นตอน 
                  1) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ให้มีตัวแทนประชาชนจ้านวน 
6 คน ซึ่งมาจากตัวแทนประชาคม จ้านวน 3 คน และมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ้านวน 3 คน  ซึ่งมีหน้าที่ (1) 
ก้าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น (2) ร่วมจัดท้าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ 
จัดท้าร่างพัฒนา (3)พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด้าเนินงาน (4) ให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อก้าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหาร (5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (6) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท้างานอ่ืนเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  (7) ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดท้าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท้าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต้าบล 
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    2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ให้มี
ตัวแทนจากประชาชน จ้านวน 3 คน มีหน้าที่จัดท้าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก้าหนด จัดท้าร่างแผนการด้าเนินงาน และจัดท้าร่างข้อก้าหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด้าเนินการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  
             3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ให้มี
ตัวแทนจากประชาชนจ้านวน  2  คน มีหน้าที่ (1) ก้าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (2) ด้าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 
            4) แต่งตั้งตัวแทนหมู่บ้านหรือประชาคม ตามข้อเสนอของหมู่บ้านหรือประชาคม เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ อย่างน้อยคณะละ 2 คน ได้แก่  1) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  2) คณะกรรมการรับ
และเปิดซองประกวดราคา 3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 4) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธี
พิเศษ 5) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  7) คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง 
   5) การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น  ในการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี ได้น้าโครงการ/กิจกรรมที่เป็น
ปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นมาบรรจุไว้ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมในพ้ืนที่บูรณาการการจัดท้าแผนพัฒนา  
 
4. ด้านการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 
           ในปีงบประมาณ 2551 องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรามีรายรับ (รวมเงินอุดหนุน) จ้านวน 
21,379,919.02 บาท  มีรายจ่าย  21,351,181.21  บาท  มีเงินทุนส้ารองสะสมจ้านวน  2,685,075.55 
บาท สามารถเปรียบเทียบรายได้-รายจ่าย จากปี 2549-2552 ได้ดังนี ้
 

ปีงบประมาณ 
2551  2552 2553 

ประมาณการ 
2554 

รายรับ 
(รวมเงินอุดหนุน) 

21,379,919.02 21,280,329.76 22,063,503.29 21,309,050.00 

รายจ่าย 
 

21,351,181.21   19,354,476.21 18,612,448.91 21,128,970.00 

 
 
5. ด้านการจัดการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       5.1) ข้อมูลด้านการศึกษา 
             โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส้านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 5 แห่ง   ได้แก่ 

   -  โรงเรียนวัดปากท่าซอง      หมู่ที่ 8    
   -  โรงเรียนบ้านนาพา           หมู่ที่ 5  
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   -  โรงเรียนวัดควนกอ            หมู่ที่ 3    
  -  โรงเรียนบ้านวังตลับ         หมู่ที ่ 4  
  -  โรงเรียนบ้านปลายรา       หมู่ที่  2   

          โรงเรียนมัธยมศึกษา (เอกชนและขยายโอกาส) 2   แห่ง  ได้แก่ 
 -  โรงเรียนจุฑาวิทย์              หมู่ที่  3 
 -  โรงเรียนบ้านนาพา     หมู่ที่  5   

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3   แห่ง  ได้แก่  
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายรา  หมู่ที่  2    
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดเขือ       หมู่ที่ 10 

 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมุขธาราม     หมู่ที่  8 

   ข้อมูลจ านวนนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา  2551 

ชื่อโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน (คน) 

ชั้นอนุบาล ป.1-4 ป.5-6 รวม 
โรงเรียนบ้านวังตลับ         หมู่ที่ 4 37 56 35 128 
โรงเรียนวัดควนกอ          หมู่ที่ 3 10 64 29 103 
โรงเรียนบ้านปลายรา        หมู่ที่ 2 42 115 57 214 
โรงเรียนวัดปากท่าซอง      หมู่ที่ 8 11 33 15 59 
โรงเรียนบ้านนาพา           หมู่ที่ 5 26 44 35 105 

   ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ปีย้อนหลัง 

ชื่อศูนย์ 
จ านวนเด็กเล็กในแต่ละปี (คน) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ศูนย์เด็กเล็กบ้านปลายรา  หมู่ที่  2 67 51 - 
ศูนย์เด็กวัดมุขธาราม      หมู่ที่  8 60 51 - 
ศูนย์เด็กเล็กบ้านหาดเขือ  หมู่ที่ 10 50 32 - 

 
         5.2) ด้านศาสนา วัฒนธรรม  ประชาชนในต้าบลถ้้าพรรณราส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดและ
ศาสนาสถาน จ้านวน  4  แห่ง  ได้แก่ 

   -  วัดมุขธาราม    หมู่ที่  8   ต้าบลถ้้าพรรณรา   
   -  วัดถ้้าทองพรรณรา     หมู่ที่  9   ต้าบลถ้้าพรรณรา  
   -  วัดควนกอ         หมู่ที่  3   ต้าบลถ้้าพรรณรา   
   -  ส้านักสงฆ์เขาพา       หมู่ที่  5   ต้าบลถ้้าพรรณรา    
   ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ส้าคัญของต้าบลถ้้าพรรณรา ได้แก่ (1) งานสารท

เดือนสิบ      (2) งานแห่กระจาด (3)งานประเพณีข้ึนถ้้าปิดทองนมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดถ้้าทองพรรณ
รา (4) งานแข่งขันเรือยาวและประเพณีพ้ืนบ้าน วัดมุขธาราม (5) งานวันสถาปนาอ้าเภอและสืบสานต้านาน
พระอุเชนทร์ (6) งานประเพณีสงกรานต์    
6. การจัดการด้านการท่องเที่ยว 
     แหล่งท่องเที่ยวทีส่้าคัญของต้าบลถ้้าพรรณรา  ได้แก่  
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6.1)  พระพุทธไสยาสน์  วัดถ้ าทองพรรณรา    
              วัดถ้้าทองพรรณราตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 9  ต.ถ้้าพรรณรา ห่างจากถนนสายเดเชีย ( ทางหลวง

หมายเลข41 ) ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นสถานที่ส้าคัญซ่ึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน รวมทั้งยังถือเป็น
แหล่งท้องเที่ยวที่น่าสนใจประจ้าอ้าเภอถ้้าพรรณรา 

               โดยมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาจนเป็นต้านานว่า เมื่อประมาณ พ.ศ.1300-1319 เป็นช่วงที่ได้มี
การสร้างพระบรมธาตุ ซึ่งในระหว่างนั้น มีนางชีปริง และชีปราง เดินทางมาตามแม่น้้าตาปี เพ่ือต้องการน้า
แก้วแหวน เงินทอง ไปร่วมในพิธีก่อสร้างพระบรมธาตุ แต่เมื่อมาถึงอู่เรือ(หนองค้อ) ได้ทราบข่าวว่า พระบรม
ธาตุสร้างเสร็จแล้ว จึงน้าเรือเข้าเทียบท่า เพ่ือต้องการหาสถานที่ที่จะสร้างพระพุทธไสยาสน์ ให้อยู่คู่กับพระ
บรมธาตุ และได้พบถ้้าทองพรรณรา ซึ่งเห็นว่ามีสถานที่เหมาะสม จึงได้ตัดสนิใจสร้างพระพุทธไสยาสน์ไว้ในถ้้า
แห่งนี้ โดยเป็นพระพุทธรูป ยาว 11 เมตร สูง 5 เมตร และได้น้าของมีค่าต่างๆ บรรจุไว้ในองค์พระพุทธ
ไสยาสน์นั้นด้วย ต่อมาเมื่อนางชีปริงและนางชีปรางถึงแก่กรรม ลูกหลานจึงได้สร้างพระพุทธรูปขึ้น 2 องค์
และน้ากระดูกของนางชีปริงและนางชีปรางบรรจุไว้ด้วย พอถึงวันขึ้น 1 ค่้า เดือน 11 ก็จะมีการท้าบุญบูชา 
พระพุทธไสยาสน์ และพระพุทธรูปที่บรรจุกระดูกของนางชีปริงและนางชีปราง เป็นประจ้าตลอดมาทุกปี โดย
จะมีประชาชนจากทั่วสารทิศมามนัสการพระพุทธไสยาสน์แก้บนด้วยขนมพอง ขนมลาและเที่ยวชมถ้้าต่างๆ
ภายในวัด ซึ่งมีอยู่หลายถ้้า จนกลายเป็น ประเพณีข้ึนถ้้า ที่สืบทอดกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

           6.2) สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ  ได้แก่ ส้านักสงฆ์ภูเขาพา หมู่ที่  5 และ วัดมุขธาราม หมู่ที่  8 
ต้าบลถ้้าพรรณรา 
 

7. โครงสร้างพ้ืนฐาน         
          7.1) เส้นทางคมนาคม 

      -  ถนนลาดยาง         จ้านวน      13   สาย    
                -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      จ้านวน      14     สาย      

     -   ถนนหินคลุก            จ้านวน      15    สาย    
     -   ถนนลูกรัง                      จ้านวน      18     สาย    

7.2) ระบบประปาหมู่บ้าน มี  18  แห่ง  ดังนี้ 
             - หมู่ที่ 1 จ้านวน   2   แห่ง  - หมู่ที่ 6  จ้านวน   2   แห่ง 
             - หมู่ที่ 2 จ้านวน   2   แห่ง  - หมู่ที่ 7  จ้านวน   1   แห่ง 
      - หมู่ที่ 3 จ้านวน   2   แห่ง  - หมู่ที่ 8  จ้านวน   1   แห่ง 
 
    - หมู่ที่ 4 จ้านวน   2   แห่ง  - หมู่ที่ 9  จ้านวน   1   แห่ง 
    - หมู่ที่ 5 จ้านวน   2   แห่ง  - หมู่ที่ 10  จ้านวน   1   แห่ง 

          7.3)  ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
                -  จ้านวนไฟฟูาสาธารณะ        จ้านวน 70   จุด 

      -  สะพาน                   จ้านวน  8   แห่ง     
      -  สะพานลอยคนข้าม      จ้านวน  2   แห่ง     

                -  สวนสาธารณะ              จ้านวน  1   แห่ง     
                -  ตลาด        จ้านวน  1   แห่ง     
                -  สนามเด็กเล่น      จ้านวน   5   แห่ง      
                -  ลานจอดรถสาธารณะ           จ้านวน  1   แห่ง     
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                -  ลานกีฬาชุมชน     จ้านวน  8   แห่ง     
                -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บ้าน    จ้านวน  2   แห่ง   

      -  สถานีต้ารวจภูธร              จ้านวน    1   แห่ง 
      -  ปูอมต้ารวจ                   จ้านวน    1   แห่ง 

   7.4) แหล่งน้ าที่ส าคัญ 
                แหล่งน้้าตามธรรมชาติ  
                - จ้านวนแม่น้้า        จ้านวน   1   สาย   ไดแ้ก่ แม่น้้าตาปี 
                - จ้านวนคลอง        จ้านวน   5   สาย   ได้แก่ คลองเทือก คลองห้วยมุด ครองรา คลองพา  
คลองเทียะ            
               - หนอง/บึง/ห้วย     จ้านวน  25  แห่ง   ได้แก่ หนองหาดน้้าผุด หนองพลับ ห้วยมุด ห้วยช่อง
ปลักหมู ห้วยน้้าผุด  ห้วยแตงงู  หนองบัว หนองน้้าเก่า หนองขนุนปาน หนองยางใช้ หนองเต่า หนองหาน
หลวง หนองน้้าหาดเขือ หนองน้้าอู่เรือ ห้วยกรั้ง  ห้วยพังโถม  หนองน้้าหัวกลิ้ง หนองเป็ดน้้า หนอง
ทองหลาง หนองหารพริก หนองแงก หนองหว้ายาน  ห่านห้วยยาน หานปากท่าซอง หนองแขวน 
               แหล่งน้้าที่สร้างขึ้น 
               - จ้านวนบ่อบาดาล   จ้านวน 17  แห่ง    

     - จ้านวนบ่อโยก   จ้านวน  3  แห่ง  ได้แก่ หมู่ที่  4,5,10 
               - อ่างเก็บน้้า      จ้านวน  4  แห่ง   ได้แก่ หนองหาดน้้าผุด หนองปลิง คลองแงก  
บ้านปากท่าซอง 
               - ฝายเก็บน้้า   จ้านวน  2  แห่ง   ได้แก่ คลองเทือก คลองรา   
8. ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน 

            8.1) การประกอบอาชีพและรายได้ 
                 ประชากรของต้าบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การท้าสวนยางพารา ท้าสวน 
ผลไม้ ท้านา เลี้ยงสัตว์ปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงสุกร โคพ้ืนเมือง นอกจากนี้ ประชากรบางส่วนประกอบ
อาชีพรับจ้างและค้าขาย  
       หน่วยธุรกิจในเขตต้าบลถ้้าพรรณรา 
     - ธนาคาร          1 แห่ง 
                 - ที่ท้าการไปรษณีย์เอกชน            1        แห่ง 
     - โรงงานอุตสาหกรรม(เหมืองแร่)     4        แห่ง 
                 - สถานีน้้ามัน (ทั้งเล็ก-ใหญ่)        13 แห่ง     

            8.2) จุดดูงาน 
    1.  แปลงไร่นาสวนผลไม้ผสมและเกษตรผสมผสาน ของนายส้าราญ   คหะวงค์  

                        ตั้งอยู่  238  หมู่ที่  9  ต้าบลถ้้าพรรณรา   
    2.  แปลงสวนไม้ผล โครงการผลิตพืชปลอดภัย  ของนางจราวรรณ   วาณุนาม  
         ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

                  3.   ธนาคารวิสาหกิจชุมชนถ้้าพรรณรา งานแปรรูปสินค้าเกษตร (ข้าวเกรียบผัก-ผลไม้)   
      ต้ังหมู่ที่  2  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

   4.   กลุ่มแม่บ้านวังตลับ งานผลิตภัณฑ์หนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (มะพร้าวอบน้้าผึ้ง)  
   ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

   5.   โครงการหนึ่งต้าบลหนึ่งฟาร์มตัวอย่าง ของ นายโสภณ  ศรีสุวรรณ 
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         ตั้งอยู่หมู่ที่  2  ต้าบลถ้้าพรรณรา 
   6.   กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ บ้านนาตีน หมู่ที่  1  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

    7.   กลุ่มเลี้ยงปลาดุก  หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 9  ต้าบลถ้้าพรรณรา 
    8.   กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 6  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

          8.3) การสาธารณสุข  
                  1. โรงพยาบาลของรัฐ   ขนาด  10  เตียง  1   แห่ง 
                  2. สถานีอนามัยต้าบล    1   แห่ง 

    3. สาธารณสุขอ้าเภอถ้้าพรรณรา         1   แห่ง 

         8.4)  กลุ่มองค์กรและกลุ่มอาชีพในต าบลถ้ าพรรณรา 
        1.   กลุม่แม่บ้านเกษตรกรบ้านนาตีน              2.   กลุ่มแม่บ้านบ้านควนกอ 
        3.   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปลายรา    4.  ธนาคารหมู่บ้านบ้านปลายรา 
        5.   กลุ่มแม่บ้านคลองรา       6.   ธนาคารหมู่บ้านนาตีน 
        7.   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังตลับ     8.  ธนาคารหมู่บ้านบ้านวังตลับ 
        9.   กลุ่มเกษตรกรท้านาถ้้าพรรณรา      10. ธนาคารหมู่บ้านนาพา 
        11.  กลุ่มเกษตรกรโคขุน       12.  กลุ่มสภาแม่บ้านฯ  ต.ถ้้าฯ 
        13.  ผักปลอดสารพิษ ปี 2547      14.  กลุ่มโรงรมสหกรณ์โพธิ์

ประสิทธิ์ 
        15.  กลุ่มไร่นาสวนผสมฯ  หมู่ที่ 9      16.  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  หมู่ที่ 5 
    17.  กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน หมู่ที่ 9 18.  กลุ่มธนาคารหมู่บ้านทรายเพชร 
        19.  กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านนาพา             20.  กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวังตลับ 

                   21.  กบท.               22.  ธนาคารวิสาหกิจชุมชนถ้้า ฯ 
        23. กลุ่มแม่บ้านปากท่าซอง                                     24.  กลุ่มสตรีปากท่าซอง 
        25. กลุ่มสตรีบ้านปลายรา                   26.  กลุ่มสตรีบ้านทุ่งคางิ้ว 
        27.  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านวังตลับ        28. กลุ่มรักสุขภาพบ้านควนกอ 
        29. กลุ่มเลี้ยงโคถ้้าพรรณรา หมู่ที่  6                           30.  กลุ่มแม่บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ 
        31. กลุ่มแม่บ้านถ้้าทองพัฒนา หมู่ที่ 9  

           8.5) ข้อมูลด้านปราชญ์ท้องถิ่น* 
      1.  สาขาหมอยา หมอรักษาโรค     จ้านวน     15   คน 
      2.  สาขาศิลปินพื้นบ้าน      จ้านวน      6    คน 
      3.  สาขาประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน    จ้านวน      6    คน 
      4.  สาขาศิลปะ งานประดิษฐ์ อาชีพ     จ้านวน     23   คน 
      5.  สาขาศาสนา        จ้านวน     2    คน 
      6.  สาขาเกษตร     จ้านวน     8    คน 
        *ขอ้มูลจากแผนชุมชน ป ีพ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 



 17 

 
 9. ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
               - ทรัพยากรดิน 
                   ลักษณะที่ดินในพ้ืนที่แบ่งเป็น  2  ประเภท คือ ดินร่วนปนทราย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรามีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูง ซึ่งเหมาะกับการท้าสวนยางพารา 
และดินเหนียวปนทราย ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณท่ีราบลุ่มตามแนวแม่น้้าตาปี ซึ่งเหมาะกับการท้านา 
               - ทรัพยากรไม้ 
                   มีปุาสงวนแห่งชาติ  2  ปุา คือ ปุาปลายราและปุาซ่อม แต่ในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวถูก
ราษฎรบุกรุกเข้าท้าผลประโยชน์ ตั้งบ้านเรือนและท้าสวนยางพาราเกือบเต็มพ้ืนที่มีสภาพปุาเหลืออยู่บ้าง
ตามเชิงเขา 

      -  ทรัพยากรแร่ 
          มีแร่พลอย วุลแฟลม ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ซึ่งเป็นรายได้ภาคหลวงแร่ ที่

น้ามาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ปีหนึ่งหลายล้านบาท 
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บทที่ 3บทที่ 3  
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 

 
1.  หลักและแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา (พ.ศ. 2556-2560) เป็นการ
วางยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี  โดยอาศัยกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อม และการวิเคราะห์
ศักยภาพขององค์กร เพ่ือให้เห็นทิศทางในการพัฒนา การจัดสรรทรัพยากรและบริหารจัดการองค์กรให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสัมฤทธิ์ผลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความ
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

               หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา  ได้ใช้
แนวคิดในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแนวนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้พิจารณาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ดังนี้ 

     1.  นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา  

                    (นายนิพัฒน์   ขุนทอง  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ได้แถลงนโยบายใน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  สมัยสามัญสมัยแรก ประจ้าปี พ.ศ. 2551  เมื่อวันที่ 24  
ตุลาคม 2551) 

1. นโยบายด้านการพัฒนาอาชีพ การลงทุน  การพาณิชย์ การท่องเที่ยว 
1.1  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรกรรม ได้แก่ การท้าสวนยางพารา สวน

ผลไม้ ท้านา เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก โดยเน้นแนวทางแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ น้อมน้าเอาทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด้าริมาใช้ในการพัฒนา 

1.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาอาชีพในชุมชนตามความต้องการของ
ชุมชน ที่สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชากรในท้องถิ่น 

1.3  ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและคิดค้นเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับ
การเกษตร พัฒนาความรู้ให้ราษฎรรู้จักการท้าผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านโดยเลือกใช้วัสดุท้องถิ่นมาประดิษฐ์ตกแต่ง
เพ่ิมมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเพ่ือให้ประชาชนมีการออม การ
จัดตั้งร้านค้าชุมชนและสร้างสวัสดิการต่างๆในชุมชน 

1.5 ปรับปรุง พัฒนาตลาดสดให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ให้เป็นระบบ สามารถเป็นศูนย์กลางการจ้าหน่ายสินค้าของประชาชน เป็นศูนย์จ้าหน่ายผลิตผลของกลุ่ม
อาชีพในชุมชน  

1.6  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวในต้าบล เช่นวัดถ้้าทอง ส้านักสงฆ์
ภูเขาพาวนารามให้มีความน่าสนใจ เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้มี
สาธารณูปโภคอย่างเหมาะสมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
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2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
2.1 พัฒนาถนนทั้งเส้นทางสายหลักและสายย่อยในต้าบล เพ่ือเชื่อมโยงหมู่บ้านต่างๆ

ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม ขนส่งและล้าเลียงผลผลิตจากชุมชนไปสู่ตลาดหรือในเมือง 
2.2 ส้าหรับถนนที่ต้องใช้งบประมาณในการจัดสร้างสูง ใช้การประสานงานและขอรับ

การสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ส้านักงานทางหลวงชนบท ส้านักงานโยธาธิการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

2.3 ระบบประปา จะเน้นถึงความพอเพียงและท่ัวถึง โดยประสานงานของบประมาณ
ในการจัดสร้างระบบประปาผิวดินให้ทั่วถึงเท่าที่จะท้าได้ รวมทั้งจัดหาภาชนะส้าหรับจัดเก็บน้้าดื่มที่สะอาด
ของราษฎรอย่างทั่วถึง 

2.4 พัฒนาระบบการระบายน้้าและขุดลอกเพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมบ้านเรือนและ
เรือกสวนไร่นา 

2.5 ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบมีคุณภาพ มีระบบ
เสียงตามสายที่มีคุณภาพ ทั่วถึง โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

2.6 ด้าเนินการควบคุมดูแลในเรื่องสิ่งแวดล้อม มลภาวะ ขยะมูล โดยจะเร่งรัดให้มี
การจัดสร้างระบบก้าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณราให้มี
ประสิทธิภาพ 

3. นโยบายด้านการศึกษาและสาธารณสุข ความสงบเรียบร้อย ปลอดภัย 
3.1 ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญก้าวหน้า อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนไป

พร้อมๆกันโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง 
3.2 จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ลานวัฒนธรรม สนามเด็กเล่น สนามกีฬา รวมทั้ง

ส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากวัดและโรงเรียนในการจัดกิจกรรมของชุมชนให้มากขึ้น 
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการให้สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กอย่าง

ทั่วถึงและมีระบบ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนสามารถเลี้ยงชีพตนเองได้ 
3.4 สนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต้าบล  ให้มี

คุณภาพ  ส่งเสริมการเรียนรู้  และการเจริญเติบโตของเด็กให้เหมาะสมตามวัย ให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียม
กับเอกชน 

3.5 สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง  และขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้ประชาชนในต้าบลมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

3.6 สนับสนุนการจัดการศึกษา  ให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ ในพ้ืนที่ต้าบลถ้้าพรรณรา  
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในหลักสูตรและนอกหลักสูตรให้กับนักเรียน 

3.7 สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชน  เช่น  หนังสือพิมพ์รายวัน  
ส้าหรับหมู่บ้านและชุมชน  การสร้างห้องสมุดประจ้าต้าบล 

3.8 ปรับปรุง สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศศมช.)ให้มีคุณภาพพร้อม
บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.9 เสริมสร้างศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน(อสม.)ให้มีความรู้ 
ความสามารถในการบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 

3.10 ส่งเสริมการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อร้ายแรง รณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้าน
สุขภาพอนามัยของประชาชน 
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3.11 ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น สถานีต้ารวจ 
เพ่ือดูแลความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน 

3.12 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของส้านักงานองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้้าพรรณรา บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง 

3.13 สนับสนุน บริหารจัดการ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ให้
เพียงพอ มีความรู้ ความสามารถในการบริการ ช่วยเหลือประชาชน 

 
 

4. นโยบายด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 
4.1 มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ประชากรมีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันใน

สังคม ในการพัฒนาท้องถิน่สร้างความสมานฉันท์ในชุมชน 
4.2  ให้การสนับสนุน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดให้มี

ความสวยงามเป็นระเบียบ 
4.3  ส่งเสริมการเข้าวัดฟังธรรม ในวันธรรมสวนะเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ให้แก่เยาวชนและประชาชน 
4.4  ส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นอยู่อย่างพอมีพอกิน ไม่ฟูุงเฟูอ ยึดตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
4.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีวันส้าคัญต่างๆ เช่น ประเพณีลอย

กระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เป็นต้น 
4.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการทั้งในระดับหมู่บ้าน 

ระดับต้าบล เพ่ือให้ก้าวสู่ระดับอ้าเภอและจังหวัดต่อไป 

5. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ให้น่าอยู่ 

สะอาด สวยงามและปลอดภัย 
5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรชุมชน ประชาชน เยาวชน ในการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือสร้างจิตส้านึกสาธารณะที่ดีต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

6. นโยบายด้านการบริหารและการเมือง 
6.1 มุ่งท้างานด้วยความสุจริต รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้มีคุณธรรม พัฒนาองค์กร

องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณราโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance)พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นนักบริการสังคมที่มีคุณภาพ (Social Service) เป็นที่พ่ึงของ
ประชาชนได ้

6.2 ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการส้านักงาน เสริมสร้างความพร้อม
ของส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ให้เป็นหน่วยงานบริการสังคมที่ดีและมีมาตรฐาน
ทางการบริการ(Good And Standard Social Service sector)และสอดคล้องกับหลักการกระจายอ้านาจ
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.3 ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนใน
การพัฒนาคุณภาพองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา 
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6.4 ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้คณะกรรมการชุมชน
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต้าบลและชุมชนมากขึ้น 

6.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการ
ให้ประชาชนรู้จักบทบาทหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนขององค์กรชุมชน คณะกรรมการชุมชน ที่ด้าเนิน
กิจกรรมต่างๆโดยชุมชนและเพ่ือชุมชน 

6.7 ส่งเสริม สนันสนุนให้ประชาชน ชุมชนมีการเฝูาระวัง ตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา 

6.8 ส่งเสริม สนับสนุน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการจัดท้าประชา
พิจารณ์ในแนวทางท่ีถูกต้อง ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร 

6.9 จัดระบบการพัฒนาต้าบลตามโครงการพัฒนาต่างๆโดยจัดท้าเป็นแผนงาน 
โครงการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านต่างรวมทั้งจัดสรร
งบประมาณให้กับโครงการต่างๆที่มาจากประชาคมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

6.10 ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา พนักงานส่วนต้าบลและลูกจ้างเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท้างาน 

6.11 จัดหาสถานที่และสร้างอาคารส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา
แห่งใหม่ เพ่ือรองรับการให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ และเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของต้าบลถ้้า
พรรณราต่อไป 
 
             2.   กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

        กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ้าปี 2555 ได้ก้าหนดขึ้น
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนวพระราชด้าริฯ  
โดยอาศัยกรอบแนวทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  10 นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
ภารกิจ 6 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้านาจฯ 
มาตรา 32(1) รวมทั้งได้ทบทวนจากกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปี 
พ.ศ.2555 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และพันธกิจต่าง ๆ ดังนี้ 

       1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัย
อย่างทั่วถึง 
           1.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
           1.3  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
ทุกพ้ืนที ่
           1.4  ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                    1.5 ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเป็นรูปธรรม 

       2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 



 22 

            2.1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการ
พัฒนาในทุกด้าน 
          2.2 พัฒนาคุณภาพการศึกษากระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ สนับสนุนการจัดท้าหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 

        2.3 รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
         2.4 พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผน
ไทย (แพทยท์างเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และสถานพยาบาล 
         2.5 รณรงค์ ปูองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ้านวนผู้เสพย์และ
ผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
         2.6 รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและปูองกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ 
เฝูาระวังปูองกันปัญหาการปุวยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
         2.7 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสา
ธารณภัย  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
                 2.8 พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก้าลังกายและเล่นกีฬา จัดหา
สถานที่จัดกิจกรรมออกก้าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
                 2.9 ส่งเสริมการท้านุบ้ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พัฒนา ฟ้ืนฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและ
เผยแพร่สู่สังคมโลก 
                 2.10 สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และพ่ึงพาตนเองได ้
                 2.11 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน  สนับสนุนการจัดท้าและใช้
แผนชุมชน  และส่งเสริมกิจกรรมชุมชน  

   3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
       3.1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชด้าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
       3.2 พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจ
ชุมชน สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าการผลิต ด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 
      3.3 ส่งเสริมการผลิตและจ้าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงาน
ทดแทน 
      3.4 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
      3.5 จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
      3.6 ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด 
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
      3.7 ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์  และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
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      3.8 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่ นกับองค์ความรู้ใหม่ 
สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส้าคัญกับความสอดคล้องกับ
ความต้องการ  ภาคเศรษฐกิจชุมชน 

  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
     4.1 ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
     4.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ต้นน้้าและลุ่มน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบ
ช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้้า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้้าแล้งและน้้าท่วม 
     4.3 ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ใน
ขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
     4.4 ส่งเสริมการด้ารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน
การสร้างเครือข่ายชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
     4.5 ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรม
ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน 
ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยก
ขยะ ในแหล่งก้าเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก้าจัด
ขยะแบบรวมศูนย์ 
     4.6 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก้าจัด บ้าบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้าง
จิตส้านึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
     4.7 ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใส
สะอาด 
     4.8 สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท้าแผนที่ เพ่ือแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
     4.9 ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์
ฟ้ืนฟู ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษา ปกปูองระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชุมชน 

            5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
     5.1 รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส้านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตส้านึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
     5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า  ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการ
ประชาชน ลดขั้นตอนการท้างานเพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
     5.3 พัฒนาและส่งเสริมการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตาม
ประเมินผล 
     5.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่้าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ 
               แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งก้าหนดวิสัยทัศน์ของ
ประเทศไว้ คือ มุ่งพัฒนาสู่  “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”  (Green and Happiness Society) คนไทยมี
คุณธรรมน้าความรู้ เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ 
เสถียรภาพ และเป็นธรรม  สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยู่ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ตามประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ดังนี้ 
           1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
           2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคง 
           3) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน 
            4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนรากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
            5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ 

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย 
        กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วยจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและ
พัทลุง เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีบทบาททั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การปกครองทั้งในระดับภาคและ
ระดับประเทศมาโดยตลอดและนับวันจะทวีความส้าคัญมากยิ่งขึ้น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีประชากร
รวมประมาณ 3,516,000 คน มีพ้ืนที่รวม 33,102 ตารางกิโลเมตร หรือ 20,161,527 ล้านไร่ เป็นกลุ่มจังหวัด
ที่ฐานทางการเกษตร ขนาดใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ คือ ยางพารา ปาล์มน้้ามัน และผลไม้มี
ทรัพยากรธรรมชาติ มากมายและหลากหลาย ทั้งปุาเขาเกาะแก่งและชายฝั่งทะเลที่มีความยาวเชื่อมต่อทุก
จังหวัด เอื้อต่อการพัฒนา ทั้งการเพาะเลี้ยงชายฝั่งและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังเป็นพ้ืนที่ที่มีอารยธรรม
เก่าแก่เป็นเมืองส้าคัญทางประวัติศาสตร์และสืบทอดประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
มาจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาประเทศ  
        วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย “มุ่งสู่การเป็นแปล่งผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามัน
ที่มีคุณภาพเป็นศูนย์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในภูมิภาค” ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น 
ดังนี้ 
  1) การเป็นแหล่งผลิตสินค้าและจ้าหน่ายยางพาราที่มีคุณภาพ 
  2) การเป็นแหล่งผลิตปาล์มน้้ามันที่มีคุณภาพ 
  3) การพัฒนาสินค้าด้านท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐาน 
  4) การส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์ 
  5) การพัฒนาบุคลากรและการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
  6) การพัฒนาด้านการบริหารการท่องเที่ยว 
 

เป้าหมาย กลยุทธ์ 
1. การเป็นแหล่งผลิตสินค้าและจ าหน่ายยางพาราที่มีคุณภาพ 
- เป็นแหล่งผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ 
- เป็นแหล่งผลิตยางพาราเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่มีมูลค่าสูง 
 

- การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ(พันธุ์และการจัดการการผลิต การแปร
รูปและการตลาด) 
- การเป็นศูนย์กลางยางพาราภาคใต้ตอนบนและใช้กลไกด้านการ
บริหารจัดการยางพาราเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคา 



 25 

- การบริหารจัดการผลผลิตหรือก่อนการเก็บเกี่ยว 
- พัฒนาการรวมกลุ่ม Cluster ยางพาราครบกระบวนการ 

2. การเป็นแหล่งผลิตปาล์มน้ ามันมีคุณภาพ 
- เป็นแหล่งผลิตหลักปาล์มน้้ามันที่มีคุณภาพ 
- สร้างเสถียรภาพด้านราคาและต้นทุนการ
ผลิต 
- เ ป็ น แหล่ ง ก า รผลิ ต อ าหา รสั ต ว์ จ า ก
กระบวนการแปรรูปปาล์มน้้ามัน 

- จัดระบบการใช้ที่ดินเพื่อขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามันในเขตที่
เหมาะสม และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ (High Yield) 
- เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการขนส่ง (Logistics) สู่
แหล่งแปรรูป และการลดต้นทุนการผลิต 
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพและการ
พัฒนาปาล์มน้้ามันที่มีประสิทธิภาพ 
- มีระบบการจัดการด้านการเงิน (Contract Farming) 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่ม Cluster ปาล์มน้้ามัน และการรวมกลุ่มทั้ง
เกษตรกรรายย่อย สวนปาล์ม โรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

3. พัฒนาสินค้าด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐาน 
- พัฒนาสินค้ าด้ านการท่อง เที่ ยว ให้ ไ ด้
มาตรฐานและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

- สร้างเอกลักษณ์หรือจุดขายด้านการท่องเที่ยวใหม่ ของกลุ่ ม
จังหวัด 
- ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวส้าคัญให้ได้มาตรฐาน 
- เสริมสร้างและเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มให้ครบ
วงจรการท่องเที่ยว 
- พัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานระดับสากล 

4. การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
- ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ ล ะ เ พิ่ ม จ้ า น ว น
นักท่องเที่ยวและรายได้การท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ความสมดุลของระบบ
นิเวศน์ในแหล่งท่องเที่ยว 

- ส่งเสริมด้านการตลาดเชิงรุกควบคู่การประชาสัมพันธ์เพื่อรักษา
มาตรฐานตลาดเดิม 
- สร้างตลาดท่องเทียวสู่กลุ่มเปูาหมายใหม่ 

5. การพัฒนาบุคลากรและบริการประสิทธิภาพ 
- เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการการ
ท่องเที่ยว 

- พัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญในด้านบริการท่องเที่ยว 
- เสริมสร้างความรู้เฉพาะเพื่อสร้างบุคลากรมืออาชีพ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเครือข่ายการท่องเที่ยวของกลุ่ม 
- เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวขององค์กรภาครัฐและ
เอกชน 

- สร้างและส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ
เพื่อผลักดัน ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว   ให้ทันต่อการแข่งขันและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ 
- พัฒนาระบบบริหารข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว     ให้ทันสมัย
และทั่วถึง 

 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1    การขจัดปัญหาความยากจน 
  เปูาประสงค์ 
  1. ประชาชนที่ยากจนมีอาชีพมีรายได้พอเพียงต่อการด้ารงชีพ 
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  2. ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคมและได้รับการบริการจากภาครัฐเท่า
เทียมทุกระดับ 
  กลยุทธ์หลัก 
  1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อความเข้มแข็งของครอบครัวของ
ชุมชน สังคมในการประกอบอาชีพ 
  2. ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการลดรายจ่าย สร้างรายได้ของครัวเรือน 
  3. สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างทักษะทั้งในและนอก
ภาคเกษตร 
  4. สร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษา สาธารณสุข และการคุ้มครองทางสังคม 
  5. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนของครอบครัวโดย
การใช้กระบวนจัดการความรู้แบบองค์รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  เปูาประสงค์ 
  1. ประชาชนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งดีงามและภูมิปัญญาให้เกิด
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  2. ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ด้ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 
  3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดจากอบายมุขและยาเสพติด 
  กลยุทธ์หลัก 
  1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม ทั้งในและนอกระบบโดยเร่งรัดพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาทุกระดับให้ผู้เรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งการส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้
ชุมชน และการจัดคาราวานเสริมเด็กเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  3. สร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพโดยพัฒนาหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า คุณภาพการบริการ การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพ เสริมสร้างคน
ไทยแข็งแรง พัฒนา ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และส่งเสริมการกีฬา 
  4. เสริมสร้างความพร้อมเพ่ือให้เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 
 
  5. เสริมความพร้อมให้หมู่บ้านและชุมชนในการคุ้มครองและจัดหาหลักประกันทางสังคม
ให้ประชากร วัยแรงงานมีงานท้าท้ังอาชีพหลัก อาชีพเสริม เพ่ือความมั่นคงในการด้ารงชีพ 
  6. เสริมสร้างสังคมให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดอบายมุข ยาเสพติด 
  7. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือของภาครัฐและประชาชนในด้านการข่าว การ
ปราบปรามอาชญากรรม เพ่ือการจับกุมผู้กระท้าความผิดมาลงโทษได้มากข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP 
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 
  เปูาประสงค์ 
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  1. เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมรายได้จากการพัฒนาด้านการเกษตร อุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 
  2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมดุล และสอดคล้องกับการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 
  กลยุทธ์หลัก 
  1. พัฒนาคนให้ก้าวหน้าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
  2. ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าการผลิตด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและ
การบริการ ฯลฯ 
  3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับแรงงานด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ 
  4. ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาระบบการผลิต การตลาด
อย่าง  มีประสิทธิภาพ 
  5. ส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน มีการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือตอบสนอง
การพัฒนาจังหวัดอย่างมีเอกภาพทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม เช่น เครือข่ายโลจิสติกส์ (ทาง
บก น้้า อากาศ) 
  6. ส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาพืชพลังงานทดแทน เช่น การปลูกพืชปาล์มน้้ามัน 
  7. รัฐบาลสร้างกลไกในการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  8. พัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนปัจจัยด้านการผลิตและ
การตลาด 
  9. ปรับปรุงและสร้างกลไกในการสนับสนุนเงินทุนสู่ภาคการผลิตสู่ชุมชนและครอบครัวเพ่ือสร้าง
รายไดอ้ย่างยั่งยืน 
  10. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของครอบครัว
และชุมชน 
  11. พัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการที่ดีเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัด 
  12. รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมและค่านิยมท่ีดีงามเพ่ือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 
  13. ปรับปรุงแก้ไขค่านิยมวัฒนธรรมตะวันตก การบริโภคนิยม โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในการด้าเนินชีวิต 
  14. ปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการศึกษาและลงทุนเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักลงทุน
และบุคคลทั่วไป 
  15. เพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจตรา ดูแล รักษาความปลอดภัยให้บริการนักท่องเที่ยวอย่าง
เป็นประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   การ พัฒนาและเ พ่ิมขีดความสามารถการ บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
  เปูาประสงค์ 
  1. บริหารจัดการและใช้ประโยชน์สร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เพ่ือการใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างเหมาะสมภายในการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  2. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงาน
สะอาด 
  กลยุทธ์หลัก 
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  1. สร้างเครือข่ายชุมชนเพ่ือสร้างความร่วมมือในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  2. เร่งรัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ด้วยการจัดท้า
แนวเขตพ้ืนที่ปุา ผังเมือง แนวปูองกันตลิ่ง ระบบบ้าบัดน้้าเสียและระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 
  3. กระตุ้นชุมชนให้เกิดความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ และเพ่ิมขีดความสามารถบริหารจัดการให้กับชุมชน 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการลดและการน้าเอาสิ่งของเครื่องใช้ในครัว เรือน โรงงาน
อุตสาหกรรมกลับมา ใช้ใหม่ ตั้งแต่แหล่งก้าเนิด 
  5. เพ่ิมขีดความสามารถควบคุมมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากครัวเรือน โรงงาน
อุตสาหกรรม  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  6. ส่งเสริม สนับสนุน ครัวเรือน ชุมชน อปท. โรงงานอุตสาหกรรม ใช้พลังงานทดแทน
พลังงานทางเลือก 
  7. เร่งรัดการรังวัดและจัดท้าแผนที่เพ่ือแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
  8. ส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  เปูาประสงค์ 
  1. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี 
  2. บุคลากรมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของประชาชน 
  กลยุทธ์หลัก 
  1. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
  2. ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน สร้างความโปร่งใสและลด
ขั้นตอนการท้างานเพื่ออ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและ
ปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 
  4. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลของจังหวัด 
  5. สนับสนุนกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดท้าแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้
สอดคล้องกับ  ความต้องการของพ้ืนที่โดยผ่านระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
  7. พัฒนาระบบ/กลไก โครงสร้างพ้ืนฐานของการบริหารแผนและยูทธศาสตร์ของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด 
  8. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
3.2   ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
     องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ได้วางแนวคิดในการพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา พ.ศ. 2553-2557 ตามนโยบายของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล รวมถึงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช วิเคราะห์ภาพปัญหาและความต้องการขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา โดยใช้
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ข้อมูลความจ้าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.), ข้อมูลกชช.2ค., ข้อมูลแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเองต้าบลถ้้าพรรณรา เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดท้าแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา  
    นอกจากนั้นได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ด้วยเทคนิค  SWOT ANALYSIS  (จุดแข็ง  
จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค)ดังนี้ 
 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 
1. มีพื้นที่ติดถนนสาย 41 ซึ่งเป็นสายถนนแผ่นดินสาย
หลัก สามารถเดินทางไปมาได้สะดวก 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานต้องท้าแบบค่อย
เป็นค่อยไป  เพราะข้อจ้ากัดเรื่องงบประมาณ 

2. มีแหล่งน้้าส้าคัญไหลผ่าน สามารถน้าไปใช้
ประโยชนใ์นการอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม 

2.  การก่อสร้างถนนท่ีไม่ได้มาตรฐาน มีรถบรรทุก
ขนาดใหญ่วิ่งผ่าน ท้าให้ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ
เพื่อการซ่อมบ้ารุงถนน 

โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด (Threat) 
1. พ.ร.บ. การกระจายอ้านาจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ได้ท้าให้มีรายรับเพิ่มขึ้น สามารถ
น้าไปใช้เพื่อการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  

1. ขาดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ท่ีต่อเนื่อง เนื่องจากต้องมีงบประมาณ
ท่ีโอนจากส่วนกลางก่อนจึงสามารถท้าได้ 
.  

2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรอื่น เช่น 
อบจ.นศเพื่อก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 
2. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 
1. ประชาชนส่วนใหญ่มีค่านิยมใฝุเรียนรู้ และมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา 

1. บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สมัยใหม่ ท้าให้ขาดประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

2. ประชาชนให้ความส้าคัญกับการมีสุขภาพอนามัยท่ี
ดี มีการส่งเสริมการออกก้าลังกายมากขึ้น 

2. เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และ โรคระบาด
ต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคชิคุณปุนยา 

3. มีแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีส้าคัญ ท้าให้
ประชาชนยึดมั่นในศาสนสถาน 

3. ขาดการรวบรวมข้อมูล ความรู้ แหล่งเรียนรู้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งผลให้ประชาชนไม่เห็น
คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการกีฬา การ
อนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 

4. การท่ีมีบุคคลบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม มี
วิถีชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่เสียสละเพื่อส่วนรวม 
และขาดระเบียบวินัย  ไม่สนใจสังคม ประเพณี
วัฒนธรรม 

5. การมีงบประมาณเป็นของตนเองสามารถสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อที่เป็นประโยชน์ได้ทันท่วงที 

5. ประชาชนบางกลุ่มขาดการเคารพกฏหมายเพื่อ
ความปลอดภัย ไม่เห็นความส้าคัญของการส่งเสริม
การจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียน
ร้อย 
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โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด (Threat) 
1. พ.ร.บ. การกระจายอ้านาจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ได้ท้าให้มีรายรับเพิ่มขึ้น สามารถ
น้าไปใช้เพื่อการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ได้มากขึ้น 

1. อ้านาจหน้าท่ีตามแผนกระจายอ้านาจฯ หลาย
ภารกิจยังไม่มีความชัดเจน เช่น นโยบายการถ่ายโอน
การศึกษายังไม่ชัดเจน บุคลากรทางการศึกษาไม่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  

2. มีสถานพยาบาลต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ี สามารถอ้านวย
ความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทันท่วงที 

2. ปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านเสียง ฝุุนละออง จากการ
ท้าเหมืองแร่ มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน 

3. นโยบายรัฐบาลก้าหนดให้ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้น
ไปได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน ส่งผลให้ประชาชนได้รับ
โอกาสมาก 

3. กระแสโลกาภิวัตน์ และวัฒนธรรมตะวันตก จึงท้า
ให้คนในชุมชนไม่รักถิ่นฐาน 

 
3. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 
1. มีนโยบายส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อยกระดับ
รายได้ สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชน 

1. ประชาชนขาดการรวมกลุ่มท่ีเหนียวแน่น ท้าให้
กลุ่มอาชีพต่างๆ มักไม่ค่อยด้าเนินงานได้ส้าเร็จ 

2. มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส้าคัญ มีประวัติศาสตร์ความ
เป็นมายาวนาน 

2. ไม่มีการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของต้าบล
ผ่านสื่อใดๆ 

โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด (Threat) 
1. นโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ 
ของสินค้าชุมชน (สินค้าโอท็อป) และพัฒนาส่งเสริม
ด้านการตลาด 

1. ปัญหาความยากจน ขาดแคลนเงินทุนเพื่อการ
ประกอบอาชีพ และขาดความรู้ในการบริหารจัดการ
และการตลาด 

2. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียว 
ภายในประเทศ 

2. งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวยัง
มีไม่เพียงพอ 

 
4. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายในระบบธรรมาภิบาล  

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 
1. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและรายได้เป็นของ
ตนเอง ท้าให้มีความคล่องตัวในการจัดการบริหาร
งบประมาณ 

1. สถานท่ีท้างานคับแคบไม่เพียงพอกับจ้านวน
บุคลากรท่ีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 

2. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่้าเสมอและต่อเนื่อง
ทุกปี 

2. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาท่ีวางไว้ 
ท้าให้ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด (Threat) 
1. มีแนวโน้มของรายได้ท่ีเพิ่มมากขึ้นตามล้าดับ ตาม
แผนการกระจายอ้านาจให้แก่ อปท.  

1.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการด้าเนินงาน
ขององค์กรและขาดการมีส่วนร่วมในการจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. มีการประสานงานท่ีดีระหว่างข้าราชการและ
นักการเมือง 

2.การกระจายอ้านาจสู่ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความล่าช้า 
ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและอ้านาจหน้าท่ีตาม
แผนการกระจายอ้านาจฯ หลายภารกิจยังไม่มีความ
ชัดเจน 
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บทที่ 4 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

         
1. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 
          “"องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา"” 
                     บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   
                          ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐ 
                              พัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน 
  
 2. พันธกิจ   

1. จัดให้มีและบ้ารุงรักษาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 
3. จัดการบริการด้านสาธารณสุขและอนามัย 
4. การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
5. จัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. คุ้มครอง ดูแล บ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
7. ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการประกอบอาชีพ 
8. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
9. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
10. สร้างองค์กรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
3.  จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

1.  การคมนาคมและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพียงพอและท่ัวถึง 
2.  มีแหล่งเรียนรู้  สถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
3.  ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักค้าสอนของศาสนา อนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ

ปัญญา ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี 
4.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ด ี
5.  เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
6.  เกิดความสงบเรียบร้อยในเขตพ้ืนที่และสามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดสาธารณภัย 
7.  อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและ
ยั่งยืน 
8.  ประชาชนมีงานท้าและมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
9.  ส่งเสริม ผลักดัน แหล่งท่องเที่ยวในต้าบลให้เป็นที่รู้จัก 
10. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
11. บริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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การแปลงจุดมุ่งหมายไปสูเ่ป้าหมายการพัฒนา 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 (Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

ปี  
56-60 

เป้าหมาย (Targets) 
56 57 58 59 60 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน        
  -การคมนาคมและสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง 

1. จ้านวนถนนมาตรฐานที่ก่อสร้าง/
ปรับปรุง 

มีจ้านวนถนนลาดยางและถนน คสล. 
จ้านวน  27  สาย 

25 5 5 5 5 5 

2. จ้านวนสะพานที่ก่อสร้าง มีสะพาน  จ้านวน  8  แห่ง 5 1 1 1 1 1 
3. จ้านวนระบบประปาที่ก่อสร้าง/
ปรับปรุง 

มีประปาหมู่บ้าน  จ้านวน  18  แห่ง 10 2 2 2 2 2 

4. จ้านวนบ่อบาดาลที่ขุดเจาะ/ปรับปรุง มีบ่อบาดาล   จ้านวน  17  แห่ง 15 3 3 3 3 3 
5. จ้านวนแหล่งน้้าที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง มีแหล่งน้้า  จ้านวน  24  แห่ง 5 1 1 1 1 1 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต        
  - มีแหล่งเรียนรู้  สถานศึกษาที่มี
คุณภาพ 

6. จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
พัฒนาความรู้ แหล่งเรียนรู้ 

สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาให้แก่ 
ศพด. จ้านวน 3 ศูนย์ และ โรงเรียน 
สพฐ. จ้านวน 5 โรงเรียน  ด้านอาหาร
กลางวัน นมโรงเรียน และงบอุดหนุน 

25 ครั้ง 5 5 5 5 5 

  - ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นในหลัก
ค้าสอนของศาสนา อนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดี 

7.  จ้านวนกิจกรรมที่จัดส่งเสริมวันส้าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา  
 
8. จ้านวนครั้งที่จัดกิจกรรม ฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาที่ส้าคัญของ
ต้าบลถ้้าพรรณรา 

จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันส้าคัญต่างๆ เป็นประจ้าทุกปี เช่น วัน 
มาฆบูชา วันสาขบูชา วันเข้าพรรษา 
จัดงาน/กิจกรรมที่ส้าคัญของต้าบล  เช่น 
งานบุญสารทเดือนสิบ งานปิดทอง
นมัสการพระพุทธไสยาสน์ งานแห่ผ้าขึ้น
ธาตุ ประเพณีแข่งขันเรือยาววัดปากท่า
ซอง    งานวันสืบสานต้านานพระอุเชน 
 

20  ครั้ง 
 

 
10 ครั้ง/ปี 

4 
 

 
10 

4 
 

 
10 

4 
 

 
10 

4 
 

 
10 

4 
 

 
10 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 (Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

ปี  
56-60 

เป้าหมาย (Targets) 
56 57 58 59 60 

  - ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 9. จ้านวนกิจกรรมเพ่ือปูองกันการเกิด
โรคติดต่อ/โรคระบาด 
10. จ้านวนกิจกรรมที่ลดจ้านวนผู้ติดยา
เสพติด 
11. จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน
การแข่งขันกีฬา 
12. จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมเพ่ือการ
นันทนาการ พักผ่อนและการออกก้าลัง
กาย 

ปี 51 มีกิจกรรม เพื่อปูองกันการเกิด
โรคติดต่อ/โรคระบาด จ้านวน 2 ครั้ง/ป ี
ปี 51 มีกิจกรรมที่ลดจ้านวนผู้ติดยาเสพ
ติด 
จ้านวน  3  ครั้ง/ปี 
ปี 51 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬา จ้านวน  3  ครั้ง/ปี 
ปี 51 มีจ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมเพ่ือการ
นันทนาการ พักผ่อนและการออกก้าลัง
กายจ้านวน  2 ครั้ง/ปี 

10 ครั้ง 
 

25 ครั้ง 
 

20 ครั้ง 
 

15  ครั้ง 

2 
 
5 
 
4 
 
3 

2 
 
5 
 
4 
 
3 

2 
 
5 
 
4 
 
3 

2 
 
5 
 
4 
 
3 

2 
 
5 
 
4 
 
3 

  - เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

13. จ้านวนเด็กก้าพร้า ยากจน ด้อย
โอกาส 
14. จ้านวนคนชราที่ได้รับการช่วยเหลือ 
15. จ้านวนคนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือ 
16. จ้านวนผู้ปุวยโรคเอดส์ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ไม่มีข้อมูลเด็กก้าพร้า ยากจน ด้อยโอกาส 
มีคนชราที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จ้านวน  833
คน 
มีคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จ้านวน 128
คนไม่มีผู้แจ้งรายชื่อเพ่ือรับเบี้ยยังชีพ 

25 คน 
- 

105 คน 
- 

10 คน 
  

5 
- 

85 
- 
2 

5 
- 

90 
- 
2 

5 
- 

95 
- 
2 

5 
- 

100 
- 
2 

5 
- 

105 
- 
2 

  - เกิดความสงบเรียบร้อยในเขตพ้ืนที่
และสามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเม่ือ
เกิดสาธารณภัย 

17. จ้านวนกิจกรรมที่จัดส่งเสริมการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 
18. จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน
การรักษาความสงบเรียบร้อยในต้าบล 

ปี 51 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจ้านวน 1 ครั้ง/ปี 
ปี 49 และ 52 จัดอบรมสมาชิก อปพร. 
จ้านวน 2 รุ่น จ้านวน 103 คน ต้อง
อบรมเพ่ิมเติมอีก 1 รุ่น จ้านวน 44 คน 
การจัดกิจกรรมรักษาความสงบร้อยช่วง
เทศกาลวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์ 

10  ครั้ง 
 

1  รุ่น 
 
 

10  ครั้ง 

2 
 

1 
 
 

2 

2 
 

- 
 
 

2 

2 
 

- 
 
 

2 

2 
 

- 
 
 

2 

2 
 

- 
 
 

2 
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30 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 (Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

ปี  
56-60 

เป้าหมาย (Targets) 
56  56  56 

 - อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

19. จ้านวนกิจกรรมรณรงค์การปลูกปุา มีการรณรงค์การปลูกปุา ปีละ 1 ครั้ง 5 ครั้ง 1 1 1 1 1 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        
-  ประชาชนมีงานท้าและมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

20. จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มแม่บ้าน เพ่ือสร้างรายได้ 
21. จ้านวนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ความรู้ด้านการเกษตร 

มีจ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม กลุ่มแม่บ้าน 
กลุ่มอาชีพ  จ้านวน  1 ครั้ง/ปี 
มีจ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ด้าน
การเกษตร  จ้านวน  1 ครั้ง/ปี 

5 ครั้ง 
 

5  ครั้ง 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

- ส่งเสริม ผลักดัน แหล่งท่องเที่ยวใน
ต้าบลให้เป็นที่รู้จัก 

22. จ้านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ
พัฒนา ปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญท่ีต้อง ปรับปรุง 
พัฒนาได้แก่ ภูเขาถ้้าวัด ถ้้าทองพรรณรา 
และ ภูเขาพาวณาราม 

ปีละ 2 ครั้ง 2 2 2 2 2 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล        
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

23. จ้านวนคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ 
อบต. ตั้งขึ้นโดยมีตัวแทนประชาชน/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ตัวแทนจากส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจเข้าร่วม 
24. จ้านวนครั้งกิจกรรมที่ อบต. จัดขึ้นที่
มีตัวแทนประชาคม ประชาชน เข้าร่วม 

ตัวแทนประชาคมในคณะกรรมการชุด
ต่างๆรวมทั้งหมด   
 
กิจกรรมที่ อบต. จัดขึ้น 

- การจัดเวทีประชาคม 
-  การประชุม สภา อบต.  

ปีละ 10 
คณะ 

 
 

 
  10 ครั้ง/ปี 

25  ครั้ง 

10 
 
 
 

10 
5 

10 
 
 
 

10 
5 

10 
 
 
 

10 
5 

10 
 
 
 

10 
5 

10 
 
 
 

10 
5 

- บริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

25. จ้านวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 
รายงาน ประกาศให้ประชาชนทราบ 
 

- รายงานการประชุมสภา 
- รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนา 
- รายงานการประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 
 

25  ครั้ง 
5  ครั้ง 
5 ครั้ง 

 

5 
1 
1 
 

5 
1 
1 
 

5 
1 
1 
 

5 
1 
1 
 

5 
1 
1 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 (Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

ปี  
56-60 

เป้าหมาย (Targets) 
56  56  56 

 25. จ้านวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 
รายงาน ประกาศให้ประชาชนทราบ 
(ต่อ) 
 
 
26. จ้านวนกระบวนงานที่ลดขั้นตอน 
27. ร้อยละของข้าราชการ/พนักงาน
ได้รับ 
การศึกษา/อบรม 
28. ร้อยละของประชาชนพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการ 
 

- รายงานการประกาศใช้แผนการ
ด้าเนินงาน 
- รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
- รายงานแสดงงบฐานะทางการเงิน 
จ้านวนที่ลดขั้นตอน  6 กระบวนงาน 
ร้อยละ 80 ข้าราชการ/พนักงานได้รับ 
การศึกษา/อบรม 
ยังไม่เคยประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน 
 

5 ครั้ง 
20 ครั้ง 
5 ครั้ง 
20 ครั้ง 

11 กระบวนงาน 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 85 

1 
4 
1 
4 
7 

100 
 

81 

1 
4 
1 
4 
8 

100 
 

82 

1 
4 
1 
4 
9 

100 
 

83 

1 
4 
1 
4 
10 
100 

 
84 

1 
4 
4 
4 
11 
100 

 
85 

 

31 



 37 



 38 

บทที่ 5บทที่ 5  
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

 
      องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา  ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ช่วงระยะ 5  ปี  (พ.ศ.2556 – 2560)  ดังนี้ 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       แนวทางการพัฒนา 
                1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในหมู่บ้าน ต้าบล ให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยทั่วทุกหมู่บ้าน รวมทั้งซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบคมนาคมที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยใช้การได้ในทุกฤดูกาล 
            1.2  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยทั่วทุกหมู่บ้าน รวมทั้งซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่มีอยู่เดิมให้พร้อมบริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
               1.3  พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการอุปโภคและสาธารณูปโภคและการเกษตร 

      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
                แนวทางการพัฒนา 
                2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาอบรมด้านอาชีพในท้องถิ่น 
               2.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ  
               2.3 รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและปูองกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ 
               2.4 พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาส ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ออกก้าลังกาย จัดหาสถานที่ จัดกิจกรรมออกก้าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
               2.5 ส่งเสริม การท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
               2.6 สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพ่ึงตนเองได้ 
               2.7 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
               2.8 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้หรือปลูกปุา ฟื้นฟูพ้ืนที่ปุาและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ต้นน้้าและลุ่มน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

               3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                          
               แนวทางการพัฒนา 
                3.1 พัฒนากลุ่มอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้ ส่งเสริมด้านการตลาด การจัดจ้าหน่ายสินค้า และสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
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               3.2 ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร เพื่อการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน และพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียง 
               3.3  ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 
 
 
 
       
            
         4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
            แนวทางการพัฒนา 
     4.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน  ให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบ
การให้บริการประชาชน ลดขั้นตอน การท้างานเพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
     4.2 พัฒนาและส่งเสริมการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนใ ห้มีระบบฐานข้อมูล
กลางและระบบการติดตามประเมินผล 
     4.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่้าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ 
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บทที่ 6บทที่ 6  
การน าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

    การน้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นการน้าแผนยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเข้าไปบรรจุในแผนงานปกติ คือ แผนพัฒนาสามปี การด้าเนินงานตาม
แนวทางในแผนพัฒนาต่างๆ จ้าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน  เพ่ือให้มั่นใจว่าการด้าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก้าหนดไว้ตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ  การ
ติดตามประเมินผลการด้าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา เพ่ือท้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา โดยได้ก้าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามการน้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ไปสู่การปฏิบัติโดยจัดท้ารายงานและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่ น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน้าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และได้ก้าหนดแบบในการ
ติดตามประเมินผลดังนี้ 
     
1. ใช้ตารางเครื่องมือ 
        1.1 ตารางยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ................... 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน   
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต   
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิ
บาล 

  

 
         1.2  ผลการด าเนินงาน 
              1.2.1 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณราในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2)  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
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3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4)  มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5)  มีความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด    
7)  ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
.     
 
 
 
1.2.2  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5)  มีความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด  
7)  ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
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           2) การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาตามตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) 

หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

ล าดับที ่ ค่าของตัวชี้วัด ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 

(จ านวน) 
เพ่ิม/ลด 

KPI  1 จ้านวนถนนมาตรฐานท่ีก่อสร้าง/ปรับปรุง สาย    
KPI  2 จ้านวนสะพานท่ีก่อสร้าง แห่ง    
KPI  3 จ้านวนระบบประปาท่ีก่อสร้าง/ปรับปรุง แห่ง    
KPI  4 จ้านวนบ่อบาดาลที่ขุดเจาะ/ปรบัปรุง แห่ง    
KPI  5 จ้านวนแหล่งน้้าท่ีก่อสรา้ง/ปรับปรุง แห่ง    

 
ยุทธศาสตร์ที่  2     การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
        1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5)  มีความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด  
7)  ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
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 2) การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน 

ล าดับที ่ ค่าของตัวชี้วัด 
ก่อน
ด าเนินการ 

(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 

(จ านวน) 
เพ่ิม/ลด 

KPI  6 จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ แหล่ง
เรียนรู ้

ครั้ง    

KPI  7 จ้านวนกิจกรรมที่จัดส่งเสรมิวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา  ครั้ง    
KPI  8 จ้านวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภมูปิัญญาที่สา้คัญของต้าบล
ถ้้าพรรณรา 

ครั้ง    

KPI  9 จ้านวนกิจกรรมเพื่อปูองกันการเกดิโรคติดต่อ/โรคระบาด ครั้ง    
KPI  10 จ้านวนกิจกรรมที่ลดจา้นวนผู้ตดิยาเสพตดิ ครั้ง    
KPI  11 จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนนุการแข่งขันกีฬา ครั้ง    
KPI  12 จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมเพื่อการนันทนาการ พักผ่อนและ

การออกก้าลังกาย 
ครั้ง    

KPI  13 จ้านวนเด็กก้าพร้า ยากจน ด้อยโอกาส คน    
KPI  14  จ้านวนคนชราที่ไดร้ับการช่วยเหลอื คน    
KPI  15 จ้านวนคนพิการที่ไดรับการชว่ยเหลือ คน    
KPI  16 จ้านวนผู้ปุวยโรคเอดส์ที่ได้รับการช่วยเหลือ คน    
KPI  17 จ้านวนกิจกรรมที่จัดส่งเสรมิการปอูงกันและบรรเทาสา

ธารณภัยเพิ่มขึ้น 
ครั้ง    

KPI  18 จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนนุการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในต้าบล 

ครั้ง    

KPI  19 จ้านวนกิจกรรมรณรงค์การปลูกปาุ ครั้ง    
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ยุทธศาสตร์ที่  3     การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5)  มีความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด  
7)  ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 
  2) การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) 

หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

ล าดับที ่ ค่าของตัวชี้วัด 
ก่อน
ด าเนินการ 

(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 

(จ านวน) 
เพ่ิม/ลด 

KPI  20 จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน เพื่อ
สร้างรายได ้

ครั้ง    

KPI  21 จ้านวนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร ครั้ง    
KPI  22 จ้านวนแหล่งท่องเที่ยวท่ีไดร้ับการพัฒนา ปรับปรุงเป็น

แหล่งท่องเที่ยว 
ครั้ง    
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ยุทธศาสตร์ที่  4     การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
        1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5)  มีความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด  
7)  ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

  2) การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาตามตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) 

หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

ล าดับที ่ ค่าของตัวชี้วัด 
ก่อน
ด าเนินการ 

(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 

(จ านวน) 

เพ่ิม/
ลด 

KPI  23 จ้านวนคณะกรรมการชุดตา่งๆ ที่ อบต. ตั้งขึ้นโดยมี
ตัวแทนประชาชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ตวัแทนจากส่วน
ราชการ/รัฐวิสาหกจิเข้าร่วม 

คณะ/ป ี    

KPI  24 จ้านวนครั้งกิจกรรมที่ อบต. จัดขึน้ท่ีมีตัวแทน
ประชาคม ประชาชนเข้าร่วม 

ครั้ง    

KPI  25 จ้านวนกิจกรรมการประชาสมัพันธ์ รายงาน ประกาศ
ให้ประชาชนทราบ 

ครั้ง    

KPI  26 จ้านวนกระบวนงานท่ีลดขั้นตอน กระบวนงาน    
KPI  27 ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานได้รับการศึกษา/อบรม ร้อยละ    
KPI  28 ร้อยละของประชาชนพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ    
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2. แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

             การติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม เป็นการด้าเนินการติดตามและประเมินผลโดยภาพรวมโดยใช้เทคนิคการประเมินผลด้ว ยตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR)  โดยให้น้้าหนักรวมในแต่ละด้านยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      ร้อยละ 20 
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต      ร้อยละ 50 
3. ด้านเศรษฐกิจ                    ร้อยละ 10 
4. ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล   ร้อยละ 20 

              แบบการประเมินผลนี้ใช้ส้าหรับการติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ปี  2553-2557  หากมีการปรับปรุงแนวทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ และเปูาหมาย การด้าเนินงานจะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องในประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 


