
บทท่ี  1 
     บทน า   

 

1.  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท๎องถิ่น เพราะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารสํวนต้าบลที่แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไปสูํการปฏิบัติ  อันมี
ลักษณะเป็นการก้าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท้าขึ้นส้าหรับปีงบประมาณแตํละปี  มีความสอดคล๎องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขอ งองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช   มีการก้าหนดรายละเอียด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณ ของโครงการพัฒนาภายใต๎ยุทธศาสตร์และแนวทาง
พัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา (พ.ศ. 2558-2560) โดยค้านึงถึงความเป็นไปได๎ในการปฏิบัติ  ซึ่งโครงการที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปีซึ่งแบํงออกเป็น  3 ประเภท คือ 

1.1  โครงการที่องค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณราด้าเนินการเอง 
1.2  โครงการที่อุดหนุนให๎หนํวยงานอ่ืนด้าเนินการตามที่ระเบียบ กฎหมาย ก้าหนดไว๎ 
1.3  โครงการที่องค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณราขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานอ่ืน  

โดยสรุปแล๎วลักษณะของแผนพัฒนาสามปีมีดังนี้ 
  1) เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   2) เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะด้าเนินการ 
  3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด้าเนินการในห๎วงระยะเวลาสามปี 
  4) เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจํายประจ้าปีโครงการตําง  ๆ  ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
โดยเฉพาะในแผนประจ้าปีแรกของห๎วงระยะเวลาสามปี มีสภาพความพร๎อมในด๎านความแนํนอนของกิจกรรมที่จะด้าเนินการ  รูปแบบ รายละเอียดทางเทคนิค รวมถึง
ผลประโยชน์สาธารณะที่จะได๎รับจากโครงการ เพื่อสามารถก้าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน้าไปใช๎จัดท้างบประมาณรายจํายประจ้าปีได๎ตํอไป 



 

 
 
2. วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

          เนื่องจากแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารสํวนต้าบลที่ก้าหนดขึ้นโดยสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการ
ก้าหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการ ที่จัดท้าขึ้นส้าหรับปีงบประมาณแตํละปีภายในระยะเวลาสามปี เป็นแผนตํอเนื่องและก๎าวหน๎ามีการทบทวนแ ละปรับปรุงเป็น
ประจ้าทุกปี แผนพัฒนาสามปีจึงเป็นเครื่องมือส้าคัญของการวางแผนพัฒนา เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูํการปฏิบัติ  มีความสัมพันธ์กับงบประมาณ
รายจํายประจ้าปี  องค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา ได๎ยึดหลักการวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท้างบประมาณเพื่อให๎กระบวนการจัดท้า งบประมาณเป็นไป
ด๎วยความรอบคอบผํานกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา 

3.  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  3.1  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หมวด 3 ข้อ 17  ได้ก าหนด

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ดังน้ี 
    1.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรารํวมกับประชาคมต้าบล ก้าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคมและหมูํบ๎าน   โดยให๎น้าข๎อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาจากหนํวยงานตําง ๆ และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี 

  2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต้าบล 
ถ้้าพรรณรา รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหาความต๎องการและข๎อมูลน้ามาจัดท้ารํางแผนพัฒนาสามปี  แล๎วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวน
ต้าบลถ้้าพรรณรา 

             3.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณราพิจารณารํางแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา 
  
              4.  ผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณราเสนอรํางตํอสภาองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณราเพื่อให๎ความเห็นชอบ 



 

    5.  ผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณราพิจารณาอนุมัติและประกาศใช๎แผนพัฒนาสามปีโดยจัดท้าและทบทวนให๎แล๎วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน กํอนงบประมาณประจ้าปี  โดยนายอ้าเภอมีอ้านาจขยายเวลาการจัดท้าแผนพัฒนาสามปีแล๎ว แจ๎งจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย 

  

   3.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
                     3.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ได๎ด้าเนินการส้ารวจและเก็บรวบรวมข๎อมูลที่ส้าคัญและเป็นในการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี  โดยการประสานกับหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องทั้งสํวนราชการและหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ เชํน ส้านักงานสถิติอ้าเภอ ส้านักงานท๎องถิ่นอ้าเภอ ส้านักงานต้าบล ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ สถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอ 
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  การไฟฟ้าสํวนภูมิภาค ฯลฯ และสืบค๎นข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต  เพื่อรวบรวมข๎อมูลพื้นฐานที่ส้าคัญ   เชํน  เขตการปกครอง  
ประชากร  การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์มวลรวม รายได๎  ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต๎น  และเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการจัดเวที
ประชาคมท๎องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช๎ข๎อมูลปัญหาความต๎องการจาก  เวทีประชาคมดังกลําว ซึ่งสะท๎อนความต๎องการของประชาชนในจังหวัดเป็นแนวทางในการ
จัดท้าแผนพัฒนาสามปีให๎มีความสมบูรณ์และสนองตํอความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง  

    3.2.2  การวิเคราะห์ข้อมูล   
             -  ประเมินผลการพัฒนาที่ผํานมา ได๎สรุปผลการพัฒนาในปีที่ผํานมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
             -  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งได๎คัดเลือกทุกยุทธศาสตร์ที่สอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาชนและชุมชน 
              -  การจัดล้าดับความส้าคัญของแนวทางการพัฒนา  เนื่องจากภายใต๎ยุทธศาสตร์หนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายล๎วนแตํมีความจ้าเป็นในการ
ด้าเนินการแตํมีความจ้าเป็นเรํงดํวนมากน๎อยแตกตํางกัน 
              -  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห๎วงสามปีโดยมีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติ 

 3.3  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
        ได๎ก้าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา ในขั้นตอนของการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท๎องถิ่น  และได๎รํวมกันพิจารณาก้าหนดโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาที่จะต๎องด้าเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก  ในประเด็นดังนี้ 



 

       3.3.1 กิจกรรมที่ต๎องด้าเนินการเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ก้าหนดเพื่อให๎ได๎โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ๎วน 
            3.3.2 จัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ/กิจกรรม โดยพิจารณาทั้งภายใต๎แนวทางเดียวกันและระหวํางแนวทางการพัฒนา 
             3.3.3 ความเชื่อมโยงของกิจกรรมในด๎านกระบวนการด้าเนินงานและผลการด้าเนินงาน 
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      3.3.4 พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากความจ้าเป็นเรํงดํวน โดยมองถึงขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้า
พรรณราและความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะด้าเนินการ 

 3.4   การจัดท ารายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
         ได๎พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปี มาจัดท้ารายละเอียดในด๎านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู๎รับผิดชอบ ทั้งนี้จะเน๎นรายละเอียดของกิจกรรมในชํวงปีแรก  เพื่อให๎สามารถน้าไปจัดท้างบประมาณรายจํายประจ้าปีได๎ตํอไป 

 3.5  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
        คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาฯ น้ารายละเอียดของโครงการและกิจกรรมที่ได๎ใน  ขั้นตอนที่  3.4 จัดท้ารํางแผนพัฒนาสามปี แล๎วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบ 

 3.6  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
        คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอรํางแผนพัฒนาสามปีให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช๎แผนพัฒนา
สามปี  จากนั้นจึงสํงแผนพัฒนาสามปีที่ได๎รับอนุมัติและประกาศใช๎   ให๎คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับจังหวัด คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณา
การ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และประกาศให๎ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

4.  ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 



 

         แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่ชํวยให๎องค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา  ได๎พิจารณาอยํางรอบคอบให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวํางแนวทางการ
ด้าเนินงานตํางๆ ที่อาจเชื่อมโยงและสํงผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคตํอกัน     เพื่อน้ามาตัดสินใจก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานและใช๎ทรัพยากรการบริหารของ
ท๎องถิ่นอยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อให๎เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

 

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560) 
  



 

5 

บทท่ี 2 
สภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององคก์ารบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา 

 
  



 

             

 1.  สภาพทั่วไป  
 1.1)  ที่ต้ังและอาณาเขต 
         ต้าบลถ้้าพรรณราเป็นต้าบลหนึ่งในสามต้าบลของอ้าเภอถ้้าพรรณรา ซึ่งที่วําการอ้าเภอ 

ถ้้าพรรณรา ต้ังอยูํใจกลางของต้าบลถ้้าพรรณรา มีอาณาเขตดังนี้ 

          ทิศเหนือ           ติดตํอกับ      ต้าบลดุสิต และ ต้าบลคลองเส 

          ทิศใต๎  ติดตํอกับ      แมํน้้าตาปี ต้าบลทุํงใหญํ อ้าเภอทุํงใหญํ 
          ทิศตะวันออก ติดตํอกับ      ต้าบลนากะชะ อ้าเภอฉวาง และ ต้าบลคลองเส 

          ทิศตะวันตก ติดตํอกับ      แมํน้้าตาปี และ ต้าบลดุสิต 

 1.2)  สภาพภูมิประเทศ 
         มีเนื้อที่  42  ตารางกิโลเมตร หรือ พื้นที่  26,725  ไรํ  ลักษณะภูมิประเทศของต้าบล 

ถ้้าพรรณราด๎านทิศตะวันออกเป็นที่ราบระหวํางหุบเขาและเชิงเขาสูง ทิศใต๎และทิศตะวันตกเป็นที่ราบลุํม นอกจากนี้  ยังมี สายน้้าที่ส้าคัญ คือแมํน้้าตาปี คลองพา คลอง
เที๊ยะ คลองรา หนองเป็ดน้้า คลองแงะ หานหาดเขือ หานปากทําซอง 
            สภาพภูมิประเทศ ประกอบด้วย 4  ลักษณะ    ได้แก่ 
          -  พื้นที่ภูเขา     ประมาณ   12 %  ของพื้นที่ทั้งหมดประมาณ   3,207.00    ไรํ 
         -  พื้นที่ดอน      ประมาณ   28%   ของพื้นที่ทั้งหมดประมาณ   7,483.00    ไรํ 
         -  พื้นที่ลาดเชิงเขา   ประมาณ   15%   ของพื้นที่ทั้งหมดประมาณ   4,008.75    ไรํ 
         -  พื้นที่ราบลุํมแมํน้้า  ประมาณ   45%   ของพื้นที่ทั้งหมดประมาณ   12,026.25   ไรํ 

1.3) ลักษณะภูมิอากาศ 

7 
7 

7 



 

                    ลักษณะภูมิอากาศของนครศรีธรรมราช จากสภาพที่ต้ังใกล๎เส๎นศูนย์สูตรมีภูเขาและเป็นคาบสมุทรทั้งสองด๎าน ด๎านตะวันออกเป็นทะเลจีนใต๎ ม หาสมุทร
แปซิฟิก ด๎านตะวันตกเป็นทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย                    ท้าให๎นครศรีธรรมราช ได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุม จากทางฝังงของมหาสมุทรอินเดียและพายุหมุน
เขตร๎อนจากทะเลจีนใต๎สลับกัน ดังนี้ 

1.3.1  ลมมรสุม ได๎รับอิทธิพลของลมมรสุม ดังนี้ 
      1.1  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ พัดผํานมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน เข๎าสูํประเทศไทยบริเวณชายฝังงตะวันตก จึงมีฝนตกชุก ส้าหรับจังหวัด
นครศรีธรรมราชนั้นเนื่องจากมีเทือกเขาทางตะวันตกและตอนกลางเป็นแนวกั้นทิศทางลม ท้าให๎ฝนตกไมํมากนัก อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใ ต๎จะอยูํในชํวง
ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
 
      1.2  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผํานอําวไทยเข๎าสูํภาคใต๎ ท้าให๎เกิดฝนตกชุกในจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากพื้นที่สํวนใหญํของจังหวั ด
ต้ังอยูํในด๎านรับลมของเทือกเขา อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะท้าให๎ฝนตกมากในชํวงประมาณเดือนพฤศจิกายน -  มกราคม 

  1.3.2  พายุหมุนเขตร๎อน  เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สํงผลตํอลักษณะอากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช กลําวคือพายุหมุนเขตร๎อนเป็นระบบความกดอากาศต้่า
ที่มีขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางไมํต้่ากวํา 2 องศาละติจูด กํอตัวขึ้นเหนือนํานน้้า  ในเขตร๎อนระหวํางละติจูด  ประมาณ  5 -20  องศาเหนือ โดยไมํมีระบบแนวปะทะเข๎ามา
เกี่ยวข๎องและมีการหมุนเวียนชัดเจน    ในชํวงต้ังแตํกลางเดือนตุลาคมจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน  มีโอกาสเสี่ยงตํอการได๎รับผลกระทบอยํ างรุนแรงจากพายุหมุนเขตร๎อน 
เพราะในชํวงดังกลําวพายุมีโอกาสที่จะเคลื่อนเข๎าสูํจังหวัดและกํอให๎เกิดผลกระทบโดยตรงมากที่สุด  

1.3.3  ลักษณะฤดูกาล  ฃองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา ต้าบลถ้้าพรรณรา  อ้าเภอ 

ถ้้าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1) ฤดูร๎อน  ชํวงระหวํางเดือนกุมภาพันธ์  –  เมษายน  มีอากาศร๎อนตลอดฤดูกาล  
2) ฤดูฝน   แบํงเป็น  2  ชํวง  ได๎แกํ 

- ต้ังแตํเดือนพฤษภาคม   -  ตุลาคม  เป็นชวํงที่ได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก 
เฉียงใต๎ แตํเนื่องจากมีเทือกเขานครศรีธรรมราชที่สูงชัน  เป็นแนวกั้นทิศทางลม จึงมีฝนตกไมํมากนัก 



 

- ต้ังแตํเดือนพฤศจิกายน – มกราคม เป็นชํวงที่ได๎รับอิทธิพลลมมรสุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือชํวงนี้ ฝนตกหนาแนํน  

2.  ด๎านการบริหารจัดการองค์กรและการมีสํวนรํวม 

             2.1)  ข๎อมูลประชากร เขตการปกครองและพื้นที่ 
                    ต้าบลถ้้าพรรณรา แบํงเขตการปกครอง ออกเป็น  10  หมูํบ๎าน  จ้านวน  2,976  ครัวเรือน   มีจ้านวนประชากร  7,792   คน  ( มีนาคม)  แยกเป็นชายจ้านวน  
3,859  คน หญิงจ้านวน  3,933  คน  โดยมีความหนาแนํนเฉลี่ยของประชากรเทํากับ 179 คนตํอตารางกิโลเมตร  โดยหมูํบ๎านที่มีประชากรมากที่สุดได๎แกํ หมูํที่ 2 บ๎าน
ปลายรา  จ้านวน  1,299  คน  529  ครัวเรือน หมูํบ๎านที่มีประชากรรองลงมาคือ หมูํที่ 3 บ๎านควนกอ  จ้านวน  1,258  คน   627  ครัวเรือน  และ หมูํบ๎านที่มีประชากรน๎อย
ที่สุด คือ หมูํที่ 7  บ๎านโพธิ์ประสิทธิ์  จ้านวน  480  คน   151  ครัวเรือน    แยกตารางดังนี้ 
 

การแบํงเขตการปกครอง    (เปรียบเทียบจ้านวนประชากรในพื้นที่หมูํบ๎านตําง ๆ) 



 

หมูํบ๎าน 
ครัวเรือน 
ทั้งหมด 

ชาย หญิง รวม ก้านัน/ผูใ๎หญํบ๎าน 

หมูํที่ 1  บ๎านนาตีน 

หมูํที่ 2  บ๎านปลายรา 

หมูํที่ 3  บ๎านควนกอ 

หมูํที่ 4  บ๎านวังตลับ 

หมูํที่ 5  บ๎านนาพา 

หมูํที่ 6  บ๎านคลองรา 

หมูํที่ 7  บ๎านโพธิ์ประสิทธิ์ 
หมูํที่ 8  บ๎านปากทําซอง 
หมูํที่ 9  วัดถ้้าทองพรรณรา 

หมูํที่ 10  บ๎านทรายเพชร 

218 

529 

627 

270 

279 

312 

151 

195 

222 

173 

299 

666 

632 

375 

335 

397 

234 

356 

300 

265 

326 

633 

626 

397 

363 

424 

246 

329 

282 

307 

625 

1,299 

1,258 

772 

698 

821 

480 

685 

582 

572 

นายสมบูรณ์     ไชยชาญ 

นายวิเชียร       จินดา 

นายสมบัติ       ทองหรบ 

นายสากล        รักษากิจ 

นายสมศักด์ิ      สืบ 

นายกฤตนัย    หงษ์ทอง (ก้านัน) 
นายประดิษฐ์     ชะนา 

นายทวีจิตร      สุดจิตร 
นายอ้่าธรรมชาติ  ไกรสิทธิ์ 
นายไพฑูรย์    เกลี้ยงกลม   

รวม 
2,976 3,859 3,933 7,792  

ที่มา :  ทะเบียนอ้าเภอถ้้าพรรณรา   เดือน  เมษายน  2557 

การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร/ครัวเรือน ย้อนหลัง  3  ป ี

หมูํที่ 

จ้านวนประชากรและครัวเรือนในแตํละปี 
2555 2556 2557 

ประชากร ครัวเรือน ประชาก
ร 

ประชากร ครัวเรือน ประชากร 

1 187 647 206 627 218 625 



 

2 455 1,223 517 1,235 259 1,299 

3 483 1,176 610 1,213 627 1,258 

4 224 775 261 768 270 772 

5 227 662 253 673 279 698 

6 272 795 310 826 312 821 

7 131 443 148 461 151 480 

8 175 630 189 663 195 685 

9 190 557 212 554 222 582 

10 149 558 164 537 173 572 

รวม 2,493 7,466 2,870 7,557 2,706 7,792 

ที่มา :  ทะเบียนอ้าเภอถ้้าพรรณรา   เดือน  เมษายน  2557 

 

 

 

 

 

การแบ่งประชาการตามช่วงอายุ 



 

เพื่อให๎ก้าหนดกิจกรรมการพัฒนาในด๎านตํางๆ    ให๎ตรงเป้าหมายของประชากรในเขตต้าบลถ้้าพรรณราวําจะต๎องวางแผนพัฒนาด๎านใดบ๎าง ในอนาคตจะเกิด
ปัญหาใด จะรองรับ ปัญหาน้ันอยํางไร  จะวางแผนพัฒนาอยํางไร  ถูกต๎องครบประเด็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได๎แบํงแยกประชากรตามชํวงชั้นอายุและเพศได๎ดังนี้ 

อายุ(ปี) ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
อายุแรกเกิด  - 4  ปี 299 280 579 

5-9 281 298 579 

10-14 263 238 501 

15-19 276 264 540 

20-24 275 279 554 

25-30 400 387 787 

31-34 273 294 567 

35-40 404 373 777 

41-44 245 224 469 

45-50 351 347 698 

51-54 192 177 369 

55-60 214 221 435 

61-64 103 149 252 

65-70 115 143 258 

71-74 39 73 112 

75-80 65 96 161 

81-84 38 45 83 

85-89 16 28 44 



 

90-94 5 12 17 

95-99 3 3 6 

มากกวํา 100 1 0 1 
 

ข้อมูลเขตการปกครองพื้นที่ 
ต้าบลถ้้าพรรณรา แบํงเขตการปกครองตามลักษณะพื้นที่ออกเป็นหมูํบ๎าน จ้านวน 10  หมูํบ๎าน แยกได๎ดังนี้ 
ล้าดับที่ หมูํที่  ชื่อหมูํบ๎าน ไรํ 

1 1 บ๎านท๎ายเหมือง - 
2 2 บ๎านปลายรา 7,485 

3 3 บ๎านทุํงคางิ้ว 4,687 

4 4 บ๎านวังตลับ 1,873 

5 5 บ๎านนาพา 4,112 

6 6 บ๎านควนกอ 5,625 

7 7 บ๎านโพธิ์ประสิทธิ์ 2,868 

8 8 บ๎านปากทําซอง 3,150 

9 9 บ๎านถ้้าทอง 2,890 

10 10 บ๎านทรายเพชร 2,732 

พื้นที่รวม 35,422  

 

  2.2) โครงสร๎างและกระบวนการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา 



 

  โครงสร๎างและอ้านาจหน๎าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา ประกอบด๎วย ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาองค์การบริหารสํวนต้าบล
ถ้้าพรรณรา รํวมกันท้ากิจการขององค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา ตามมติของสภาองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณราและตามข๎อก้าหนดของกฎหมาย  

  1) สภาองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา ท้าหน๎าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติขององค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา ประกอบด๎วยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา ซึ่งมาจากการเลือกต้ังของประชาชนตามกฎหมายวําด๎วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริ หารท๎องถิ่น หมูํบ๎านละ 2 คน จ้านวน
ทั้งหมด 20 คน มีวาระอยํูในต้าแหนํงคราวละ 4 ปี 

 2) นายกองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวําด๎วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น มีวาระอยํูในต้าแหนํงคราวละ  4  ปี นายกองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา มีรองนายกองค์การบริหารสํวนต้าบลจ้านวน 2 คน และมีเลขานุการนายก
องค์การบริหารสํวนต้าบล จ้านวน 1 คน ท้าหน๎าที่ฝ่ายบริหาร  
 
   2.3)  โครงสร๎างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

ล้าดับ สํวนราชการในสังกัด จ้านวนบุคลกร รวม 

พนักงานสํวนต้าบล พนักงานจ๎าง 

1 ส้านักปลัด 8 18 26 

2 กองการชําง - 7 7 

3 สํวนการคลัง 4 3 7 

รวม 12 28 42 

 
 
3. ด๎านบทบาท/การมีสํวนรํวมของประชาชน ในกิจกรรมทางการเมือง 

            3.1)  สถิติและข๎อมูลการเลือกต้ังสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารสํวนต้าบล 
ถ้้าพรรณราการเลือกต้ังสมาชิกองค์การบริการสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา ในวันที่  20  ตุลาคม  2555 



 

หมูํที ่ จ้านวนผู๎มีสิทธ ิ

เลือกตั้ง 

จ้านวนผู๎มาใช๎
สิทธ ิ

บัตรดี บัตรเสีย ไมํประสงค์
ลงคะแนน 

1 451 397 368 7 4 

2 845 753 742 11 - 
3 864 726 656 56 14 

4 566 500 491 7 2 

5 495 434 427 5 2 

6 616 519 512 5 2 

7 332 313 309 4 - 
8 496 426 377 41 8 

9 412 371 370 1 - 
10 385 326 319 7 - 

รวม 5,462 4,765 4,571 144 32 

 
การเลือกต้ังนายกองค์การบริการสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา ในวันที่  20  ตุลาคม  2555 

หมูํที ่
จ้านวนผู๎มีสิทธิ
เลือกต้ัง 

จ้านวนผู๎มาใช๎
สิทธิ 

บัตรดี บัตรเสีย ไมํประสงค์
ลงคะแนน 

1 451 397 359 22 16 

2 845 753 700 40 13 

3  726 699 18 9 



 

4  500 472 19 9 

5  435 399 28 8 

6  519 475 35 9 

7 332 313 286 22 5 

8 496 425 415 7 3 

9  372 347 20 5 

10  326 304 14 8 

รวม  4,766 4,456 225 85 

                  การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา ในวันที่ 20 ตุลาคม  2555  พบวํามีผู๎มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้า
พรรณรา  มีผู๎มาใช๎สิทธิ จ้านวน  4,765 คน มีบัตรดี  จ้านวน  4,571  ใบ คิดเป็นร๎อยละ 96.11 ของผู๎มาใช๎สิทธิเลือกต้ังทั้งหมด  มีบัตรเสีย จ้านวน  144  ใบ  คิดเป็นร๎อยละ 
3.02 ของบัตรทั้งหมด และบัตรไมํประสงค์ลงคะแนน จ้านวน 32  ใบ คิดเป็นร๎อยละ 0.67 ของบัตรทั้งหมด    
          การเลือกต้ังนายกองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา   ในวันที่  20  ตุลาคม 2555  พบวํามีผู๎มาใช๎สิทธิ จ้านวน  4,766  คน มีบัตรดี  จ้านวน  4,456  ใบ 
คิดเป็นร๎อยละ 93.49 ของบัตรทั้งหมด  มีบัตรเสีย จ้านวน  225  ใบ  คิดเป็นร๎อยละ  4.72  ของบัตรทั้งหมด และบัตรไมํประสงค์ลงคะแนน จ้านวน 85 ใบ คิดเป็นร๎อยละ 
1.78 ของบัตรทั้งหมด  
    3.2)   การมีสํวนรํวมของประชาชนกับการบริหารงานองค์การบริหารสํวนต้าบล 
ถ้้าพรรณรา องค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา ได๎เปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาทุกขั้นตอน 

                  1) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา  ให๎มีตัวแทนประชาชนจ้านวน 6 คน ซึ่งมาจากตัวแทนประชาคม จ้านวน 3 คน และมาจาก
ผู๎ทรงคุณวุฒิ จ้านวน 3 คน  ซึ่งมีหน๎าที่ (1)  
ก้าหนดแนวทางการพัฒนาท๎องถิ่น (2) รํวมจัดท้ารํางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการ(แผนพัฒนาสามปี2558-2560)แก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท้ารําง
พัฒนา(3)พิจารณารํางแผนพัฒนาและรํางแผนการด้าเนินงาน (4) ให๎ความเห็นชอบรํางข๎อก้าหนดขอบขํายและรายละเอียดของงานแล๎วเสนอผู๎บริหาร(5) พิจารณาให๎



 

ข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (6) แตํงตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท้างานอ่ืนเพื่อชํวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร   (7) ประสานกับ
ประชาคมหมูํบ๎านในการรวบรวม   วิเคราะห์ปัญหา ความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นและจัดท้าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดท้าแผนพัฒนา
องค์การบริหารสํวนต้าบล 
       2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา  
ให๎มีตัวแทนจากประชาชน จ้านวน 3 คน  มีหน๎าที่จัดท้ารํางแผนพัฒนาให๎สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนา 
ที่คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นก้าหนด จัดท้ารํางแผนการด้าเนินงาน และจัดท้ารํางข๎อก้าหนดขอบขํายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให๎หนํวยงานหรือ
บุคคลภายนอกด้าเนินการ   เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  
                  3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา ให๎มีตัวแทนจากประชาชนจ้านวน  2  คน มีหน๎าที่ (1) ก้าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด้าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น และประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให๎
ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกันอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให๎ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน 

             4) แตํงต้ังตัวแทนหมูํบ๎านหรือประชาคม ตามข๎อเสนอของหมูํบ๎านหรือประชาคม เข๎ารํวมเป็นคณะกรรมการ อยํางน๎อยคณะละ 2 คน ได๎แกํ  1) คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  2) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 4) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 5) คณะกรรมการ
จัดจ๎างโดยวิธีพิเศษ 6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 7) คณะกรรมการตรวจการจ๎าง 
        5) การจัดเวทีประชาคมท๎องถิ่น  ในการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี ได๎น้าโครงการ/กิจกรรมที่เป็นปัญหาความต๎องการของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคม
ท๎องถิ่นมาบรรจุไว๎ เพื่อสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมในพื้นที่บูรณาการการจัดท้าแผนพัฒนา  
4. ด๎านการคลังขององค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา 
                    ในปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรามีรายรับ (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป) จ้านวน 28,478,468.80 บาท  มีรายจําย 22.432,097.36 บาท  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556  มีเงินสะสม  
5,395,130.73 บาท และมีเงินทุนส้ารองสะสมจ้านวน 6,949,565.69 บาท สามารถเปรียบเทียบรายได๎-รายจําย จากปี 2555-2557ได๎ดังนี้ 
 



 

 
ปีงบประมาณ รายรับจริง  2555 ประมาณการ 2556 ประมาณการ 2557 

รายรับ 
(รวมเงินอดุหนุน) 

 24,440,280.00 27,738,670.00 

รายจําย 
(รวมเงินอดุหนุน) 

 24,440,280.00 27,433,670.00 

 
 
 
5. ด๎านการจัดการด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      5.1) ข๎อมูลด๎านการศึกษา 
                    5.1.1 โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส้านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 5 แหํง   ได๎แกํ 

ล้าดับที่ ชื่อโรงเรียน สถานที่ต้ัง 
1. โรงเรียนวัดปากทําซอง     หมูํที่ 8  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

2. โรงเรียนบ๎านนาพา       หมูํที่ 5  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

3. โรงเรียนวัดควนกอ           หมูํที่ 3  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

4. โรงเรียนบ๎านวังตลับ    หมูํที่ 4  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

5. โรงเรียนบ๎านปลายรา   หมูํที่ 2  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

      5.1.2  โรงเรียนมัธยมศึกษา (เอกชนและขยายโอกาส) 2 แหํง   ได๎แกํ 
ล้าดับที่ ชื่อโรงเรียน สถานที่ต้ัง 



 

1. โรงเรียนจุฑาวิทย์         หมูํที่ 3  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

2. โรงเรียนบ๎านนาพา หมูํที่ 5  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

 

 

 

 

5.1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3   แหํง   ได๎แกํ  

ล้าดับที ่ ชื่อศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก สถานที่ตั้ง 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปลายรา หมูํที่ 2 ต้าบลถ้้าพรรณรา 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหาดเขือ หมูํที่ 10  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมุขธาราม    หมูํที่ 8  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

            
 

 
    ข๎อมูลจ้านวนนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา  ปีการศึกษา  2557 

ชื่อโรงเรียน จ้านวนนักเรียน (คน) 



 

ชั้นอนุบาล ป.1-4 ป.5-6 รวม 
โรงเรียนบ๎านวังตลับ         หมูํที่ 4 35 63 26 124 

โรงเรียนวัดควนกอ          หมูํที่ 3 16 75 33 124 

โรงเรียนบ๎านปลายรา        หมูํที่ 2 41 115 66 222 

โรงเรียนวัดปากทําซอง      หมูํที่ 8 9 43 20 72 

โรงเรียนบ๎านนาพา           หมูํที่ 5 21 58 27 106 

        

    ข๎อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ปีย๎อนหลัง 

ชื่อศูนย์ 
จ้านวนเด็กเล็กในแตํละปี (คน) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ศูนย์เด็กเล็กบ๎านปลายรา  หมูํที่  2 64 58 70 

ศูนย์เด็กวัดมุขธาราม      หมูํที่  8 64 23 22 

ศูนย์เด็กเล็กบ๎านหาดเขือ  หมูํที่ 10 54 53 57 

       5.2) ด๎านศาสนา วัฒนธรรม  ประชาชนในต้าบลถ้้าพรรณราสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ  มีวัดและศาสนาสถาน จ้านวน 4 แหํง  ได๎แกํ 



 

ล้าดับที ่ ชื่อสถานที ่ สถานที่ตั้ง 

1. วัดมุขธาราม   หมูํที่ 8  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

2. วัดถ้้าทองพรรณรา    หมูํที่ 9  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

3. วัดควนกอ        หมูํที่ 3  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

4. ส้านักสงฆ์เขาพา       หมูํที่ 5  ต้าบลถ้้าพรรณรา    
5.2.1  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ส้าคัญของต้าบลถ้้าพรรณรา ได๎แกํ 

ล้าดับที่ ชื่องานประเพณี สถานที่จัดงาน 
1. งานวันสารทเดือน หมูํที่  1  -  10  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

2. งานแหํกระจาด หมูํที่  1  -  10  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

3. งานประเพณีขึ้นถ้้าปิดทองนมัสการพระพุทธยาสน์ วัดถ้้าทองพรรณรา  หมูํที่  9  
4. งานแขํงขันเรือยาวและประเพณีพื้นบ๎าน วัดมุขธาราม วัดปากทําซอง  หมูํที่  8 

5. งานวันสถาปนาอ้าเภอและสืบสานต้านานพระอุเชนทร์   ที่วําการอ้าเภอถ้้าพรรณราหมูํที่ 2 

6. งานประเพณีสงกรานต์   หมูํที่  1  -  10  ต้าบลถ้้าพรรณรา 
 

 6. การจัดการด๎านการทํองเที่ยว 
     แหลํงทํองเที่ยวที่ส้าคัญของต้าบลถ้้าพรรณรา  ได๎แกํ  

6.1) พระพุทธไสยาสน์  วัดถ้้าทองพรรณรา    
                     วัดถ้้าทองพรรณราต้ังอยูํในพื้นที่หมูํที่ 9  ต.ถ้้าพรรณรา หํางจากถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 41) ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นสถานที่ส้าคัญซึ่งเป็นที่

ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ๎าน รวมทั้งยังถือเป็นแหลํงท๎องเที่ยวที่นําสนใจประจ้าอ้าเภอถ้้าพรรณรา 



 

                     โดยมีเรื่องเลําสืบตํอกันมาจนเป็นต้านานวํา เมื่อประมาณ พ.ศ.1300-1319 เป็นชํวงที่ได๎มีการสร๎างพระบรมธาตุ ซึ่งในระหวํางนั้น มีนางชีปริง  และชีปราง 
เดินทางมาตามแมํน้้าตาปี เพื่อต๎องการน้าแก๎วแหวน เงินทอง ไป  รํวมในพิธีกํอสร๎างพระบรมธาตุ แตํเมื่อมาถึงอูํเรือ(หนองค๎อ) ได๎ทราบขําววํา พระบรมธาตุสร๎างเสร็จแล๎ว จึง
น้าเรือเข๎าเทียบทํา เพื่อต๎องการหาสถานที่ที่จะสร๎างพระพุทธไสยาสน์ ให๎อยูํคํูกับพระบรมธาตุ  และได๎พบถ้้าทองพรรณรา ซึ่งเห็นวํามีสถานที่เหมาะสม จึงได๎ตัดสินใจสร๎าง
พระพุทธไสยาสน์ไว๎ในถ้้าแหํงนี้ โดยเป็นพระพุทธรูป ยาว 11 เมตร สูง 5 เมตร และได๎น้าของมีคําตํางๆ บรรจุไว๎ในองค์พระพุทธไสยาสน์นั้นด๎วย ตํอมาเมื่อนางชีปริงและนางชี
ปรางถึงแกํกรรม ลูกหลานจึงได๎สร๎างพระพุทธรูปขึ้น 2 องค์และน้ากระดูกของนางชีปริงและนางชีปรางบรรจุไว๎ด๎วย พอถึงวันขึ้น 1 ค้่า เดือน 11 ก็จะมีการท้าบุญบูชา พระ
พุทธไสยาสน์ และพระพุทธรูปที่บรรจุกระดูกของนางชีปริงและนางชีปราง เป็นประจ้าตลอดมาทุกปี โดยจะมีประชาชนจากทั่วสารทิศมามนัสการพระพุทธไสยาสน์แก๎บนด๎วย
ขนมพอง ขนมลาและเที่ยวชมถ้้าตํางๆภายในวัด ซึ่งมีอยูํหลายถ้้า จนกลายเป็น ประเพณีขึ้นถ้้า ที่สืบทอดกนัเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี ้

6.2) สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ  ได๎แกํ ส้านักสงฆ์ภูเขาพา หมูํที่ 5 และ วัดมุขธาราม หมูํที่  8ต้าบลถ้้าพรรณรา 

       7. โครงสร๎างพื้นฐาน         
          7.1) เส๎นทางคมนาคม 

      -   ถนนลาดยาง          จ้านวน      13    สาย    
                 -   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       จ้านวน      14     สาย      

     -   ถนนหินคลุก               จ้านวน      15     สาย    
     -   ถนนลูกรัง                จ้านวน      18     สาย    
7.2) ระบบประปาหมูํบ๎าน มี  19  แหํง  ดังนี้ 

                     - หมูํที่ 1    จ้านวน   2   แหํง   

                     - หมูํที่ 2    จ้านวน   2   แหํง   

             - หมูํที่ 3    จ้านวน   3   แหํง 
           - หมูํที่ 4    จ้านวน   2   แหํง 
          - หมูํที่ 5    จ้านวน   2   แหํง  

  - หมูํที่ 6    จ้านวน   2   แหํง 



 

- หมูํท่ี 7    จ้านวน   2   แหํง 
  - หมูํที่ 8    จ้านวน   1   แหํง 
  - หมูํที่ 9    จ้านวน   2   แหํง 
  - หมูํที่ 10   จ้านวน   1   แหํง 

          7.3) ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
                   -  จ้านวนไฟฟ้าสาธารณะ        จ้านวน  70   จุด 

         -  สะพาน                 จ้านวน  8    แหํง     
         -  สะพานลอยคนข๎าม     จ้านวน  2    แหํง     

                 -  สวนสาธารณะ             จ้านวน  1    แหํง     
                     -  ตลาด       จ้านวน  1    แหํง     
                     -  สนามเด็กเลํน     จ้านวน   5    แหํง      
                    -  ลานจอดรถสาธารณะ           จ้านวน  1    แหํง     
                  -  ลานกีฬาชุมชน    จ้านวน  8    แหํง     
                -  ที่อํานหนังสือพิมพ์ประจ้าหมูํบ๎าน  จ้านวน   2    แหํง   

        -  สถานีต้ารวจภูธร              จ้านวน    1   แหํง 
        -  ป้อมต้ารวจ                  จ้านวน    1   แหํง 

         7.4) แหลํงน้้าที่ส้าคัญ 
                แหลํงน้้าตามธรรมชาติ  
                 -  จ้านวนแมํน้้า   จ้านวน   1  สาย   ได๎แกํ แมํน้้าตาปี 
                 -  จ้านวนคลอง   จ้านวน   5  สาย  ได๎แกํ คลองเทือก คลองห๎วยมุด ครองรา คลองพา  
คลองเที๊ยะ            



 

                - หนอง/บึง/ห๎วย    จ้านวน  25  แหํง   ได๎แกํ หนองหาดน้้าผุด หนองพลับ ห๎วยมุด ห๎วยชํองปลักหมู ห๎วยน้้าผุด  ห๎วยแตงงู  หนองบัว หนองน้้าเกํา หนอง
ขนุนปาน หนองยางใช๎ หนองเตํา หนองหานหลวง หนองน้้า  หาดเขือ หนองน้้าอํูเรือ ห๎วยกรั้ง  ห๎วยพังโถม  หนองน้้าหัวกลิ้ง หนองเป็ดน้้า หนองทองหลาง หนองหารพริก 
หนองแงก หนองหว๎ายาน  หํานห๎วยยาน หานปากทําซอง หนองแขวน 
 
                แหลํงน้้าที่สร๎างขึ้น 

                -  จ้านวนบํอบาดาล   จ้านวน  23  แหํง    

     -  จ้านวนบํอโยก    จ้านวน   3   แหํง   ได๎แกํ หมูํที่  4,5,10 

                -   อํางเก็บน้้า      จ้านวน  4  แหํง  ได๎แกํ หนองหาดน้้าผุด หนองปลิง คลองแงก บ๎านปากทําซอง 

               -   ฝายเก็บน้้า    จ้านวน  2  แหํง  ได๎แกํ คลองเทือก คลองรา   

8. ข๎อมูลด๎านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน 

            8.1) การประกอบอาชีพและรายได๎ 
                   ประชากรของต้าบลสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได๎แกํ การท้าสวนยางพารา ท้าสวน ผลไม๎ ท้านา เลี้ยงสัตว์ปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงสุกร โคพื้นเมือง 
นอกจากนี้ ประชากรบางสํวนประกอบอาชีพรับจ๎างและค๎าขาย  
          หนํวยธุรกิจในเขตต้าบลถ้้าพรรณรา 

            - ธนาคาร    จ้านวน  1       แหํง 
                    - ที่ท้าการไปรษณีย์เอกชน             จ้านวน  1       แหํง 

- โรงงานอุตสาหกรรม(เหมืองแรํ)     จ้านวน  4       แหํง 
                   - สถานีน้้ามัน (ทั้งเล็ก-ใหญํ)          จ้านวน  13      แหํง 
           8.2) จุดดูงาน 

   1.  ธนาคารหมูํบ๎านบ๎านปลายรา   หมูํที่ 2  ต้าบลถ้้าพรรณรา  
(นายโสภณ  ศรีสุวรรณ) 



 

   2.  ครัวเรือนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  หมูํที่ 4 ต้าบลถ้้าพรรณรา  
(นายพงศักด์ิ  รักษากิจ) 

    3.  กลุํมเลี้ยงโค     หมูํที่ 6 ต้าบลถ้้าพรรณรา  
                                                                                 (นายจรูญ  มูสิกะ) 

    4.  กลุํมเลี้ยงผึ้งโพรงไทย    หมูํที่ 7 ต้าบลถ้้าพรรณรา  
                                                                     (นายสุทา  อาวุธเพชร) 
    5.  กลุํมเครื่องแกงบ๎านปากทําซอง   หมูํที่ 8 ต้าบลถ้้าพรรณรา  

                                                                                 (นางเพ็ญศรี  วิชัย) 
   6.  กลุํมผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ๎านถ้้าทอง   หมูํที่ 9 ต้าบลถ้้าพรรณรา  
                                                                    (นายลิขิต  ชัยสิทธิ์) 

    7.  ศูนย์เรียนรู๎ชีวนูสงเคราะห์   หมูํที่ 2 ต้าบลถ้้าพรรณรา  
                                                                     (นายมนัส  จันทร์สํงแสง) 
    8.  แปลงสอนไม๎ผลผลิตนอกฤดูกาล  หมูํที่ 8 ต้าบลถ้้าพรรณรา  
                                                                     (นายรักดาษ  ปกตุน) 
    9.  กลุํมผลิตไม๎กวาดก๎านปาล์ม   หมูํที่ 6 ต้าบลถ้้าพรรณรา  
                                                                     (นายชูศรี  อินทรวิเชียร) 

          8.3) การสาธารณสุข  
                 1. โรงพยาบาลของรัฐ      ขนาด  10  เตียง  1   แหํง 
                 2. สถานีอนามัยต้าบล   จ้านวน   1   แหํง 

    3. สาธารณสุขอ้าเภอถ้้าพรรณรา                   จ้านวน  1   แหํง 

          8.4)  กลุํมองค์กรและกลุํมอาชีพในต้าบลถ้้าพรรณรา 



 

ดับที รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง ว/ด/ป/อนุมัติ 
1 5-80-18-01/1-0001 วิสาหกจิชุมชนถ้า้ทองบ๎าน 

ปลายรา 
92 หมูํที่ 2 ตา้บลถ้้าพรรณรา อ้าเภอ 
ถ้้าพรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช 

31/10/2548 

2 5-80-18-01/1-0002 วิสาหกจิชุมชนไขํเคม็ใบเตย
เกษตรกรบ๎านนาพา 

190 หมูํที่ 8 ต้าบลถ้้าพรรณรา อา้เภอ 
ถ้้าพรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช 

31/10/2548 

3 5-80-18-01/1-0003 วิสาหกจิชุมชนธนาคารหมูํบา๎น 

ปลายรา 

92 หมูํที่ 2 ต้าบลถ้้าพรรณรา อ้าเภอ 

ถ้้าพรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช  
25/11/2548 

4 5-80-18-01/1-0004 วิสาหกจิชุมชนกลุํมสตรีหมูํที่ 8 
บ๎านปากทาํซอง 

44  หมูํที่ 8 ต้าบลถ้้าพรรณรา  อา้เภอ 
ถ้้าพรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช   

13/12/2548 

5 5-80-18-01/1-0008 วิสาหกจิชุมชนกลุํมคณะกลอง
ยาวบา๎นถ้า้ทองเหนือคลอง
สามัคคศีิลป์ 

124  หมูํที่ 2 ต้าบลถ้า้พรรณรา  อ้าเภอ 
ถ้้าพรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช   

13/12/2548 

6 5-80-18-01/1-0007 วิสาหกจิชุมชนกลุํมบา๎นปลายรา 271  หมูํที่ 2 ต้าบลถ้า้พรรณรา  อ้าเภอ 
ถ้้าพรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช   

13/12/2548 

7    5-80-18-01/1-0006 วิสาหกจิชุมชนออมทรัพย์ผสม
เทียมโคขุน 

82  หมูํที่ 6 ต้าบลถ้้าพรรณรา  อา้เภอ 
ถ้้าพรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช   

04/01/2549 

8 5-80-18-01/1-0010 วิสาหกจิชุมชนธนาคารหมูํบา๎น 
วังตลับ 

78/1  หมูํที่ 4 ต้าบลถ้้าพรรณรา  อ้าเภอ 
ถ้้าพรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช   

15/02/2549 

9 5-80-18-01/1-0009 วิสาหกจิชุมชนกลุํมแมํบ๎าน
เกษตรกรบ๎านปากทาํซอง 

217/1 หมูํที่ 8 ต้าบลถ้้าพรรณรา  อ้าเภอ 
ถ้้าพรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช   

15/02/2549 

10 5-80-18-01/1-0015 วิสาหกจิชุมชนกลุํมมะพร๎าวอบ
น้้าผึ้ง 

78/1 หมูํที่ 4  ต้าบลถ้้าพรรณรา  อ้าเภอ 
ถ้้าพรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช   

09/03/2549 

11 5-80-18-01/1-0014 วิสาหกจิชุมชนกลุํมปุ๋ยชีวภาพ
บ๎านวังตลับ 

129/1 หมูํที่ 4  ต้าบลถ้า้พรรณรา อ้าเภอ 
ถ้้าพรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช   

09/03/2549 



 

12 5-80-18-01/1-0013 วิสาหกจิชุมชนกลํุมชาวสวนและ

เล้ียงสัตว์ หมูํที่ 3  
54 หมูํที่ 3  ต้าบลถ้้าพรรณรา อา้เภอ 
ถ้้าพรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช   

09/03/2549 

13 5-80-18-01/1-0012 วิสาหกจิชุมชนกลุํมแมํบ๎านหมูํที ่
6ต้าบลถ้า้พรรณรา  

129/1 หมูํที่ 4  ต้าบลถ้า้พรรณรา อ้าเภอ 
ถ้้าพรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช   

09/03/2549 

 
 
9. ข๎อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
               - ทรัพยากรดิน 

                     ลักษณะที่ดินในพื้นที่แบํงเป็น  2  ประเภท คือ ดินรํวนปนทราย ซึ่งเป็นพื้นที่สํวนใหญํขององค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรามีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
สูง ซึ่งเหมาะกับการท้าสวนยางพารา และดินเหนียวปนทราย ซึ่งเป็นพื้นที่สํวนใหญํบริเวณที่ราบลุํมตามแนวแมํน้้าตาปี ซึ่งเหมาะกับการท้านา 

               - ทรัพยากรไม๎ 

                      มีป่าสงวนแหํงชาติ  2  ป่า คือ ป่าปลายราและป่าซํอม แตํในปัจจุบันพื้นที่ดังกลําวถูกราษฎรบุกรุกเข๎าท้าผลประโยชน์ ต้ังบ๎านเรือนและท้าสวนยางพารา
เกือบเต็มพื้นที่มีสภาพป่าเหลืออยูํบ๎างตามเชิงเขา 

      -  ทรัพยากรแรํ 
          มีแรํพลอย วุลแฟลม ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแรํ ซึ่งเป็นรายได๎ภาคหลวงแรํ ที่น้ามาพัฒนาองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา ปีหนึ่งหลาย

ล๎านบาท 
 

 

ส่วนท่ี  3 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา  

1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา 



 

      องค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา ได๎วางแนวคิดในการพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา (พ.ศ. 255 6-
2560)  นโยบายของนายกองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา รวมถึงได๎เพิ่มเติมแนวคิดในการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาท๎องถิ่นในเขตพื้นต้าบลถ้้าพรรณราที่ผํานมา คณะผู๎บริหารจะเห็นความส้าคัญของโครงสร๎างพื้นฐาน เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คมนาคม และการสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ทันสมัย ครบครัน สํงเสริมด๎านการศึกษา การรํวมสร๎างชุมชน เข๎มแข็ง และสํงเสริมด๎านศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ และพัฒนางานด๎านตําง ๆ อยํางครอบคลุม โดยสร๎างให๎เป็นรูปธรรม และสํงเสริมการสร๎างจิตส้านึกที่ดีในด๎านตํางๆ  ให๎กับประชาชน และสํงเสริมให๎ประชาชน
มสีํวนรํวมในการด้าเนินโครงการและกิจกรรมขององค์กร    
               ได๎มีการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา ด๎วยเ ทคนิค 
SWOT ANALYSIS  (จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค) สามารถสรุปได๎ดังนี้ 

   1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 

1. มีพื้นที่ติดถนนสาย 41 ซึ่งเป็นสายถนนแผํนดินสาย
หลัก สามารถเดินทางไปมาได๎สะดวก 

1. การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานต๎องท้าแบบคํอย
เป็นคํอยไป  เพราะข๎อจ้ากัดเรื่องงบประมาณ 

2. มีแหลํงน้้าส้าคัญไหลผําน สามารถน้าไปใช๎
ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม 

2. การกํอสร๎างถนนที่ไมํได๎มาตรฐาน มีรถบรรทุกขนาด
ใหญํวิ่งผําน ท้าให๎ต๎องสิ้นเปลืองงบประมาณเพื่อการ
ซํอมบ้ารุงถนน 

โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด (Threat) 
1. พ.ร.บ. การกระจายอ้านาจแกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 ได๎ท้าให๎มีรายรับเพิ่มขึ้นสามารถ
น้าไปใช๎เพื่อการกํอสร๎างระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  

1. ขาดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ที่ตํอเนื่อง เนื่องจากต๎องมีงบประมาณที่
โอนจากสํวนกลางกํอนจึงสามารถท้าได๎ 
.  

2. ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรอ่ืน เชํน 



 

อบจ.นศ  เพื่อกํอสร๎าง ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

 
    2. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 
1. ประชาชนสํวนใหญํมีคํานิยมใฝ่เรียนรู๎ และมีการ
สํงเสริมสนับสนุนด๎านการศึกษา 

1. บุคลากรสํวนใหญํยังขาดความรู๎ด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สมัยใหมํ ท้าให๎ขาดประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

2. ประชาชนให๎ความส้าคัญกับการมีสุขภาพอนามัยที่
ดี มีการสํงเสริมการออกก้าลังกายมากขึ้น 

2. เกิดการแพรํระบาดของยาเสพติด และ โรคระบาด
ตํางๆ เชํน โรคไข๎เลือดออก  

3. มีแหลํงโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ส้าคัญ ท้าให๎
ประชาชนยึดมั่นในศาสนสถาน 

3. ขาดการรวบรวมข๎อมูล ความรู๎ แหลํงเรียนรู๎ ด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น สํงผลให๎ประชาชนไมํเห็น
คุณคําของภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

    
 
  2. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 
4. มีนโยบายสํงเสริมการเรียนรู๎ ด๎านการกีฬา การ
อนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม ให๎แกํ
เด็ก เยาวชน และประชาชน 

4. การท่ีมีบุคคลบางกลุํมขาดจริยธรรม คุณธรรม มีวิถี
ชีวิตแบบตํางคนตํางอยูํ ไมํเสียสละเพื่อสํวนรวม และ
ขาดระเบียบวินัย ไมํสนใจสังคม ประเพณีวัฒนธรรม 
 

5. การมีงบประมาณเป็นของตนเองสามารถสนับสนุน 5. ประชาชนบางกลุํมขาดการเคารพกฏหมายเพื่อ



 

กิจกรรมเพื่อที่เป็นประโยชน์ได๎ทันทํวงที ความปลอดภัย ไมํเห็นความส้าคัญของการสํงเสริมการ
จัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียนร๎อย 

โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด (Threat) 
1. พ.ร.บ. การกระจายอ้านาจแกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  ได๎ท้าให๎มีรายรับเพิ่มขึ้น สามารถ
น้าไปใช๎เพื่อการพัฒนาด๎านสังคมและคุณภาพชีวิต
ได๎มากขึ้น 

1. อ้านาจหน๎าที่ตามแผนกระจายอ้านาจฯ หลาย
ภารกิจยังไมํมีความชัดเจน เชํน นโยบายการถํายโอน
การศึกษายังไมํชัดเจน บุคลากรทางการศึกษาไมํ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  

2. มีสถานพยาบาลต้ังอยูํในเขตพื้นที่ สามารถอ้านวย
ความสะดวกให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎ทันทํวงที 

2.ปัญหาสิ่งแวดล๎อม ด๎านเสียง ฝุ่นละออง จากการท้า
เหมืองแรํ มีผลกระทบตํอสุขภาพประชาชน 

3. นโยบายรัฐบาลก้าหนดให๎ผู๎สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้น
ไปได๎รับเบี้ยยังชีพทุกคน สํงผลให๎ประชาชนได๎รับ
โอกาสมากขึ้น 

3.กระแสโลกาภิวัตน์ และวัฒนธรรมตะวันตก จึงท้าให๎
คนในชุมชนไมํรักถ่ินฐาน 

    
3. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 
1.มีนโยบายสํงเสริมพัฒนากลุํมอาชีพเพื่อยกระดับ
รายได๎ สร๎างคุณภาพชีวิตที่ดีให๎แกํประชาชน 

1.ประชาชนขาดการรวมกลุํมที่เหนียวแนํน ท้าให๎กลุํม
อาชีพตํางๆ มักไมํคํอยด้าเนินงานได๎ส้าเร็จ 

2.มีแหลํงทํองเที่ยวที่ส้าคัญ มีประวัติศาสตร์ความ
เป็นมายาวนาน 

2.ไมํมีการประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวของต้าบลผําน
สื่อใดๆ 

โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด (Threat) 
1. นโยบายของรัฐบาลเพื่อสํงเสริม พัฒนาศักยภาพ 
ของสินค๎าชุมชน (สินค๎าโอท็อป) และพัฒนาสํงเสริม

1.ปัญหาความยากจน ขาดแคลนเงินทุนเพื่อการ
ประกอบอาชีพและขาดความรู๎ในการบริหารจัดการ



 

ด๎านการตลาด และการตลาด 
2.นโยบายรัฐบาลสํงเสริมพัฒนาการทํองเที่ยว 
ภายในประเทศ 

2.งบประมาณที่ใช๎ในการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวยังมี
ไมํเพียงพอ 

 
     4. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายในระบบธรรมาภิบาล  

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 
1. มีข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายและรายได๎เป็นของ
ตนเอง ท้าให๎มีความคลํองตัวในการจัดการบริหาร
งบประมาณ 

1. สถานที่ท้างานคับแคบไมํ เพียงพอกับจ้านวน
บุคลากรที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 

2. มีการพัฒนาบุคลากรอยํางสม่้าเสมอและตํอเนื่องทุก
ปี 

2. การปฏิบัติงานไมํเป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว๎ ท้า
ให๎ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

     4. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายในระบบธรรมาภิบาล  
โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด (Threat) 

1. มีแนวโน๎มของรายได๎ที่เพิ่มมากขึ้นตามล้าดับ ตาม
แผนการกระจายอ้านาจให๎แกํ อปท.  

1.ประชาชนขาดความรู๎ความเข๎าใจในการด้าเนินงาน
ขององค์กรและขาดการมีสํวนรํวมในการจัดท้า
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 

2. มีการประสานงานที่ ดีระหวํางข๎าราชการและ
นักการเมือง 

2.การกระจายอ้านาจสูํท๎องถิ่นเป็นไปด๎วยความลําช๎า 
ไมํเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและอ้านาจหน๎าที่ตาม
แผนการกระจายอ้านาจฯ หลายภารกิจยังไมํมีความ
ชัดเจน 

 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 



 

           จากการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สรุปผลการพัฒนาได๎ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ใน
แผนพัฒนา 

โครงการ 
ด าเนินการ

จริง 
ร้อยละ 

งบประมาณ
ในแผนพัฒนา 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ

จริง 
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

23 19 82.60 15,765,000 4,121,800 36.21 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

34 32 94.11 4,628,000 5,665,094 49.76 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 

2 2 100 240,000 176,000 1.54 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต๎
ระบบธรรมาภิบาล  

27 22 81.48 3,540,000 1,370,945 12.49 

รวม 86 75 87.20           21,666,508 11,382,580 100 

                     จากตาราง จะเห็นได๎วํา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  โครงการในแผนพัฒนาทั้งหมดจ้านวน 86 โครงการ งบประมาณ  21,666,508.00  บาท  โครงการที่
ด้าเนินการจริง  75  โครงการ ใช๎งบประมาณทั้งหมด 11,382,580.00.- บาท คิดเป็นร๎อยละ 52.53  ของงบประมาณตามแผนพัฒนา  และเมื่อพิจารณาจ้านวนโครงการที่
ปรากฏในแผนพัฒนาและจ้านวนโครงการที่ได๎รับการด้าเนินการจริงในเชิงประมาณเพียงร๎อยละ 52.53  ซึ่งนับได๎วํา  เป็นการด้าเนินการที่ยังไมํบรรลุตามเป้าหมายที่ต้ังไว๎ 
เนื่องจากจ้านวนโครงการในแผนพัฒนามีจ้านวนมาก หากแตํมีข๎อจ้ากัดในด๎านงบประมาณที่มีไมํเพียงพอไมํสามารถด้าเนินการได๎แล๎วเสร็จสิ้นได๎ 



 

(แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2558-2560) 

3. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

  แม๎วําในเชิงปริมาณ จะมีผลการด้าเนินงานจริงเพียงร๎อยละ 52.53  ของโครงการที่บรรจุไว๎ในแผนพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แตํหากจะพิจารณา
ในด๎านการพัฒนาในเชิงคุณภาพ จะเห็นได๎วํา มีการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่ทุกหมูํบ๎านและครอบคลุมยุทธศาสตร์ทุกด๎าน  การพัฒนาด๎านโครงสร๎ างพื้นฐาน กํอสร๎าง
ปรับปรุงท้าให๎การคมนาคมเกิดความสะดวก สาธารณูปโภคได๎รับการดูแล เพิ่มเติม ประชาชนได๎รับความสะดวกสบาย เพิ่มขึ้น  การพัฒนาด๎านการศึกษา ด๎านศาสนา 
วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชน และความเป็นอยูํที่ดีขึ้น อีกทั้งสํงเสริมสนับสนุนด๎านชุมชน เพื่อให๎ชุมชนมีความเข๎มแข็งและมีจิตส้านึก
ในการดูแลรักษาหมูํบ๎านของตนเอง ให๎ปลอดจากสิ่งอบายมุข สิ่งเสพติด และสํงเสริมงานด๎านอาชีพของกลุํมตําง ๆ  เพื่อสร๎างรายได๎ให๎กับหมูํบ๎าน และครัวเรือน และใน
การด้าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา  ได๎รับความรํวมมือสนับสนุนจากหนํวยงาน สํวนราชการ กลุํม องค์กร ชมรมตํางๆ เป็นอยํ างดี  นับได๎วําองค์การ
บริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา ได๎พัฒนางานด๎านตําง ๆ อยํางครอบคลุมทุกด๎านเพื่อสํงเสริมให๎คุณภาพชีวิตของชาวต้าบลถ้้าพรรณราอยํางครบถ๎วน  และสนองตอบความ
ต๎องการของประเทศชาติ และประชาชนอยํางแท๎จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2558-2560) 
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บทท่ี 4 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปี 
4.1  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11  (พ.ศ.  2555-2559) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่11    (พ.ศ.  2555-2559) ประเทศไทยยังคงต๎องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญในหลายบริบท  ทั้งที่
เป็นโอกาสและข๎อจ้ากัดตํอการพัฒนาประเทศจึงต๎องมีการเตรียมความพร๎อมของคนและระบบให๎มีภูมิคุ๎มกัน        พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
โดยยังคงอัญเชิญ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา    ตํอเนื่องจากแผนพัฒนา ฯ    
ฉบับที่   8 ฉบับที่   9 และแผนพัฒนาฉบับที่    10  และให๎ความส้าคัญตํอการรวมพลังสังคมจากทุกภาคสํวนให๎มีสํวนรํวมด้าเนินการในทุกขั้นตอนของแผนฯ พร๎อมทั้งสร๎าง
เครือขํายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสูํการปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลการด้าเนินงานตามแผนอยํางตํอเนื่อง 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
  มุํงพัฒนาสูํสังคมอยํูเย็นเป็นสุขรํวมกัน  (Green  ant  Happiness  Society)คนไทยมีคุณธรรมน้าความรอบรู๎   รู๎เทําทันโลก  ครอบครัวอบอํุน  ชุมชน
เข๎มแข็ง    สังคมสันติสุข     เศรษฐกิจมีคุณภาพ  เสถียรภาพและเป็นธรรม   สิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยูํภายใต๎ระบบบริหารจัดการประเทศที่มี
ธรรมมาภิบาล       ด้ารงไว๎ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และอยูํในประชาคมโลกได๎อยํางมีศักด์ิศรี   

 พันธกิจของการพัฒนาประเทศ 
 1.  พัฒนาคน    ให๎มีคุณภาพพร๎อมคุณธรรมและรอบรู๎อยํางเทําทัน       
 2.  เสริมสร๎างเศรษฐกิจให๎มีคุณภาพ  เสถียรภาพและเป็นธรรม     
 3.  ด้ารงความหลากหลายทางชีวภาพ        และสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
และคุณภาพสิ่งแวดล๎อม   
 4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศ  ให๎เกิดธรรมาภิบาลภายใต๎ระบอบประชาธิปไตยที่มี 
องค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

วัตถุประสงค์ 



 

1. เพื่อสร๎างโอกาสการเรียนรู๎คํูคุณธรรม  จริยธรรมอยํางตํอเนื่องที่ขับเคลื่อนด๎วยการเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว  สถาบันศาสนา  และสถาบันการศึกษา  
เสริมสร๎างบริการสุขภาพอยํางสมดุล 

2.  เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน    เชื่อมโยงเป็นเครือขําย   เป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์    ฟื้นฟู    ใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนน้าไปสูํการพึ่งตนเอง 
 3.  เพื่อการปรับโครงสร๎างการผลิตสูํการเพิ่มคุณคํา    (Value  Creation) ของสินค๎าและบริการบนฐานความรู๎และนวัตกรรม 
 4.  เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกัน (Safety  Net)และระบบบริหารความเสี่ยงให๎กับภาพการเงิน การคลัง พลังงาน  ตลาดปัจจัยการผลิต  ตลาดแรงงาน  และการลงทุน 
 5.  เพื่อสร๎างระบบการแขํงขันด๎านการค๎า และการลงทุนให๎เป็นธรรมและค้านึงถึงประโยชน์ของประเทศ 
 6.  เพื่อเสริมสร๎างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณคําความหลากหลายทางชีวภาพควบคํูกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมให๎เป็นฐานที่มั่นคง
ของการพัฒนาประเทศ 
 7.  เพื่อเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูํภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน 

เป้าหมาย 
 1.  การพัฒนาคุณภาพคน         ให๎คนไทยทุกคนได๎รับการพัฒนาทั้งทางรํางกาย จิตใจความรู๎ความสามารถทักษะการประกอบอาชีพและมีความมั่นคงในการ
ด้ารงชีวิตครอบคลุมทุกกลุํมเป้าหมาย   
 2.  การพัฒนาชุมชนและแก๎ไขปัญหาความยากจน พัฒนาให๎ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีสํวนรํวม 
 3.  ด๎านเศรษฐกิจ  ปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจให๎มีความสมดุลและยั่งยืน 
 4.  เป้าหมายการสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมรักษาความอุดมสมบูรณ์ของ 
ฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ 
 5.  เป้าหมายด๎านธรรมาภิบาล  มุํงให๎ธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ้น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ให้ความส าคัญกับ 



 

    1. การพัฒนาสังคมให๎มีคุณธรรมน้าความรู๎ เกิดภูมิคุ๎มกัน 
 2. การเสริมสร๎างสุขภาวะคนไทยให๎มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มีความสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล๎อมที่นําอยูํ    
 3. การเสริมสร๎างคนไทยให๎อยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางสันติ 

2.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานท่ีมั่นคงของประเทศให้ ความส าคัญกับ 
 1. การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 2. การสร๎างความมั่นคงของเศรษฐกิจ 

3. การเสริมสร๎างศักยภาพของชุมชนในการอยูํรํวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
อยํางสันติและเกื้อกูล 
3.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
 1. การปรับโครงสร๎างการผลิตภาพและคุณคําของสินค๎าและบริการบนฐานความรู๎ความเป็นไทย 
 2. การสร๎างภูมิคุ๎มกันของระบบเศรษฐกิจ 
 3. การสนับสนุนให๎เกิดการแขํงขันที่เป็นธรรมการกระจายผลประโยชน์การพัฒนาอยํางเป็นธรรม 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับ 
 1. การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ 
 2. การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3. การพัฒนาคุณคําความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา 

5.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุ่งเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคมอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับ 
 1. การเสริมสร๎างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล  ให๎เป็นสํวนหนึ่งของวิถีการด้าเนินชีวิตในสังคมไทย 
 2. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของภาคประชาชนให๎สามารถเข๎ารํวมในการบริหารจัดการประเทศ 
 3. สร๎างภาคราชการท่ีมีประสิทธิภาค และมีธรรมาภิบาล เน๎นการบริการแทนการก้ากับการควบคุมและท้างานรํวมกับหุ๎นสํวนการพัฒนา 



 

 4. การกระจายอ้านาจการบริหารจัดการประเทศสูํภูมิภาค ท๎องถิ่น  และชุมชนเพิ่มขึ้นตํอเนื่อง 
 5. สํงเสริมภาคธุรกิจเอกชนให๎เกิดความเข๎มแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล 
 6. การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ   และขั้นตอน     กระบวนการเกี่ยวกับพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมเพื่อสร๎างความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา 
 7. การรักษาและเสริมสร๎างความมั่นคง    เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสูํดุลยภาพ 
และความยั่งยืน 

 
 

4.2  แผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552-2554) 
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๕๐มาตรา ๗๖  และพระราชกฤษฎีกาวําด๎วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  และมาตรา  ๑๔  ก้าหนดให๎รัฐบาลจะต๎องจัดท้าแผนบริหารราชการแผํนดินให๎สอดคล๎องกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแหํงรัฐโดยน้านโยบายที่แถลงตํอรัฐสภาและแผนพัฒนาประเทศด๎านตําง ๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  มาพิจารณาที่ก้าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน  สํวนราชการหรือ
บุคคลที่จะรับผิดชอบในแตํละภารกิจ  ประมาณการรายจํายและทรัพยากรตําง ๆ  ที่จะต๎องใช๎ระยะเวลาในการด้าเนินการและติดตามประเมินผลเพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลและสามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนและรองรับตํอกระแสการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลกได๎อยํางยั่งยืน  รวมทั้งก้าหนดวิธีการและวางกลไก
ในการถํายทอดนโยบายรัฐบาลไปสูํการปฎิบัติของหนํวยงานตําง ๆ  ตอลดระยะเวลาการบริหาราชหารสี่ปีของคณะรัฐมนตรีนโยบายของรัฐบาลตามที่ได๎แถลงตํอรัฐสภา
ภายใต๎ภายใต๎กรอบการด้าเนินงานนี้  แบํงเป็นเรื่องเรํงดํวนที่จะด้าเนินการในปีแรก  คือ  นโยบายข๎อ  (1)  นโยบายที่เรํงดํวนที่จะด้าเนินในปีแรก  และชํวงที่ด้าเนินในชํวง  
3  ปีแรก   คือ  นโยบายข๎อ  2  -  8  ได๎แกํ 
  (2)  นโยบายความมั่นคงของรัฐ 
  (3)  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  (4)  นโยบายเศรษฐกิจ 
  (5)  นโยบายที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  (6)  นโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม 



 

  (7)  นโยบายการตํางประเทศและเศรษฐกิจระหวํางประเทศ 
  (8)  นโยบายการบริหารบ๎านเมืองทีดี 
4.3  แผนมหาดไทย  ฉบับที่  7  (พ.ศ.2545 – 2554) 
  แผนมหาดไทย ฉบับที่ 7 เป็นแผนแมํบทของกระทรวงมหาดไทยที่ได๎ก้าหนดวิสัยทัศน์มหาดไทย  ระยะ10 ปี(พ.ศ.2545 -  2554)  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด้าเนินงานไว๎ เพื่อตอบสนองภารกิจและวิสัยทัศน์มหาดไทยให๎บรรลุผลในระยะเวลา 5 ปีแรกควบคํูไปกับการยึดความสอดคล๎องและตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่   9   โดยได๎ก้าหนดภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยไว๎  5  ประการ  ดังนี้ 
 ภารกิจที่  1 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง 
และมีสํวนรํวมพัฒนาประเทศ 
 
 ภารกิจที่  2 การสํงเสริมองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะการ 
พัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย        และการปรับบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทย 
 ภารกิจที่  3 การเสริมสร๎างความสงบเรียบร๎อย    มั่นคงในสังคม   การป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน  และอ้านวยความยุติธรรม 
 ภารกิจที่  4 การพัฒนาเมืองนําอยูํโครงสร๎างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืน 
 ภารกิจที่  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  และการสื่อสารและการแปลงแผนไปสูํการปฏิบัติ 

4.4  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

        กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจ้าปี 2557 ได๎ก้าหนดขึ้นเพื่อให๎สอดคล๎องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต๎แนวคิด “หลัก
ความพอเพียง” ตามแนวพระราชด้าริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์  การพัฒนากลุํม



 

จังหวัดภาคใต๎ฝังงอําวไทยยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชและภารกิจ 6 ด๎าน ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ้านาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง   ได๎ทบทวนจากกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.2557 -  2559 ประกอบด๎วยยุทธศาสตร์และพันธ
กิจตําง ๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
พันธกิจ 

      1.1  สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเกษตรกรรายยํอย พัฒนาองค์ความรู๎ตามแนวพระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียง 
      1.2  พัฒนาอาชีพที่สอดคล๎องกับบริบทของชุมชน และความต๎องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและสํงเสริมการน้า
เทคโนโลยีมาใช๎ในการเพิ่มมูลคําการผลิต ด๎านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 

     1.3  สํงเสริมการผลิตและจ้าหนํายสินค๎าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใชํอาหาร และพลังงานทดแทน 

     1.4  สนับสนุนการจัดรูปท่ีดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 

     1.5  จัดให๎มีระบบโครงสร๎างพื้นฐานและแหลํงน้้าเพื่อการเกษตรอยํางทั่วถึงและเพียงพอ 

     1.6  ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการทํองเที่ยว ทั้งแหลํงทํองเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด  ประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยว  เพื่อเสริมสร๎ างภาพลักษณ์ที่ดีของ
จังหวัด 

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560) 
 

     1.7  สํงเสริมการลงทุน การพาณิชย์  และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทํองเที่ยว 
     1.8  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน  การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการ
และชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ  ภาคเศรษฐกิจชุมชน 
  เป้าหมายการพัฒนา 

1. รายได๎ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร๎อยละ  10 ตํอปี 
2. ประชาชนได๎ประโยชน์จากที่ดินอยํางเป็นธรรม  ที่ดินมีคุณคําและได๎รับประโยชน์มากขึ้น 
3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองนําทํองเที่ยวติดอันดับของภาคใต๎ 



 

4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด  โดยให๎ความส้าคัญกับการเพิ่ม 
มูลคําการค๎าการลงทุนของจังหวัด 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมและพลังงาน 
     2.1  ฟื้นฟูพื้นที่ป่าและระบบนิเวศให๎เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
     2.2  สํงเสริมการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ต๎นน้้าและลุํมน้้าอยํางมีประสิทธิภาพ โดยให๎มีระบบชํวยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้้า ระบบพยากรณ์และเตือนภัย
น้้าแล๎งและน้้าทํวม 

     2.3  สํงเสริมให๎มีมาตรการควบคุมการทํองเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให๎อยูํในขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 

    2.4  สํงเสริมการด้ารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังคํานิยมการบริโภค อยํางพอเพียงและยั่งยืนการสร๎างเครือขํายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมชุมชน 

     2.5  สํงเสริมให๎ชุมชน หมูํบ๎านมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะสํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชนขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ สํงเสริมให๎มีมาตรการสร๎างแรงจูงใจให๎เกิดการลดและคัดแยกขยะ ใน
แหลํงก้าเนิด สนับสนุนการสร๎างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให๎มีระบบเก็บขนและก้าจัดขยะแบบรวมศูนย์ 
     2.6  เสริมสร๎างประสิทธิภาพในการก้าจัด บ้าบัดมลพิษ ท้ังด๎านวิชาการ บุคลากร และสร๎างจิตส้านึกของชุมชนในการมีสํวนรํวมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
     2.7  ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
     2.8  สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
     2.9  ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถ่ิน เพื่อ
รักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ท่ีเชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
 เป้าหมาย 
 1.  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน  ประชาชนมีการด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 
 2.  ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

 3.  ครัวเรือน  ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 
 4.  คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเกณฑ์มาตรฐาน 

 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 พันธกิจ 
      3.1  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให๎มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนา  
ในทุกด๎าน 

      3.2  พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู๎คํูคุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ สนับสนุนการจัดท้าหลักสูตรท๎องถิ่น  สํงเสริมให๎
เยาวชน ประชาชน ใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร๎างสรรค์อยํางฉลาดเพื่อเสริมสร๎างการเรียนรู๎ 

     3.3  รณรงค์ให๎เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล๎อมชุมชนให๎ถูกสุขลักษณะ 

      3.4  พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  สํงเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 

      3.5  รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพรํระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจ้านวนผู๎เสพย์และผู๎เกี่ยวข๎องให๎น๎อยลง 

     3.6  รณรงค์ ควบคุมการแพรํระบาดของโรคติดตํอร๎ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไมํติดตํอ  เฝ้าระวังป้องกันปัญหาการป่วยและตายด๎วยโรคอุบัติใหมํ 
     3.7  สํงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร๎อยและการบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

                3.8  พัฒนาการกีฬา  เสริมสร๎างโอกาสให๎ประชาชนทุกกลุํมออกก้าลังกายและเลํนกีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออกก้าลังกายและเลํนกีฬาอยํางทั่วถึง 
   3.9  สํงเสริมการท้านุบ้ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น พัฒนา ฟื้นฟู ตํอยอดแหลํงเรียนรู๎ทางวัฒนธรรม เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎

ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพรํสูํสังคมโลก 

             3.10  สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาสในสังคมให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได๎ 

             3.11  สร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมเพื่อความเข๎มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดท้าและใช๎แผนชุมชน  และสํงเสริมกิจกรรมชุมชน  
 เป้าหมายการพัฒนา 
 1.  ประชาชน/เยาวชน มีความรู๎ มีคุณธรรม จริยธรรม ด้ารงชีวิตได๎อยํางปกติ 

 2.  ประชาชนได๎รับสวัสดิการพื้นฐานอยํางทั่วถึงเป็นธรรมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



 

 3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งทางรํางกาย จิตใจ สติปัญญา  รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมในทุกชํวงวัย 

 4.  ประชาชนมีโอกาสมีโอกาสในการก๎าวถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและปัจจัยเสี่ยงตํอสุขภาพลดลง 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
  พันธกิจ 
     4.1  พัฒนาเส๎นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให๎ได๎มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอยํางทั่วถึง 
     4.2  พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานให๎มีประสิทธิภาพและครบถ๎วนเพียงพอ 

     4.3  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให๎มีประสิทธิภาพอยํางทั่วถึงทุกพื้นที่ 
     4.4  ผลักดันให๎มีการใช๎ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด๎านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

                4.5  ผลักดันให๎มีการใช๎กฎหมายควบคุมอาคารอยํางเป็นรูปธรรม 

 เป้าหมายการพัฒนา 
1. มีระบบโครงสร๎างพื้นฐาน  ที่ได๎มาตรฐาน  มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อโยงกับระบบการขนสํงอื่น  รวมทั้งเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน 

 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต๎ระบบธรรมาภิบาล 
 พันธกิจ 
     5.1  รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตส านึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
    5.2  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธ  ิภาพและโปรํงใส สนับสนุน ให๎ใช๎ทรัพยากรในการบริหารอยํางค๎ุมคํา  ปรับปรุง
ระบบข๎อมูลและรูปแบบการให๎บริการประชาชน ลดขั้นตอน การท้างานเพื่ออ้านวยความสะดวกแกํประชาชน 

              5.3  พัฒนาและสํงเสริมการจัดท้าแท๎องถิ่นที่ตอบสนองความต๎องการในระดับชุมชนภายใต๎กระบวนการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน สนับสนุนให๎มีระ บบ
ฐานข๎อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 

   5.4  พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอยํางสม่้าเสมอและตํอเนื่อง เพื่อเสริมสร๎างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ  



 

 
 เป้าหมายการพัฒนา 
 1.  ประชาชนมีจิตส้านึกที่ดี  มีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น 

 2.  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความพร๎อมในการแก๎ปัญหาและให๎บริการประชาชน 

 3.  มีการบริหารจัดการท่ีโปรํงใสและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีสํวนรํวมของทุกภาคีในการพัฒนา 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุํมจังหวัดภาคใต๎ ฝังงอําวไทย 
        กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝังงอําวไทย ประกอบด๎วยจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและพัทลุง เป็นกลุํมจังหวัดที่มีบทบาททั้งทางเศร ษฐกิจ สังคมและ
การเมือง การปกครองทั้งในระดับภาคและระดับประเทศมาโดยตลอดและนับวันจะทวีความส้าคัญมากยิ่งขึ้น กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝังงอําวไทย มีประชากรรวมประมาณ 
3,516,000 คน มีพื้นที่รวม 33,102 ตารางกิโลเมตร หรือ 20,161,527 ล๎านไรํ เป็นกลุํมจังหวัดที่ฐานทางการเกษตร ขนาดใหญํของประเทศ โด ยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ คือ 
ยางพารา ปาล์มน้้ามัน และผลไม๎มีทรัพยากรธรรมชาติ มากมายและหลากหลาย ทั้งป่าเขา เกาะแกํงและชายฝังงทะเลที่มีความยาวเชื่อมตํอทุกจังหวัด เอ้ือตํอการพัฒนา ทั้ง
การเพาะเลี้ยงชายฝังงและการทํองเที่ยว นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ที่มีอารยธรรมเกําแกํเป็นเมืองส้าคั ญทางประวัติศาสตร์และสืบทอดประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมาจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นกลุํมจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาประเทศ  
        วิสัยทัศน์กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝังงอําวไทย มุํงสูํการเป็นแปลํงผลิตยางพาราและปาล์มน้้ามันที่มีคุณภาพเป็นศูนย์การทํองเที่ยวที่มีคุณภาพในภูมิภาค 
ประกอบด๎วยประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น ดังนี้ 
  1) การเป็นแหลํงผลิตสินค๎าและจ้าหนํายยางพาราที่มีคุณภาพ 

  2) การเป็นแหลํงผลิตปาล์มน้้ามันที่มีคุณภาพ 

  3) การพัฒนาสินค๎าด๎านทํองเที่ยวสูํระดับมาตรฐาน 

  4) การสํงเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์ 
  5) การพัฒนาบุคลากรและการบริการที่มีประสิทธิภาพ 

  6) การพัฒนาด๎านการบริหารการทํองเที่ยว 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 



 

 วิสัยทัศน์ (Vision)  “นครแหํงการเรียนรู๎  เกษตร  ทํองเที่ยว  นําอยูํ  ชุมชนเข๎มแข็ง” 
โดยมีค้านิยามวิสัยทัศน ์ดังนี้ 
ค้านิยามวิสัยทัศน์ 

ค้าวิสัยทัศน์ หมายถึง 
นครแหํงการเรียนรู ๎ วิถีชีวิตของผู๎คนและกลุํมคน  ที่มีการปรับปรุงแบบแผนด้าเนินชีวิตให๎เทํากับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนตามศักยภาพของตนเองและสังคม  พัฒนาจังหวัดให๎
เติบโตอยํางมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการจัดการความรู๎และการเรียนรู๎ตลอด
ชีวิต  ความรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นและการรักษาไว๎ซึ่งสิ่งที่ดีงามของเมืองนคร 

นครแหํงการเกษตร ระบบบริหารจัดการภาคการเกษตรของจังหวัดมีมาตรฐานในระดับสากล 
อุตสาหกรรม  การเกษตรมีศักยภาพสร๎างคน  สร๎างอาชีพ สร๎างเศรษฐกิจแกํ
จังหวัด  การเกษตรของจังหวัดมีความเข๎มแข็งสูํการพึ่งพาอยํางยั่งยืน  ยึด
หลักการประยุกต์หลักทฤษฎีพอเพียง  ระบบการเกษตรมีศักยภาพทางการ
พาณิชย์ที่มีมาตรฐาน เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง  

นครแหํงการทํองเที่ยว ระบบบริหารจัดการทํองเที่ยวของจังหวัดมีคุณภาพ  ได๎มาตรฐานทั้งในด๎าน
แหลํงทํองเที่ยวบุคลากรการทํองเที่ยว มีกิจกรรมการทํองเที่ยวในระดับโลก 
และกิจกรรมทํองเที่ยวที่มีทั้งปี ด๎วยมีประสิทธิภาพการเป็นมือด๎านการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาด  ทั้งนี้การพัฒนาการทํองเที่ยวของจังหวัดยึด
หลักการไมํท้าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและการรักษาไว๎ซึ่งสิ่งที่
ดีงามของจังหวัด  รวมทั้งพัฒนาการทํองเที่ยวที่กํอให๎เกิดการสร๎างงาน สร๎าง
อาชีพ สร๎างรายได๎  และระบบเศรษฐกิจของจังหวัด 

นครที่นําอยู ํ ประชาชนในสังคม  อยูํดีกินดี มีอาชีพมีรายได๎  เศรษฐกิจของจังหวัดดี  การ



 

คมนาคมโครงสร๎างพื้นฐานและสาธารณูปโภคมีคุณภาพ  ทั่วถึง  ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีธรรมชาติและสภาพแวดล๎อมที่ดี มีการ
อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และมีความเป็นจังหวัดประชาธิปไตย
และยึดหลักนิติรัฐ 

นครที่มีชุมชนเข๎มแข็ง บ๎าน หมูํบ๎าน ชุมชน ท๎องถิ่น ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่มีการด้าเนิน
กิจกรรมรํวมกันบนพื้นฐานของคํานิยมรํวม “นครเข๎มแข็ง” โดยเน๎นศักยภาพ
ภายใน ภายใต๎หลักการ 4   องค์ประกอบ คือ 4.1กรรมการหมูํบ๎านเข๎มแข็งทุก
ฝ่ายรํวมแรงพัฒนายึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4.2ใช๎ข๎อมูลบัญชีครัวเรือน มี
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  แผนชุมชนคุณภาพ 4.3เข๎าถึงแหลํงทุน สนับสนุนการ
ออม องค์กรการเงินเข๎มแข็ง และ4.4บริหารจัดการดี สวัสดิการชุมชนทั่วถึง
แก๎ปัญหาความยากจนยังยืน 

      
   พันธกิจ(Mission) 

1. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคการเกษตร   เชื่อมโยงความหลากหลาย 
ทางธุรกิจ 

2. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและ 
พลังงาน 

3. ยกระดับความสามารถการเรียนรู๎  การกระจายการเรียนรู๎บนเครือขํายชุมชนและการสํงเสริม 
การสร๎างชุมชนต๎นแบบความพอเพียง 

4. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพ  เติบโตอยํางเข๎มแข็งมั่นคงบนพื้นฐานการจัดการ 
หลากหลายของทรัพยากร 



 

5. พัฒนาคน องค์กร  ระบบสวัสดิการสังคม  และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการ 
บ๎านเมืองที่ดี 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic Issue) 

1.การบริหารจัดการการเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตและครบวงจร 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ผลผลิตทางการเกษตร
สร๎างรายได๎ให๎กับจังหวัด 

(1)พัฒนาความรู๎และการจัดการด๎านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคํา
สินค๎าเกษตรให๎มีศักยภาพได๎มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

(2)สนับสนุนปัจจัยผลิตด๎านการเกษตร (ดิน น้้า ลม ไฟ)ที่สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์เกษตรของจังหวัด 

(3)สนับสนุนพัฒนา เชื่อมโยงและสร๎างเครือขํายธุรกิจทางการเกษตรแบบ
ครบวงจรหํวงโซํเศรษฐกิจ (VaLue Chain) 
(4)เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ศูนย์กระจายสินค๎าทุํงสง)เพื่อ
รองรับผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ตํอเนื่องทางเกษตร 
(5)สํงเสริมอุตสาหกรรมการแปรผลผลิตทางด๎านการเกษตรที่มีศีกยภาพทาง
การค๎าที่ค้านึงถึงสิ่งแวดล๎อม 

(6)พัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อการบริหารจัดการด๎านการเกษตรแบบครบ
วงจร 

2.การทํองเที่ยว 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
การทํองเที่ยว
นครศรีธรรมราช เข๎มแข็ง 
สร๎างสุข  สร๎างงาน สร๎าง
รายได๎ 

(1)พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและบุคลากรเพื่อรองรับการทํองเที่ยว 

(2)ประชาสัมพันธ์และการตลาดด๎านการทํองเที่ยว รวมทั้งเชื่อโยงเส๎นทาง
การทํองเที่ยวในประเทศและตํางประเทศ 

 
 

 3.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมของจังหวัด
ได๎รับการจัดการอยํางมี
ประสิทธิภาพใช๎ประโยชน์
อยํางค๎ุมคําและพัฒนา
อยํางมีประสิทธิภาพใช๎
ประโยชน์อยํางค๎ุมคําและ
พัฒนาอยํางยั่งยืน 

2.พลังงานทดแทนได๎รับ
การพัฒนาและมีการใช๎
พลังงานอยํางมี
ประสิทธิภาพในทุกภาค
สํวนลดการพึ่งพา ลด

(1)เสริมสร๎างศักยภาพและสร๎างการมีสํวนรํวมของหมูํบ๎าน/ชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและพลังงานทดแทน พร๎อมกับ
สร๎างเครือขํายเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

(2)อนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นจังหวัด 

(3)การจัดการองค์ความรู๎ นวัตกรรม เทคโนโลยี ฐานข๎อมูลสารสนเทศเพื่อ
การสนับสนุนการอนุรักษ์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและ
พลังงาน 



 

ต๎นทุนสูํการพึ่งตนเอง 
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 4.การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ และพอเพียง 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ชุมชนเข๎มแข็ง ประชาชน
อยูํดีมีสุขพึ่งตนเองได๎ด๎วย
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

(1)ฟื้นฟูและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนที่ดีตามแบบนครเข๎มแข็ง
ได๎ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยบูรณาการความรํวมมือจากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง 
(2)สํงเสริมและยกระดับศักยภาพปราชญ์ผู๎รู๎ชุมชนเป็นกลไกการพัฒนา
เศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์ของจังหวัดและถํายทอดสูํเด็กและเยาวชนคนรุํนใหมํ
จากรุํนสูํรุํน 

(3)สร๎างกระแสสังคมแหํงการเรียนรู๎ผํานสื่อและสามารถเข๎าถึงได๎งําย 

5.การสร๎างสังคมอยูํดีมีสุข 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1.ประชามีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2.ประชาชนได๎รับ
สวัสดิการพื้นฐานอยําง
ทั่วถึงเป็นธรรม 

(1)ขับเคลื่อนภาวะแหํงชาติโดยเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันและสร๎างสภาพแวดล๎อม
ที่ดีให๎กับเด็กและเยาวชนลดการแพรํระบาดของยาเสพติด 

(2)สํงเสริมคุณคํา ศักยภาพผู๎สูงอายุและปราชญ์ชาวบ๎านให๎สามารถ
ถํายทอดภูมิปัญญาเป็นต๎นแบบการเรียนรู๎สูํชุมชนเข๎มแข็ง 

(3)สร๎างศักยภาพของสตรีให๎มีสํวนรํวมพัฒนาจังหวัดทั้งมิติเศรษฐกิจสังคม 

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560) 



 

การเมืองและเพิ่มโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษา การสาธารณสุขให๎มีความรู๎
ความและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
7.  วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 

          “องค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา” 
                     บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   
                          ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐ 

                              พัฒนาท๎องถิ่นสูํความยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชํวง 3 ปี 

               องค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา ได๎ก้าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท๎องถิ่น ชํวงระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

         แนวทางการพัฒนา 
1.1  พัฒนาเส๎นทางคมนาคมขนสํงภายในหมูํบ๎าน ต้าบล ให๎ได๎มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยทั่วทุกหมูํบ๎านรวมทั้งซํอมแซมบ้ารุงรักษาระบบคมนาคมที่มีอยูํเดิมให๎

อยูํในสภาพเรียบร๎อยใช๎การได๎ในทุกฤดูกาล 
1.2   พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐานให๎มีประสิทธิภาพและทันสมัยทั่วทุกหมูํบ๎าน รวมทั้งซํอมแซมบ้ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการที่มีอยูํเดิมให๎พร๎อมบริการแกํประชาชนอยํางทั่วถึง 
             1.3  พัฒนาแหลํงน้้าเพื่อการอุปโภคและสาธารณูปโภคและการเกษตร 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
                    แนวทางการพัฒนา 
             2.1   พัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดต้ังและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ กระบวนการเรียนรู๎คํูคุณธรรม ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาอบรมด๎านอาชีพในท๎องถิ่น 



 

                2.2   สํงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมให๎ถูกสุขลักษณะ  
                2.3   รณรงค์ ควบคุมการแพรํระบาดของโรคติดตํอและป้องกันการเกิดโรคไมํติดตํอ 

                2.4   พัฒนาการกีฬา เสริมสร๎างโอกาส ให๎ประชาชนทุกกลุํมได๎ออกก้าลังกาย จัดหาสถานที่ จัดกิจกรรมออกก้าลังกายและเลํนกีฬาอยํางทั่วถึง 

                2.5   สํงเสริม การท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
                2.6 สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก สตรี คนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาสในสังคมให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งตนเองได๎ 

                2.7   สํงเสริมการจัดระเบียบชุมชนสังคม การรักษาความสงบเรียบร๎อย และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

                2.8   สํงเสริมการปลูกต๎นไม๎หรือปลูกป่า ฟื้นฟูพื้นที่ป่าและระบบนิเวศให๎เกิดความอุดมสมบูรณ์ และบริหารจัดการน้้า ในพื้นที่ต๎นน้้าและลุํมน้้าอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

             3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ                          
                  แนวทางการพัฒนา 

                 3.1  พัฒนากลุํมอาชีพเพื่อยกระดับรายได๎ สํงเสริมด๎านการตลาด การจัดจ้าหนํายสินค๎า และสนับสนุนการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น การใช๎เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต 

                3.2   สํงเสริมความรู๎ด๎านการเกษตร เพื่อการพัฒนาอาชีพอยํางยั่งยืน และพัฒนาองค์ความรู๎ตามแนวพระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียง 

                3.3   ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการทํองเที่ยว ทั้งแหลํงทํองเที่ยว บุคลากร และสํงเสริมการประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยวให๎เป็นที่รู๎จัก 

            4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต๎ระบบธรรมาภิบาล 
                  แนวทางการพัฒนา 

        4.1    พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธ ิภาพและโปรํงใส สนับสนุน  ให๎ใช๎ทรัพยากรในการบริหารอยํางค๎ุมคํา 
ปรับปรุงระบบข๎อมูลและรูปแบบการให๎บริการประชาชน ลดขั้นตอน การท้างานเพื่ออ้านวยความสะดวกแกํประชาชน 

        4.2    พัฒนาและสํงเสริมการจัดท้าแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่ตอบสนองความต๎องการในระดับชุมชนภายใต๎กระบวนการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน สนับสนุนให๎มี
ระบบฐานข๎อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 



 

        4.3   พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอยํางสม่้าเสมอและตํอเนื่อง เพื่อเสริมสร๎างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ 
 8.  พันธกิจ 

1.  จัดให๎มีและบ้ารุงรักษาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
2.  สํงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 
3.  จัดการบริการด๎านสาธารณสุขและอนามัย 

4.  การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาส 

5.  จัดให๎มีระบบรักษาความสงบเรียบร๎อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6.  ค๎ุมครอง ดูแล บ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

7.  สํงเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการประกอบอาชีพ 

8.  การสํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยว 

9.  การสํงเสริมการมีสํวนรํวมของราษฎรในการพัฒนาท๎องถิ่น 

10.  สร๎างองค์กรให๎ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล 

9.  จุดมุํงหมายการพัฒนา 
1.  การคมนาคมและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง 
2.  มีแหลํงเรียนรู๎  สถานศึกษาที่มีคุณภาพ 

3.  สํงเสริมให๎ประชาชนยึดมั่นในหลักค้าสอนของศาสนา อนุรักษ์ไว๎ซึ่งศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท๎องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี 

4.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

5.  เด็ก สตรี คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาส สามารถพึ่งพาตนเองได๎ 

6.  เกิดความสงบเรียบร๎อยในเขตพื้นที่และสามารถชํวยเหลือได๎ทันทํวงทีเมื่อเกิดสาธารณภัย 

7.  อนุรักษ์ พัฒนาและใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสมและยั่งยืน 

8.  ประชาชนมีงานท้าและมีรายได๎เพิ่มมากขึ้น 



 

9.  สํงเสริม ผลักดัน แหลํงทํองเที่ยวในต้าบลให๎เป็นที่รู๎จัก 

10. ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น 

11. บริหารจัดการองค์กรให๎ได๎มาตรฐานตามหลักการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 

10. นโยบายของผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา  

                     ตามที่ข๎าพเจ๎า นายโสภณ  ผสม ได๎ลงสมัครรับเลือกต้ังในต้าแหนํงนายกองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา ซึ่งได๎มีการเลือกต้ังผํานไปเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว 
เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผํานมา โดยข๎าพเจ๎าได๎รับความไว๎วางใจจากพี่น๎องประชาชนชาวต้าบล          ถ้้าพรรณรา ด๎วยคะแนนเสียง ๒,๔๒๘ คะแนน และ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกต้ังครั้งที่ ๑๒๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์โดยวินิจฉัยวําการ
เลือกต้ังครั้งนี้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เห็นชอบให๎ประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณราและนายกองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้า
พรรณรา ทั้งนี้ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ได๎มีหนังสือรับรอง เลขที่ ลต(นศ) ๐๗๐๒/ว๑๘๖๕ ลงวันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๕ 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๕๘/๕ แหํงพระราชบัญญัติสภาต้าบลและ 

องค์การบริหารสํวนต้าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๖) พ.ศ.๒๕๕๔ กระผมนายโสภณ ผสม นายกองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณราจึงขอแถลงนโยบายใน
การบริหารองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณราตํอสภาองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา อันทรงเกียรติ เพื่อให๎สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา ได๎รับ
ทราบถึงนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา ของผู๎บริหาร ที่ได๎เข๎ามาบริหารงานองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา 

กํอนอ่ืนใด   กํอนที่ข๎าพเจ๎าจะได๎แถลงนโยบายในการบริหารงานที่ส้าคัญของข๎าพเจ๎าตํอ 

สภาองค์การบริหารสํวนต้าบล  ถ้้าพรรณราแหํงนี้ ข๎าพเจ๎านายโสภณ  ผสม ใครํขออนุญาตตํอทํานประธานสภาฯเพื่อขอกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสีย งของพี่น๎อง
ประชาชนชาวต้าบลถ้้าพรรณราทุกหมูํบ๎าน ทุกทํานที่ได๎มอบก้าลังใจ ให๎แรงสนับสนุน และเปิดโอกาสให๎ข๎าพเจ๎าได๎เข๎ามาท้าหน๎าที่อันทรงเกียรติในต้าแหนํงนายกองค์การ
บริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณราในครั้งนี้ เพื่อเข๎ามาก้ากับดูแล ขับเคลื่อนภารกิจตํางๆทั้งหน๎าที่หลักโดยตรงและหน๎าที่รองที่จะต๎องหนุนเส ริมให๎เกิดการขับเคลื่อน ตลอดจน
การรับบทบาทหน๎าที่ในการบริหารจัดการองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณราเพื่อให๎เกิดความราบรื่น และมีพัฒนาการที่ก๎าวหน๎าตํอไป ข๎าพเจ๎าขอยืนยันถึงอุดมการณ์ใน
การท้างานทางการเมืองของข๎าพเจ๎า ตํอสภาแหํงนี้เพื่อผํานไปยังบรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณราและพี่น๎องประชาชนชาวต้าบลถ้้าพรรณราทุกทําน



 

ได๎รับทราบรํวมกันวํา ข๎าพเจ๎ามีความพร๎อม มีความต้ังใจท้างานด๎วยความวิริยะ อุตสาหะ โดยยึดมั่นในคุณงามความดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อ
กํอให๎เกิดประโยชน์สุขอันสูงสุด ตํอประชาชนพี่น๎องชาวต้าบลถ้้าพรรณราโดยรวมเป็นส้า คัญ ชํวงระยะเวลาตํอจากนี้ 4 ปี จะต๎องเป็นระยะเวลาที่กระผมจะต๎องปฏิบัติ
หน๎าที่ให๎เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได๎มอบความไว๎วางใจให๎กระผมปฏิบัติหน๎าที่ในครั้งนี้ กระผมพร๎อมที่ จะปฏิบัติหน๎าที่ตามเจต นารมณ์ของ ประชาชน โดยยึด
หลัก 5 ประการ คือ  

ความซื่อสัตย์ สุจริต  

ความโปรํงใส  

ความเป็นธรรม  

ความประหยัด  

ความมีประสิทธิภาพในการท้างาน 

บัดนี้กระผมและทีมงานฝ่ายบริหารได๎ก้าหนดนโยบายเพื่อใช๎ในการบริหารราชการ โดยมีเจตคติที่จะบริหารงานองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา ให๎มี
เสถียรภาพเกิดความมั่นคง ภายใต๎กรอบของกฎหมายและเป็นแนวนโยบายที่กระผมได๎ให๎ค้ามั่นสัญญาไว๎ตํอพี่น๎องประชาชนชาวต้าบลถ้้าพรรณรา โดยมุํงเน๎นในเรื่อง
กระบวนการการมีสํวนรํวมของประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนที่ส้าคัญ และยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เ ป็นประมุข ตาม
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๑๔ การปกครองสํวนท๎องถิ่น และเป็นไปตามอ้านาจหน๎าที่ที่ก้าหนดไว๎ในระเบียบกฎหมายที่ใช๎ในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารสํวนต้าบลทุกฉบับ อีกทั้งนโยบายตํางๆที่ส้าคัญในการบริหารจัดการองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณราซึ่งฝ่ายบริหารได๎จัดท้าขึ้นมานั้นมี
หลักการจัดล้าดับหมวดหมูํที่ประสงค์จะให๎เกิดความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณราให๎มากที่สุด เพื่อจะได๎ สนองตอบตํอสภาพ
ปัญหา สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและมีอยูํในสังคมท๎องถิ่นของเรา      ประกอบกับการได๎พบปะพูดคุยกับประชาชนในเขตต้าบลถ้้าพรรณรา ซึ่งสามารถเรียบเรียงเป็นแนว
ทางการพัฒนา ที่จะน้าไปสูํการท้างานเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพตํอไป 

บัดนี้กระผม นายโสภณ  ผสม นายกองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณราขอ  



 

น้าเสนอนโยบายการบริหารองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณราเพื่อแถลงตํอสภาองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณราได๎รับทราบ โดยผํานทางทํานประธานสภาองค์การ
บริหารสํวนต้าบล   ถ้้าพรรณราและทุกทําน ดังตํอไปนี้ 

1.  นโยบายด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน โดยมีแนวทาง คือ 
1.1   พัฒนาเส๎นทางคมนาคมขนสํงภายในหมูํบ๎าน และต้าบลถ้้าพรรณรา ให๎ได๎มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยทั่วทุกหมูํบ๎าน รวมทั้งซํอมแซม บ้ารุง รักษาระบบ

คมนาคมที่มีอยํูเดิมให๎อยูํในสภาพเรียบร๎อยใช๎การได๎ตลอดทุกฤดูกาล 

1.2   พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐานเชํน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ การจัดเก็บขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย ให๎มีประสิทธิภาพและทันสมัยทั่วทุก
หมูํบ๎าน รวมทั้งซํอมแซมบ้ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีอยูํเดิมให๎พร๎อมบริการแกํประชาชนชาวต้าบล        ถ้้าพรรณราอยํ างทั่วถึง และพร๎อมใช๎
อยํางยั่งยืน 

1.3  พัฒนาแหลํงน้้าเพื่อการอุปโภคและสาธารณูปโภคและการเกษตรให๎สามารถใช๎งานได๎อยูํตลอดทุกฤดูกาล 

 2. นโยบายด๎านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โดยมีแนวทาง คือ  
 2.1   สํงเสริม สนับสนุน ความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให๎เป็นกระบวนการเรียนรู๎คํูคุณธรรม จริยธรรมทั้งในและนอกระบ บ จัดต้ังและ
พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ สํงเสริมเครือขํายการเรียนรู๎ชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาอบรมด๎านอาชีพในท๎องถิ่นต้าบลถ้้าพรรณรา 

 

 2.2   สํงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมให๎ถูกสุขลักษณะ สร๎างสุขภาพของประชาชนอยํางครบวงจร และมีคุณภาพโดยพัฒนา ระบบ
หลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า คุณภาพการบริการ การสํงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพ เสริมสร๎างคนไทยแข็งแรง พัฒนา  ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และ
สํงเสริมการกีฬา 

 2.3   รณรงค์ ควบคุมการแพรํระบาดของโรคติดตํอและป้องกันการเกิดโรคไมํติดตํอ   

2.4   พัฒนาการกีฬา สํงเสริม สนับสนุน ความเป็นเลิศทางการกีฬา เสริมสร๎างโอกาสให๎ประชาชนทุก กลุํมได๎ออกก้าลังกาย จัดหาสถานที่ จัดกิจกรรมออกก้าลัง
กายและเลํนกีฬาอยํางทั่วถึง 

 2.5   สํงเสริม สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ การท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปะจารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่น 



 

 2.6   สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก สตรี คนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาสในสังคม เสริมสร๎างความพร๎อมให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งตนเองได๎ 

2.7   สํงเสริมการจัดระเบียบชุมชนสังคม การรักษาความสงบเรียบร๎อย และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ปลอดอบายมุข และปลอดยาเสพติด สํงเสริม สนับสนุน การท้างานของอาสาสมัครทุกประเภท ที่มีในต้าบลถ้้าพรรณรา ให๎ด้าเนินงานได๎อยํางคลํองตัว 

2.8   สํงเสริมการปลูกต๎นไม๎หรือปลูกป่า ฟื้นฟูพื้นที่ป่า และระบบนิเวศให๎เกิดความอุดมสมบูรณ์ และบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ต๎นน้้าและลุํมน้้าอยํางมีประสิทธิภาพ 

2.9   ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร๎างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและสังคม 

3. นโยบายด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีแนวทางคือ 
 3.1  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการกลุํมอาชีพเพื่อยกระดับรายได๎ สนับสนุนสํงเสริมให๎มีกองทุนตํางๆ ทั้งที่มีอยูํแล๎วและกองทุนเกิดใหมํ สร๎างความเข๎มแข็งของ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมในการประกอบอาชีพ สํงเสริมด๎านการตลาด การจ้าหนํายสินค๎า และสนับสนุนการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น การใช๎เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต 

 3.2  สํงเสริมความรู๎ด๎านการเกษตร และการน้าเทคโนโลยีมาใช๎ในการเพิ่มมูลคําทางการเกษตรเพื่อการพัฒนาอาชีพอยํางยั่งยืน แล ะพัฒนาองค์ความรู๎ตามแนว
พระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียง ในการลดรายจําย สร๎างรายได๎ของครัวเรือน 

3.3  สร๎างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพและเสริมสร๎างทักษะทั้งในและนอกภาคการเกษตร จัดต้ังร๎านค๎าชุมชน แก๎ไขปัญหาราคาสินค๎าใ นท๎องถิ่น 
สนับสนุน สํงเสริม ธนาคารชุมชน  ธนาคารคลังอาหาร แก๎ปัญหาภัยพิบัติในหมูํบ๎านและต้าบล 

 3.4   ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการทํองเที่ยว ทั้งแหลํงทํองเที่ยว บุคลากร และสํงเสริมการประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยวขององค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณ
ราให๎เป็นที่รู๎จัก 

4. นโยบายการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต๎ระบบธรรมาภิบาล  

4.1  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให๎มีประสิทธิภาพและโปรํงใส สนับสนุน ให๎ใช๎ทรัพยากรในการบริหารอยํางค๎ุมคํา ปรับปรุงระบบข๎อมูล
และรูปแบบการให๎บริการประชาชน สร๎างความโปรํงใส และลดขั้นตอนการท้างานเพื่ออ้านวยความสะดวกแกํประชาชน 



 

4.2  พัฒนาและสํงเสริมการจัดท้าแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่ตอบสนองความต๎องการในระดับชุมชนภายใต๎กระบวนการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน สนับสนุนให๎มีระบบ
ฐานข๎อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผลที่ได๎มาตรฐาน สอดคล๎องความต๎องการของพื้นที่โดยมีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

 4.3   พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณราอยํางสม่้าเสมอและตํอเนื่อง เพื่อเสริมสร๎างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติรา ชการ ให๎
ปฏิบัติงานได๎อยํางมืออาชีพ 

4.4   สํงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถขององค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณราให๎สามารถพึ่งตนเองและสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4.5   เปิดชํองทางการมีสํวนรํวมของประชาชน ในการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล  สํงเสริมการท้างานแบบบูรณาการ รํวมคิด รํวมท้า รํวมตรว จสอบและ
ประเมินผลการท้างาน ของคณะผู๎บริหาร และพนักงานสํวนต้าบล มุํงประโยชน์สูงสุดตํอประชาชน 

ทํานประธานสภาองค์การบริหารสํวนต้าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน 

ต้าบลถ้้าพรรณราที่เคารพทุกทําน โดยล้าพังเพียงตัวกระผมและคณะผู๎บริหารเพียงฝ่ายเดียวคงไมํสามารถบันดาลให๎นโยบายที่กระผมได๎แถลงไว๎ตํ อสภาองค์การบริหาร
สํวนต้าบลถ้้าพรรณราอันทรงเกียรติในวันนี้ประสบความส้าเร็จลุลํวงไปได๎อยํางแนํนอนหากไมํได๎รับความรํวมมือจากฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งก็คือสมาชิกสภาองค์การบริหาร
สํวนต้าบลถ้้าพรรณราทุกทํานที่เข๎ารํวมประชุมพร๎อมกันอยูํ ณ ห๎องประชุมแหํงนี้ ซึ่งทํานทั้งหลายได๎รับฉันทานุมัติจากพี่น๎องประชาชนแ ตํละหมูํบ๎านให๎เข๎ามาเป็นตัวแทน
เพื่อออกข๎อบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาต้าบล ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย เพื่อใช๎ในการพัฒนาต้าบลถ้้าพรรณราของเรา กระผมเชื่อวํา การที่พี่น๎องประชาชน
เลือกทํานทั้งหลายและเลือกกระผมเข๎ามาท้าหน๎าท่ีตัวแทนในครั้งนี้ จะเป็นเครื่องยืนยันได๎เป็นอยํางดีวําเราต๎องมาปฏิบัติหน๎าที่เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและ
พัฒนาต้าบลถ้้าพรรณรา ให๎มีความเจริญทั้งทางด๎านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งพนักงานสํวนต้าบลทุกทํานที่จะเป็นพลังส้าคัญในการขับเ คลื่อน สนองตอบ
นโยบายการบริหารงานของกระผมและน้าไปสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม ขับเคลื่อนการท้างานได๎อยํางเป็นรูปธรรม บริบูรณ์และครบถ๎วน 

สุดท๎ายนี้ กระผมนายโสภณ  ผสม นายกองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา  
พร๎อมกับคณะผู๎บริหารซึ่งประกอบด๎วย นางสุดา  นาคฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณราคนที่หนึ่ง นายสุชาติ  ศรีสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารสํวน
ต้าบลถ้้าพรรณราคนที่สอง และนายสมบูรณ์  เจริญรูป เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา มีความพร๎อมที่บริหารงานตามนโยบายที่ ได๎แถลงไว๎ตํอสภา
องค์การบริหารสํวนต้าบลแหํงนี้ ด๎วยความต้ังใจ ซื่อสัตย์ สุจริต และ โปรํงใส เป็นธรรมตํอไป หวังเป็นอยํางยิ่งวําการปฏิบัติหน๎าที่ในฐานะหัวหน๎าฝ่ายบริหารของกระผม
ได๎รับการสนับสนุนและรํวมใจจากทุกทํานเป็นอยํางดี ในการที่จะแปลงนโยบายไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด นั่นก็คือ ประโยชน์สุขของพี่น๎องประชาชนชาวต้าบล



 

ถ้้าพรรณราทุกคนและขอเรียนทํานประธานสภาฯผํานไปยังทํานสมาชิกสภาฯและพี่น๎องประชาชนชาวต้าบลถ้้าพรรณราทุกทําน ได๎โปรดติดตามการท้างานขององค์การ
บริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณราตํอไป  

 
  



 

บทท่ี  5  
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณราในช่วง พ.ศ. 2558 - 2560           

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

1.1 พัฒนาเส๎นทางคมนาคมขนสํงภายในหมูํบ๎าน ต้าบล ให๎ได๎มาตรฐาน  สะดวกปลอดภัยทั่วทุกหมูํบ๎าน 
รวมทั้งซํอมแซมบ้ารุงรักษาระบบคมนาคมที่มีอยูํเดิมให๎อยูํในสภาพเรียบร๎อยใช๎การได๎ในทุกฤดูกาล 
1.2  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐานให๎มีประสิทธิภาพและทันสมัยทั่วทุกหมูํบ๎าน 
รวมทั้งซํอมแซมบ้ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีอยูํเดิมให๎พร๎อมบริการแกํประชาชน
อยํางทั่วถึง 
1.3  พัฒนาแหลํงน้้าเพื่อการอุปโภคและสาธารณูปโภคและการเกษตร 

สํวนโยธา 
 
 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

2.1 พฒันาคุณภาพการศึกษา จัดตั้งและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ กระบวนการเรียนรู๎คูํคุณธรรม ตลอดจน
สนับสนุนการศึกษาอบรมด๎านอาชีพในท๎องถิ่น 
2.2 สํงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมให๎ถูกสุขลักษณะ  
2.3 รณรงค์ ควบคุมการแพรํระบาดของโรคติดตํอและป้องกันการเกิดโรคไมํติดตํอ 
2.4 พฒันาการกีฬา เสริมสร๎างโอกาส ให๎ประชาชนทุกกลุํมไดอ๎อกก้าลังกาย จัดหาสถานที่ จดักิจกรรมออก
ก้าลังกายและเลํนกีฬาอยํางทั่วถึง 
2.5 สํงเสริม การท้านบุ้ารุงศาสนา ศิลปจารีตประเพณีและภูมปิัญญาท๎องถิ่น  
2.6 สงเคราะห์และพฒันาเด็ก สตรี คนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาสในสังคมให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้นและพึ่งตนเอง
ได๎ 
2.7 สํงเสริมการจัดระเบียบชุมชนสังคม การรักษาความสงบเรียบร๎อย และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 
2.8 สํงเสริมการปลูกตน๎ไม๎หรือปลูกป่า ฟื้นฟูพืน้ที่ป่าและระบบนิเวศให๎เกิดความอุดมสมบูรณ์ และบรหิาร
จัดการน้้าในพื้นที่ต๎นน้้าและลุมํน้้าอยํางมีประสิทธิภาพ 

ส้านักงานปลัด 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ               

3.1 พัฒนากลุํมอาชีพเพื่อยกระดับรายได๎ สํงเสริมด๎านการตลาด การจัดจ้าหนํายสินค๎า และสนับสนุน
การใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น การใช๎เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต 
3.2 สํงเสริมความรู๎ด๎านการเกษตร เพื่อการพัฒนาอาชีพอยํางยั่งยืน และพัฒนาองค์ความรู๎ตามแนว
พระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการทํองเที่ยว ทั้งแหลํงทํองเที่ยว บุคลากร และสํงเสริมการ
ประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยวให๎เป็นที่รู๎จัก 

ส้านักงานปลัด 

 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล 

4.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให๎มีประสิทธิภาพและโปรํงใส สนับสนุน ให๎
ใช๎ทรัพยากรในการบริหารอยํางค๎ุมคํา ปรับปรุงระบบข๎อมูลและรูปแบบการให๎บริการประชาชน ลด
ขั้นตอน การท้างานเพื่ออ้านวยความสะดวกแกํประชาชน 
4.2 พัฒนาและสํงเสริมการจัดท้าแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่ตอบสนองความต๎องการในระดับชุมชนภายใต๎
กระบวนการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน สนับสนุนให๎มีระบบฐานข๎อมูลกลางและระบบการติดตาม
ประเมินผล 
4.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอยํางสม่้าเสมอและตํอเนื่อง เพื่อเสริมสร๎างประสิทธิภาพ ใน
การปฏิบัติราชการ 

ทุกสํวน 

 



 

 บทท่ี 6

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
                 การติดตาม และประเมินผลโครงการ เป็นหน๎าที่ส้าคัญอยํางหนึ่งในการด้าเนินงานพัฒนาองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา เพื่อให๎มั่นใจวํากา รด้าเนิน
เป็นไปตามแผนที่ก้าหนดไว๎ ตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ โดยองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา ได๎แตํงต้ังคณะกรรมการติดตามและประ เมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา ท้าหน๎าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณรา โดยได๎ก้าหนดห๎วงระยะเวลาในการติดตามการน้า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูํการปฏิบัติโดยจัดท้ารายงานและเสนอความเห็น  ซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น  เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นน้าเสนอ
ตํอสภาท๎องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกันอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี และได๎ก้าหนดแบบในการติดตามประเมินผลดังนี้ 

       1. การใช้ตารางเครื่องมือ และ การติดตามโดยการเก็บข้อมูล  เจ๎าหน๎าที่ผู๎ติดตามและประเมินผล เก็บข๎อมูลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารสํวนต้าบลถ้้าพรรณราและการสัมภาษณ์ประชาชน โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือก้าหนดรูปแบบสอบถามตามประเภทโครงการ ดังนี้ 

              1.1 ตารางยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ 2557 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ใน

แผน 

จ านวน
โครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน   
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ                 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต๎ระบบธรร
มาภิบาล 

  



 

 
.2  ผลการด าเนินงาน 
                   1.2.1 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณราในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม    
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3)  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4)  มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตํอ
สาธารณะ 

   

5)  มีความโปรํงใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด    
7)  ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสูํการแก๎ไขปัญหา    
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
1.2.2  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศาสตร์ที่  1    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
                            1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม  



 

3)  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตํอสาธารณะ  

5)  มีความโปรํงใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด  

7)  ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนใน
ท๎องถิ่น 

 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
                                         
         2) การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน 

ล าดับ
ที ่

ค่าของตัวชี้วัด 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

KPI  1 จ้านวนถนนมาตรฐานที่กํอสร๎าง/ปรับปรุง สาย    

KPI  2 จ้านวนสะพานที่กํอสร๎าง แหํง    

KPI  3 จ้านวนระบบประปาที่กํอสร๎าง/ปรับปรุง แหํง    

KPI  4 จ้านวนบํอบาดาลที่ขุดเจาะ/ปรับปรุง แหํง    

KPI  5 จ้านวนแหลํงน้้าที่กํอสร๎าง/ปรับปรุง แหํง    

 
 
 



 

 ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
                          1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3)  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตํอสาธารณะ  

5)  มีความโปรํงใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด  

7)  ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนใน
ท๎องถิ่น 

 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   2) การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาตามตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) 

หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน 

ล าดับที่ ค่าของตัวชี้วัด 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

KPI  6 จ้านวนกิจกรรมที่สํงเสริมการเรียนรู๎ พัฒนา
ความรู๎ แหลํงเรียนรู๎ 

ครั้ง    

KPI  7 จ้านวนกิจกรรมที่จัดสํงเสริมวันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  

ครั้ง    

KPI  8 จ้านวนครั้งที่จัดกิจกรรม ฟื้นฟู อนุรักษ์ 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาที่ส้าคัญของต้าบลถ้้าพรรณรา 

ครัง้    

KPI  9 จ้านวนกิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิด
โรคติดตํอ/โรคระบาด 

ครั้ง    

KPI  10 จ้านวนกิจกรรมที่ลดจ้านวนผู๎ติดยาเสพติด ครั้ง    

KPI  11 จ้านวนกิจกรรมที่สํงเสริมสนับสนุนการ
แขํงขันกีฬา 

ครั้ง    

KPI  12 จ้านวนกิจกรรมที่สํงเสริมเพื่อการนันทนาการ 
พักผํอนและการออกก้าลังกาย 

ครั้ง    

KPI  13 จ้านวนเด็กก้าพร๎า ยากจน ด๎อยโอกาส คน    

KPI  14 จ้านวนคนชราที่ได๎รับการชํวยเหลือ คน    



 

KPI  15 จ้านวนคนพิการท่ีไดรับการชํวยเหลือ คน    

KPI  16 จ้านวนผู๎ป่วยโรคเอดส์ที่ได๎รับการชํวยเหลือ คน    

KPI  17 จ้านวนกิจกรรมที่จัดสํงเสริมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 

ครั้ง    

KPI  18 จ้านวนกิจกรรมที่สํงเสริมสนับสนุนการรักษา
ความสงบเรียบร๎อยในต้าบล 

ครั้ง    

KPI  19 จ้านวนกิจกรรมรณรงค์การปลูกป่า ครั้ง    

 
ยุทธศาสตร์ที่  3     การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3)  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตํอสาธารณะ  

5)  มีความโปรํงใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด  

7)  ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนใน
ท๎องถิ่น 

 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  



 

ภาพรวม  
 

2) การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาตามตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) 

หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน 

ล าดับ
ที ่

ค่าของตัวชี้วัด 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/
ลด 

KPI  
20 

จ้านวนกิจกรรมที่สํงเสริมกลุํมอาชีพ กลุํม
แมํบ๎าน เพื่อสร๎างรายได๎ 

ครั้ง    

KPI  
21 

จ้านวนกิจกรรมสํงเสริมพัฒนาความรู๎ด๎าน
การเกษตร 

ครั้ง    

KPI  
22 

จ้านวนแหลํงทํองเที่ยวที่ได๎รับการพัฒนา 
ปรับปรุงเป็นแหลํงทํองเที่ยว 

ครั้ง    

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4     การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
            1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3)  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  



 

4)  มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตํอสาธารณะ  

5)  มีความโปรํงใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด  

7)  ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนใน
ท๎องถิ่น 

 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
                           2) การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) 

หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

ล าดับ
ที ่

ค่าของตวัชี้วัด 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ้านวน) 

หลัง
ด าเนินก

าร 
(จ านวน) 

เพิ่ม/
ลด 

KPI  
23 

จ้านวนคณะกรรมการชุดตํางๆ ที่ อบต. ต้ังขึ้น
โดยมีตัวแทนประชาชน/ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ตัวแทน
จากสํวนราชการ/รัฐวิสาหกิจเข๎ารํวม 

คณะ/ปี    

KPI  
24 

จ้านวนครั้งกิจกรรมที่ อบต. จัดขึ้นที่มีตัวแทน
ประชาคม ประชาชนเข๎ารํวม 

ครั้ง    

KPI  
25 

จ้านวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ รายงาน 
ประกาศให๎ประชาชนทราบ 

ครั้ง    

KPI 26 จ้านวนกระบวนงานที่ลดขั้นตอน กระบวนงาน    

KPI  ร๎อยละของข๎าราชการ/พนักงานได๎รับการศึกษา/ ร๎อยละ    



 

27 อบรม 
KPI  
28 

ร๎อยละของประชาชนพึงพอใจในคุณภาพการ
ให๎บริการ 

ร๎อยละ    

145 
2. การด าเนินการติดตามและประเมินผลโดยภาพรวม   โดยใช๎เทคนิคการประเมินผลด๎วยตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  โดยให๎น้้าหนักรวมใน

แตํละด๎านยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน     ร๎อยละ 20 

2. ด๎านสังคมและคุณภาพชีวิต     ร๎อยละ 50 

3. ด๎านเศรษฐกิจ                   ร๎อยละ 10 
4. ด๎านการบริหารจัดการองค์กรภายใต๎ระบบธรรมาภิบาล  ร๎อยละ 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560) 



 

 
 

 
 
 
 

 


