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คํานํา 
 
  แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลตําบลไม้เรียง  เป็นแผนพัฒนาที่จัดทําขึ้นเพ่ือใช้
เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเทศบาลในระยะสี่ปี  เพ่ือเตรียมพร้อมแผนงานโครงการที่จะบรรจุลงใน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ในลําดับต่อไป  ซึ่งเป็นขั้นตอนของกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังน้ัน
จึงได้กําหนดรายละเอียดยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนา  และโครงการไว้อย่างชัดเจน  พร้อมนําไปสู่การ
ปฏิบัติได้ทันที  เมื่อได้รับงบประมาณสนับสนุน 
 

  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับน้ี ประกอบด้วยเน้ือหาสาระจํานวน 5 ส่วนดังน้ี 
ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
ส่วนที่ 2  สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตําบลไม้เรียง   
ส่วนที่ 3  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ส่วนที่ 4  การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
ส่วนที่ 5  การติดตามและประเมินผล 
 

  หวังเป็นอย่างย่ิงว่า  เอกสารแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 จะช่วยเป็นกรอบและ
แนวทางในการพัฒนาเทศบาล  สามารถสนับสนุนส่งเสริมให้การพัฒนาเทศบาลเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน และสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน 
ธันวาคม  2559 
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ส่วนที่ 3  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          16 
ส่วนที่ 4  การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ       40 
ส่วนที่ 5  การติดตามและประเมินผล         66 
 

     



1 
 

ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ด้านกายภาพ 
 

1.1  ที่ต้ังเทศบาลตําบลไม้เรียง 
 

เทศบาลตําบลไม้เรียงได้เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลไม้เรียงตามพระราชบัญญัติ 
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล   พ.ศ.2542   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา    เล่ม 
116  ตอนท่ี 9 ก.   วันที่  24  กุมภาพันธ์  2542  โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่  25  พฤษภาคม  2542 น้ัน  
เทศบาลตําบลไม้เรียงเป็นเทศบาลแห่งหน่ึงใน  4  แห่ง  ของอําเภอฉวาง ได้แก่ เทศบาลตําบลฉวาง เทศบาลตําบล
จันดี เทศบาลตําบลไม้เรียงและเทศบาลตําบลปากนํ้า โดยมีสํานักงานเทศบาลต้ังอยู่ในเขตตําบลไม้เรียง   
 

  ที่ต้ังเทศบาลตําบลไม้เรียงอยู่ห่างจากอําเภอฉวาง   ระยะทางประมาณ  5 กิโลเมตร และอยู่ห่าง
จากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร มีจํานวนพ้ืนที่ 2.48 ตารางกิโลเมตร หรือ 
1,730 ไร่   มีอาณาเขตติดต่อกับชุมชนข้างเคียงดังน้ี 
  ทิศเหนือ                     ติดต่อกับหมู่  5 บ้านปากกะเปียด   ตําบลนาเขลียง 
  ทิศใต้                 ติดต่อกับหมู่  7 บ้านหนองมวง   ตําบลไม้เรียง 
  ทิศตะวันออก            ติดต่อกับแม่นํ้าตาปี  หมู่ที่ 2 บ้านไสโคกเกาะ   และหมู่ที่ 3          
      บ้านท่าแห้ง   ตําบลนาแว 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับทางรถไฟและหมู่ที่  2  บ้านคลองหราด   ตําบลไม้เรียง 
 

1.2  สภาพภูมิประเทศ   
  

 เป็นลักษณะของที่ราบเชิงเขา มีภูเขาอยู่ห่างทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความสูงของพ้ืนที่ 
อยู่ระหว่าง 50-100 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลางมีแม่นํ้าลําคลองที่สําคัญคือ แม่นํ้าตาปีไหลผ่านตามแนวเขต
ทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาล  
 

      1.3  ลักษณะของดิน 
           บริเวณเทศบาลเป็นดินเน้ือละเอียด  มีอินทรีย์วัตถุน้อย เหมาะสําหรับการเพาะปลูก ส่วนบริเวณ

อ่ืนเป็นบริเวณที่สูงหรือเนินเขา ลักษณะของดินเป็นดินเน้ือหยาบ มีอินทรีย์วัตถุน้อยเหมาะสําหรับการปลูกไม้ยืน
ต้น 
 

                1.4  ลักษณะภูมิอากาศ   
เป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –พฤษภาคม  มีอากาศ 

ร้อนตลอดฤดูและฤดูฝน  ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มกราคม 
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2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

2.1  เขตการปกครอง     
แบ่งออกเป็น  2  หมู่บ้าน   คือหมู่ที่  3  ประกอบด้วยชุมชนตลาดทานพอ   

ชุมชนบ้านหนองหอย  และหมู่ที่  8  มีชุมชนบ้านหนองตรุด  ชุมชนบ้านแหลมทอง  ชุมชนหน้าวัดหาดสูงพัฒนา 
และชุมชนบ้านในทอนพัฒนา  แต่ละชุมชน มีพ้ืนที่ ดังน้ี 

2.1.1  พ้ืนที่ชุมชนบ้านหนองหอย   เน้ือที่    361  ไร่  3  งาน  98.64 ตารางวา 
2.1.2  พ้ืนที่ชุมชนตลาดทานพอ     เน้ือที่    106  ไร่  1  งาน  12.05 ตารางวา 
2.1.3  พ้ืนที่ชุมชนหน้าวัดหาดสูงพัฒนา    เน้ือที่      67  ไร่  1  งาน  60.99 ตารางวา 
2.1.4  พ้ืนที่ชุมชนบ้านในทอนพัฒนา เน้ือที่      82  ไร่  -  งาน   19.38 ตารางวา 
2.1.5  พ้ืนที่ชุมชนบ้านแหลมทอง  เน้ือที่    285  ไร่  1  งาน    8.37 ตารางวา 
2.1.6  พ้ืนที่ชุมชนบ้านหนองตรุด   เน้ือที่  1099  ไร่  2  งาน  59.98 ตารางวา 

 
2.2  เขตการเลือกต้ัง 

 แบ่งเขตการเลือกต้ังออกเป็น 2 เขต  คอื เขตเลือกต้ังที่ 1  และเขตเลือกต้ังที่  2   
เขตเลือกต้ังที่  1  (หมู่ที่  3)  มี 2  หน่วยเลือกต้ัง ดังน้ี   
เขตที่  1  หน่วยที่  1  บ้านเลขที่คู่  สถานที่เลือกต้ัง อาคาร 6 โรงเรียนวัดหาดสูง 
เขตที่  2  หน่วยที่  1  บ้านเลขที่คี่  สถานที่เลือกต้ัง  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดหาดสูง 
เขตเลือกต้ังที่  2  (หมู่ที่  8)  มี 2  หน่วยเลือกต้ัง  ดังน้ี 
เขตที่  2  หน่วยที่  1  บ้านเลขที่คู่  สถานที่เลือกต้ัง  โรงรถดับเพลิงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบล
ไม้เรียง 
เขตที่ 2  หน่วยที่ 2  บ้านเลขที่คี่  สถานที่เลือกต้ัง  โรงจอดรถเทศบาลตําบลไม้เรียง 
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2.3  ด้านการเมืองการบริหาร 
 

                           โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาล 
  โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลไม้เรียง  ( เทศบาลขนาดเล็ก ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เทศบาลตาํบลไมเ้รียง 

สภาเทศบาล 

ประธานสภา  1  คน 
รองประธานสภา  1  คน 
เลขานุการสภา  1 คน 

สมาชิกสภาเทศบาล 
จํานวน  12  คน 

ผู้บริหาร 

นายกเทศมนตรี  1  คน 
รองนายกเทศมนตรี  2  คน 
เลขานุการนายกฯ  1  คน 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  1 คน 

ปลัดเทศบาล 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

กอง 
คลัง 

กอง
ช่าง

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

กอง
การศึกษา 

รองปลัดเทศบาล หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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โครงสร้าง  อัตรากําลงัและบุคลากร 
 

  (1)  ฝ่ายการเมือง  มีจํานวนบุคลากรทั้งสิ้น    17  คน  ดังต่อไปน้ี 
   -  นายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง  จํานวน    1  คน 
   -  รองนายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง จํานวน    2  คน 
   -  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง จํานวน    1  คน 
   -  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง จํานวน    1  คน 
   -  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง จํานวน  12  คน 
 

 (2)  ข้าราชการประจํา  แบ่งออกเป็น  1  สํานัก  4  กอง  มีบุคลากรทั้งสิ้นจํานวน  28 คน  
ดังต่อไปน้ี 

1)  พนักงานเทศบาล   จํานวน   18   คน 
2)  ลูกจ้างประจํา   จํานวน    4   คน 
3)  พนักงานจ้าง    จํานวน    6  คน 

                                            รวมทั้งหมด          28            คน 
 

อัตรากําลงั 
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตําบลไม้เรียง 

ข้อมูล  ณ  วันที่    1  เมษายน  2559    
 

หน่วยงาน 
พนักงานเทศบาล  
จํานวน (คน) 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จํา
 

พน
ักง

าน
จ้า

ง 

รว
มล

ูกจ้
าง

 

รว
มท

ั้งห
มด

 

นักบริหารงานเทศบาล 2 - - - 2

สํานักปลัดเทศบาล 7 2 4 6 13
กองคลัง 3 - - - 3
กองช่าง 2 - 2 2 4

กองสาธารณสุขฯ 2 2 - 2 4
กองการศึกษา 1 - - - 1
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 - - - 1

รวม 18 4 6 10 28
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3.  ประชากร 
3.1  ด้านจํานวนประชากร 

   ในเขตเทศบาลตําบลไม้เรียง  มีประชากรจํานวน 2,497 คน  เป็นชาย  จํานวน 1,226 คน     
เป็นหญิง 1,271 คน    มีครัวเรือนทั้งหมด 1,220 ครัวเรือน   ความหนาแน่นครัวเรือนละ  4 – 5  คน  สามารถ
แยกช่วงอายุได้  ดังน้ี (ข้อมูล ณ วันที่  30  มีนาคม  2559 ) 
      3.2  ช่วงอายุและจํานวนประชากร 

  ช่วงอายุ 
ชาย
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม
(คน) 

น้อยกว่า  1  ปีเต็ม 
1  ปีเต็ม  -  6  ปี 
7  ปีเต็ม  -  12  ปี 
13  ปีเต็ม  -  17  ปี 
18  ปีเต็ม  -  25  ปี 
26  ปีเต็ม – 60 ปี 
มากกว่า  60  ปีเต็มขึ้นไป 

10
104 
91 
72 
111 
633 
205 

12 
65 
77 
62 
131 
666 
258 

22
169 
168 
134 
242 
1299 
463 

รวมทั้งหมด 1,226 1,271 2,497
4.  สภาพทางสังคม 

4.1  ด้านการศึกษา 
  ในเขตเทศบาลตําบลไม้เรียง  มีสถาบันการศึกษาจํานวน    4   แห่ง  รายละเอียด  ดังน้ี 

ที่ โรงเรียน/สถาบันการศึกษา ระดับ 
จํานวนนักเรียน

(คน) 
จํานวนครู 

(คน) 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ/สังกัด 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 

 

ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์  
วัดหาดสูง 
 
วัดหาดสูง 
 
 
เจริญมิตร 
 
 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญ
มิตรพณิชยการ 
 

เด็กเล็กก่อนเกณฑ์
 
 
อนุบาล  
ป.1 – ป. 6 
 
อนุบาล  
ป.1 – ป. 6 
ม.1 – ม.3 
 
ปวช. 1 – ปวช. 3 

97
 
 

24 
160 

 
194 
453 
239 

 
125 

 

4 
 
 
2 
10 
 
8 
21 
11 
 
8 

(พิเศษ 2) 

กรมศาสนา  
 
 
สํานักงานคณะกรรม 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
สํานักงานคณะกรรม 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
สํานักงานคณะกรรม-
การส่งเสริมการ 
ศึกษาเอกชน 
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4.2 ด้านสาธารณสุข 
การให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ราษฎรในเขตเทศบาลตําบลไม้เรียง   มีโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพตําบลบ้านทานพอ   1 แห่ง  ต้ังอยู่ที่หมู่ที่ 8 บ้านหนองตรุด  มีเจ้าหน้าที่ประจําโรงพยาบาล จํานวน 3 คน  
ให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ 5 หมู่บ้านของตําบลไม้เรียง ได้แก่ หมู่ที่ 3 , 4 , 6 , 7 และหมู่ที่  8  ชนิดของโรค 10 
อันดับได้แก่  

1.  โรคอาการแสดงที่ผิดปกติ   
2.  โรคระบบกล้ามเน้ือ 
3.  โรคระบบหายใจ    
4.  โรคระบบย่อยอาหาร 
5.  โรคที่เกิดเฉพาะตําแหน่ง   
6.  โรคระบบไหลเวียนเลือด 
7.  โรคที่เกิดอาการหลายระบบ   
8.  โรคผิวหนังและเนื้อเย่ือใต้ผิวหนัง 
9.  โรคตารวมส่วนประกอบของตา   
10.  โรคและอาการอ่ืน 

4.3  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
            ในเขตเทศบาลตําบลไม้เรียง  มีสถานีตํารวจภูธรไม้เรียง    จํานวน   1  แห่ง    คอยให้บริการด้านรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล  
 

4.4  การสังคมสงเคราะห์ 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลไม้เรียงยังไม่มีสถานสงเคราะห์ในพ้ืนที่แต่เทศบาลให้ความช่วยเหลือ ทางด้าน 

การเงินสนับสนุนโครงการต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่นโครงการช่วยเหลือเด็ก โครงการช่วยเหลือคน
พิการ   โครงการช่วยเหลือคนชรา   เป็นต้น 

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การไฟฟ้า 
  การให้บริการด้านไฟฟ้าในเขตเทศบาลตําบลไม้เรียง     ดําเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
อําเภอฉวาง   ซึ่งในปัจจุบันสามารถให้บริการได้ครบทุกครัวเรือน 
 

5.2 การประปา 
  ในเขตเทศบาลตําบลไม้เรียง  ไม่มีกิจการประปาเป็นของตนเอง  ต้องอาศัยการบริการจาก
สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคจันดี  ซึ่งปัจจุบันการให้บริการน้ําประปายังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน จํานวน
ครัวเรือนที่มีนํ้าประปาใช้   จํานวน  498  ครัวเรือน    
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5.3 การสื่อสารและโทรคมนาคม 
ในเขตเทศบาลตําบลไม้เรียง    มีที่ทําการไปรษณีย์    จํานวน   1   แห่ง    อยู่ในบริเวณย่าน 

ชุมชนตลาดทานพอ เพ่ือให้บริการและอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่และชุมชนใกล้เคียง ซึ่ง
ต้ังอยู่ในเขตหมู่ที่ 3   นอกจากน้ียังมีตู้ไปรษณีย์ต้ังกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ   ของชุมชน   จํานวน  7  แห่ง 

โทรศัพท์      การให้บริการทางด้านโทรศัพท์    ในเขตเทศบาลตําบลไม้เรียง   อยู่ในหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของ  บริษัท ทศท.คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  สาขาจันดี  (เขตโทรศัพท์ภูมิภาคท่ี 7) มีจํานวน
ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้ในเขตพ้ืนที่ จํานวน 113  ครัวเรือน  นอกจากน้ียังมีโทรศัพท์มือถือที่ประชาชนมีการใช้
บริการอย่างกว้างขวางครอบคลุมเกือบทุกครัวเรือน 

โทรทัศน์     ในเขตเทศบาลตําบลไม้เรียงเกือบทุกครัวเรือนจะมีโทรทัศน์   ซึ่งใช้เป็นแหล่ง 
สถานีข้อมูลข่าวสาร  รายการบันเทิง และ สาระต่าง ๆ  ที่จะสามารถให้ความรู้กับประชาชนได้ 
  Internet    เทศบาลได้จัดต้ังศูนย์ ICT เพ่ือให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยจัดต้ังไว้  ณ   
ศูนย์เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตําบลไม้เรียง    ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน  ต้ังแต่เวลา 09.00 น.  – 18.30  
น.  ปัจจุบันมีประชาชนมาใช้บริการโดยเฉลี่ยเดือนละ 200  คน 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 รายได้ประชากร 

รายได้ส่วนใหญ่ของราษฎรในเขตเทศบาลตําบลไม้เรียง  ได้มาจากการประกอบอาชีพด้าน 
การเกษตรกรรม   การพาณิชยกรรม  การอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   

6.2 การเกษตรกรรม 
     อาชีพด้านเกษตรกรรมของราษฎรในเขตเทศบาลตําบลไม้เรียง  เช่น   การทําสวนยางพารา  

ทํานา ทําสวนผลไม้  นอกจากน้ียังมีการปลูกพืชสวนครัวบ้างบางส่วน มีจํานวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพดังกล่าว 
จํานวน 300  ครัวเรือน  หรือประมาณ 1,051 คน 

6.3 การอุตสาหกรรม 
อาชีพด้านอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตําบลไม้เรียง เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนหรืออุตสหกรรม 

ขนาดเล็ก ได้แก่ ร้านซ่อมเครื่องยนต์   8  แห่ง   โรงเลื่อย 1 แห่ง  ซึ่งมีราษฎรประกอบอาชีพน้ีน้อยเมื่อเทียบกับ
ราษฎรที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม 

6.4 การพาณิชยกรรม/การบริการ 
อาชีพด้านการพาณิชยกรรมของราษฎรในเขตเทศบาลตําบลไม้เรียง   สามารถจําแนกได้  11ประเภท  

ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
1. ร้านจําหน่ายเครื่องชําต่างๆ                           จํานวน  35  ร้าน 
2. ร้านจําหน่ายเครื่องด่ืม-อาหาร        จํานวน  16  ร้าน 
3. ร้านจําหน่ายเสื้อผ้า      จํานวน   10  ร้าน 
4. ร้านบริการเสริมสวย                                           จํานวน   15  ร้าน 
5. ร้านจําหน่ายอุปกรณ์เครื่องเหล็ก-เครื่องยนต์                 จํานวน    8  ร้าน 
6. ร้านจําหน่ายอะไหล่ยนต์     จํานวน    2   ร้าน 
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7. ร้านจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า-วิทยุ                              จํานวน    7  ร้าน 
8. ร้านจําหน่ายสินค้าเฉพาะอย่าง                                 จํานวน  49  ร้าน 
9. ร้านบริการตัดผมชาย                                          จํานวน    6  ร้าน 
10. ร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง     จํานวน    3  ร้าน 
11. ร้านบริการซ่อมรถ      จํานวน    7  ร้าน 
ซึ่งการประกอบอาชีพด้านบริการประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น น้ัน มีแนวโน้มทางด้านการ 

ลงทุนที่คงที่หรือเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน 
 

6.5  การปศุสัตว์ 
  ลักษณะการประกอบการปศุสัตว์ในท้องถิ่นของราษฎรในเขตพ้ืนที่   เทศบาลส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้  เพ่ือ 

บริโภคในครัวเรือน  สัตว์ที่เลี้ยงส่วนใหญ่ ได้แก่   ไก่  โค    สุกร  ปลา      
 

7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า) 
  7.1  ประเภทของการทําการเกษตร   

-   มีการทําสวนยางพารา  จํานวน  102 ครัวเรือน  จํานวน 589 ไร่ ผลผลิต 300 กก./ไร่   
ต้นทุนการผลิตเฉล่ีย 1,500 บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 3,000บาท/ไร่ 

-  มีการทําสวนปาล์มนํ้ามัน  จํานวน  12  ครัวเรือน  จํานวน 60 ไร่ ผลผลิต 1500 กก./ไร่  
ต้นทุนการผลิตเฉล่ีย 3,000บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย 5,000บาท/ไร่ 

-  มีการทําสวนมังคุด  จํานวน  9  ครัวเรือน  จํานวน 16 ไร่ ผลผลิต 300 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิต 
เฉลี่ย 3,000 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย 3,500บาท/ไร่ 

-  มีการทําสวนลองกอง  จํานวน  4 ครัวเรือน  จํานวน 4 ไร่ ผลผลิต 200 กก./ไร่ ต้นทุน 
การผลิตเฉล่ีย 1,500บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย 2,000บาท/ไร่ 

-  มีการทําสวนเงาะ  จํานวน  2 ครัวเรือน  จํานวน 2 ไร่ ผลผลิต 100 กก./ไร่ ต้นทุน 
การผลิตเฉล่ีย 1,500บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย 4,000บาท/ไร่ 
 7.2  แหล่งน้ําทางการเกษตร  (แหล่งน้ําธรรมชาติ) 
       -  มีแม่นํ้าตาปีไหลผ่าน  1  สาย  มีคลองสาธารณะประโยชน์ (คลองบอด) 1 แห่ง 
 

8.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
         8.1  ด้านศาสนา 
  ราษฎรในเขตเทศบาลตําบลไม้เรียง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดหาดสูงและสวนพุทธธรรม
ป่าช้าปากหลามเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและศูนย์รวมเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ 
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         8.2  ด้านประเพณี  และงานประจําปี 
ราษฎรในเขตเทศบาลตําบลไม้เรียง    มีประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานต้ังแต่สมัยโบราณ 

จนถึงปัจจุบัน  เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป คือ ประเพณีวันสงกรานต์  ประเพณีวันสารทเดือนสิบ และประเพณีวัน
ลอยกระทง ซึ่งประเพณีดังกล่าวเป็นประเพณีประจําท้องถิ่นของราษฎรในเขตเทศบาล ทางเทศบาลได้ให้การ
สนับสนุนและมีเจตนารมณ์ที่จะสืบทอดให้คงอยู่กับท้องถิ่นสืบต่อไป 
 

9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
          9.1  ทรัพยากรน้ํา 

เทศบาลตําบลไม้เรียงมีแม่นํ้าตาปี   ซึ่งมีต้นกําเนิดจากภูเขาหลวงไหลผ่านท้องที่เทศบาล 
ทําให้พ้ืนที่ในเขตเทศบาล  เป็นพ้ืนที่เหมาะแก่การทําการเกษตรเน่ืองจากมีนํ้าอุดมสมบูรณ์ 
          9.2  ทรัพยากรป่าไม้ 
                    ด้านทรัพยากรป่าไม้ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลไม้เรียงส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยืนต้น จําพวกพืชสวน   
เช่น   มังคุด   ทุเรียน   ยางพารา ฯลฯ  
          9.3  ทรัพยากรธรณี 

ในเขตเทศบาลตําบลไม้เรียงมีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์ทั้งส่วนที่เป็นที่ราบ  ที่ราบลุ่ม  
จึงทําให้เหมาะแก่การเกษตร ทั้งการทําสวนยางพารา การทําสวนผลไม้ และทํานา 

 

10.  ศักยภาพด้านเครื่องมือเครื่องใช้ 
เทศบาลตําบลไม้เรียงมีเครื่องมือเคร่ืองใช้    ไว้บริการในด้านการกําจัดขยะมูลฝอย , 

ให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยในยามเร่งด่วน  และคอยช่วยเหลือภารกิจต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  
ดังน้ี 

- รถดับเพลิง      จํานวน  1  คนั   
- รถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค์   จํานวน  1  คนั 
- รถบรรทุกขยะมูลฝอย   จํานวน  2  คนั   
- รถกระเช้า    จํานวน  1  คนั   
- รถบรรทุก (ดีเซล)   จํานวน  2  คนั 
- รถจักรยานยนต์   จํานวน  6 คัน 
-    รถดูดสิ่งปฏิกูล   จํานวน  1  คนั 
-    รถบรรทุกขนาดเล็ก   จํานวน  1  คนั 
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ส่วนที่  2  สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
ตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2557 – 2560) 

 
1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รบั และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การต้ังงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ.  2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560

ประมาณการรายรับ 
- หมวดภาษีอาการ 
- หมวดค่าธรรมเนียมฯ 
- หมวดรายได้จาก

ทรัพย์สิน 
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
- หมวดภาษีจัดสรร 
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

288,000.-
830,000.-
150,000.-

70,000.-
14,662,000.-
11,000,000

289,000.-
841,000.-
200,000.-

70,000.-
15,600,000.-
11,000,000.-

315,000.- 
586,000.- 
268,000.- 

 
100,000.- 

17,231,000.- 
10,000,000.- 

 
316,000.-
582,000.-
250,000.-

80,000.-
17,272,000.-
15,100,000.-

รวมประมาณการรายรบั 27,000,000.- 28,000,000.- 28,500,000.- 33,600,000.-
รายจ่ายจริง 
- งบกลาง 
- งบบุคลการ 
- งบดําเนินงาน 
- งบลงทุน 
- งบเงินอุดหนุน 

 
835,041.70

10,318,113.00
5,591,654.42
3,905,389.33

875,785.-

806,015.48
8,778,374.-

8,696,831.62
4,873,638.10

70,000.-

661,182.19 
9,646,780.- 

7,661,168.27 
5,433,794.04 

200,000.- 

284,100.-
834,362.-

227,464.58
-
-

รวมรายจ่ายจริง 21,525,983.45 23,224,859.20 23,602,924.50 1,345,926.58
รายรับจริง 25,484,402.36 25,823,776.90 25,090,694.09 4,897,733.93
ผลต่าง 3,958,418.91 2,598,917.70 1,487,769.59 3,551,807.35

 
หมายเหตุ.-  ปีงบประมาณ  2560  ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  2559 
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1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ 

การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2557 – 2559 
ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 

ยุทธศาสตร ์

จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 
สามปี 2557 - 2559 

จํานวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 17 3
2.  ด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนาและวัฒนธรรม 31 14
3.  ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดลอ้มและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

14 4

4.  ด้านเศรษฐกิจ 8 0
5.  ด้านสังคมชุมชน 20 3
6.  ด้านการเมอืง  การปกครอง และการบริหารจัดการ 25 7

รวมทั้งหมด 115 31
จํานวนโครงการท่ีปฏิบัติได้คิดเปน็ร้อยละ 26.95 

การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2558 – 2560 
ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 

ยุทธศาสตร ์

จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 
สามปี 2558 - 2560 

จํานวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 16 2
2.  ด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนาและวัฒนธรรม 30 17
3.  ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดลอ้มและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

19 2

4.  ด้านเศรษฐกิจ 6 0
5.  ด้านสังคมชุมชน 26 3
6.  ด้านการเมอืง  การปกครอง และการบริหารจัดการ 17 6

รวมทั้งหมด 114 30
จํานวนโครงการท่ีปฏิบัติได้คิดเปน็ร้อยละ 26.31 
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การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2559 – 2561 
ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 

 

ยุทธศาสตร ์

จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 
สามปี 2559 - 2561 

จํานวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 11 1
2.  ด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนาและวัฒนธรรม 22 13
3.  ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดลอ้มและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

15 2
 

4.  ด้านเศรษฐกิจ 5 0
5.  ด้านสังคมชุมชน 13 2
6.  ด้านการเมอืง  การปกครอง และการบริหารจัดการ 18 4

รวมทั้งหมด 82 22
จํานวนโครงการท่ีปฏิบัติได้คิดเปน็ร้อยละ 26.82 
 
 
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบติัในเชิงคณุภาพ 
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลไม้เรียงในปีที่ผ่านมา  

เทศบาลได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสนองตอบความต้องการของ 
ประชาชนโดยก่อสร้าง และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายใน
เขตเทศบาลให้มีความเหมาะสมและได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตในด้านต่าง ๆ ของชุมชน  
ก่อสร้างท่อระบายนํ้า คสล. บริเวณลานหินเกร็ดตลาดนัดวันอังคาร  ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ  ติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่าง พนังก้ันนํ้า หลังธนาคารไทยพาณิชย์  ปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟ  ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
ตามจุดติดต้ังกล้องวงจรปิด   และบริการอ่ืน ๆ  เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการ
ของประชาชนในด้านต่าง ๆ  
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ด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลไม้เรียงในปีที่ผ่านมา  
  ด้านการจัดการศึกษา เทศบาลได้ดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดทําอาหารที่มีคณุภาพ  
ทั้งอาหารเสริม (นม)  และอาหารกลางวัน   จัดสื่อการเรียนการสอน  วัสดุ อุปกรณ์ ของเด็กเล่นต่าง ๆ แก่
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์และโรงเรียนที่อยู่ในเขต ให้มกีารพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา มุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิของ
การเรียน  ซึ่งนักเรียนต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจ ทีส่มบูรณ์  แข็งแรง มีการเจริญเติบโตตามวัยที่เหมาะสม  
มีการบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ มีพ้ืนที่บริเวณที่ถูกสขุลักษณะ ได้แก่โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันแก่เด็กโรงเรียนวัดหาดสูง 
  ด้านกีฬาและนันทนาการ เทศบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกับองค์กรอ่ืน ได้แก่ โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล,โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายใน
อําเภอ ท้องถิ่นอ่ืน/จังหวัด , เป็นต้น โดยมวัีตถุเพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้สนใจในการออกกําลังกาย
ด้วยการเล่นกีฬา  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมกับยาเสพติดและเกี่ยวข้องกับอบายมุขต่าง  ๆ 

ด้านวัฒนธรรม  เทศบาลสามารถสนับสนุนและส่งเสริมให้ เด็ก  เยาวชน และประชาชนใน 
เขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หรือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่ไว้ เช่น ประเพณีแห่จาด  ประเพณีวันสงกรานต์  ประเพณีแห่ผ้าขึ้น
ธาตุ ประเพณีวันลอยกระทง ได้มีการฝึกอบรมดนตรีไทยและสากล ฯลฯ และสนับสนุนและให้ความรู้ความ
เข้าใจในวันและประเพณีสําคัญของชาติ โดยให้เยาวชน ประชาชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เช่น 
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ    เป็นต้น 
 
 

ด้านสาธารณสุข   สิ่งแวดล้อม  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลไม้เรียงในปีที่ผ่านมา ได้ดําเนินการดังน้ี 

1. บริหารจัดการและปรับปรุงการจัดการด้านขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสีย  ได้แก่       
การจัดซื้อ  จัดวางถังขยะและจัดให้มีรถบรรทุกขยะเก็บขนขยะให้เกิดความทั่วถึงทุกครัวเรือน  เก็บกวาดขยะ
ตามถนนและซอยในชุมชนต่างๆ รวมถึงในสวนสาธารณะ  ล้างถังขยะประจําปี  ขุดลอกคูระบายนํ้า  ตลอดจน
จัดให้มีรถดูดสิ่งปฏิกูลไว้บริการประชาชน 

2. การปรับปรุงทัศนียภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาด  และสวยงาม  ได้แก่  
ตัดหญ้า  และฉีดยากําจัดวัชพืชบริเวณไหล่ถนนและซอยในชุมชน  ตัดหญ้าสวยสาธารณะและสวยหย่อม  ตัด
แต่งก่ิงไม้ในชุมชน 

3. ดําเนินการรณรงค์ป้องกันโรคต่างๆ โดยรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
เก่ียวกับการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน  เด็ก  เยาวชน  เช่นโรคไข้เลือดออก  โดยมีการเดิน
รณรงค์ป้องกันโรคและพ้นหมอกควันกําจัดยุงในชุมชน   
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4. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนในเขตเทศบาล  เพ่ือให้
ผู้สูงอายุในชุมชนได้พบปะกันเป็นประจําทุกเดือน 

5. ร่วมสนับสนุน  ดําเนินการ  และประสานงาน  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลไม้
เรียงในการจัดทําโครงการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 

6. จัดต้ังธนาคารขยะในชุมชนบ้านหนองตรุด  เพ่ือให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะ และลด
ภาวะโลกร้อน 

7. จัดให้มีรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินไว้บริการประชาชนตลอด  24  ช่ัวโมง 
 
ด้านเศรษฐกิจ 
ผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลไม้เรียงในปีที่ผ่านมา  

- จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม และทั่วถึง 

-  ได้มีการจัดหน่วยเก็บภาษีเคลื่อนที่เพ่ืออํานวยความสะดวกคอยให้บริการแก่ประชาชน 
ในเขตเทศบาลตําบลไม้เรียง 
ด้านสังคมชุมชน 
ผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลไม้เรียงในปีที่ผ่าน 

- เทศบาลได้ใหค้วามสําคัญต่อสังคมและชุมชนโดยการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์เบ้ีย 
ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

- เทศบาลได้ดําเนินการจัดทําโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในเขต 
เทศบาลโดยจัดให้อปพร.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตระเวนตรวจเพ่ือดูแลความสงบเรียบร้อยภายใน
ชุมชน พ้ืนที่ล่อแหลม สวนสาธารณะ หรือพ้ืนที่เสียงภัย นอกจากน้ียังมีการดูแลความเรียบร้อยและอํานวย
ความสะดวกในเรื่องการจราจรในพ้ืนที่ เช่นตลาดนัด  ในช่วงที่มีการจราจรคับขัน และจัดระเบียบตลาดนัดวัน
อังคาร เป็นต้น 
 
ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ 
ผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลไม้เรียงในปีที่ผ่านมา  

- เทศบาลสนับสนุนโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย 
การทําประชาคมเมืองแต่ละชุมชน  

- เทศบาลได้ดําเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการ 
ปฏิบัติงานในสํานัก/กองต่าง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- เทศบาลได้ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย และรายงาน 
กิจการของเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยผ่านทางเสียงตามสายและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  
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2.  ผลท่ีได้รบัจากการดําเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สําคัญ 

                ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลไม้เรียง  ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตาม 
สมควรแก่สถานะการการเงินและการคลัง ของเทศบาลตําบลไม้เรียง เช่น 

2.1.1 การก่อสร้างถนนลาดยาง ซ่อมแซมถนน ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนในการ
สัญจรไป-มา 

2.1.2 แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในพ้ืนที ่ที่มีนํ้าท่วมขังซ้ําๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่
ประชาชน 

2.1.3 การซ่อมแซมและติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือเพ่ิมความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

2.1.4 การทําความสะอาดภายในชุมชน เช่น ล้างถนน  ตัดหญ้า ตกแต่งก่ิงไม้ เก็บขยะตามถนน
สายต่าง ๆ ภายในชุมชน 

2.1.5 การรณรงค์ใหค้วามรู้และป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล 

2.2 ผลกระทบ 
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลไม้เรียง  ไมไ่ด้รับผลกระทบจากการให้บริการสาธารณะจาก 

เทศบาลตําบลไม้เรียง 

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาํเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางแก้ไข พ.ศ. 2557 – 2560 
1.  ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการประเมิน ฯ 
      ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาในระยะที่ผ่านมามีจํานวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา มีจํานวน 

มาก  แต่สามารถนํามาปฏิบัติได้น้อย เน่ืองจากประสบปัญหาสถานะด้านการเงินและการคลังของเทศบาล 
2.  การวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่พบ 

 ควรแก้ไขปัญหาที่พบโดยการมอบหมายใหผู้้ที่มีส่วนเก่ียวข้องมีหน้าที่ในการจัดทําแผน ได้แก่ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรการพัฒนาเทศบาลตําบลไม้เรียง ให้
จัดทําแผนให้อยู่บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงด้านงบประมาณของเทศบาล กล่าวคือ ไม่ควรกําหนดโครงการบรรจุไว้
ในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล 
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ส่วนที่  3  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

1.   ความสมัพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดบัมหาภาค 
      1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
        แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีทั้งหมด 6 ด้าน  ดังน้ี 

       1.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
1. การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ อย่างย่ังยืน  
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนา อย่างย่ังยืน  
5. ด้านความมั่นคง  
6. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์ 
8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  
9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
10. การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

 
1.3  แผนพัฒนา/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

แผนพัฒนากลุม่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและแผนพัฒนาจังหวัด 
 

แผนพัฒนากลุม่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  
 

วิสัยทัศน์ (Vision)“ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ” 
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นิยาม : “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์ เศรษฐกิจการเกษตร” การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้ เป็นศูนย์ กลาง
การผลิตทางการเกษตร (การผลิตวัตถุดิบขั้นต้น) และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการเกษตร (การแปรรูปและ
การ ผลิตสินค้าสําเร็จรูป) ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยเน้นที่พืชและสัตว์ เศรษฐกิจศักยภาพสําคัญของกลุ่ม
จังหวัด ได้ แก่ ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน  ไม้ผลและกุ้งทะเลและการเป็นแหล่งเรียนรู้ สําคัญในระดับนานาชาติใน 
การพัฒนาการเกษตรและสร้างสรรค์ ให้ เกิดมูลค่าเพ่ิมจากผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ 
สามารถดําเนินการได้ ในระดับพ้ืนที่บูรณาการรวมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ สามารถสร้างงาน สร้าง อาชีพและ
เป็นกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

นิยาม : “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ” แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเป็นจุดมุ่งหมาย 
ปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการมาเยี่ยมเยือน และการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเป็นกลจักรสําคัญใน 
การขับเคล่ือนภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและสร้างมูลค่า คุณค่า ตลอดจนสร้างรายได้ และกระจายรายได้ 
สู่ ชุมชนบนฐานของการบริหารจัดการโดยคํานึงถึงความสมดุลและย่ังยืน   

 
เป้าประสงค์รวม 
  1) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มนํ้ามันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิม แก่ระบบ

เศรษฐกิจ  
2) การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรท่ีหลากหลายให้มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ  
3) ไม้ผลและสินค้าประมงปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก  
4) การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน การ

ท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  
ประเด็นยุทธศาตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มนํ้ามัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาไม้ผลและการประมงให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ให้
รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
(พ.ศ.2561-2564) 

 วิสัยทศัน์ “ องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  (พ.ศ.2561-
2564) ได้กําหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนว
พระราชดําริฯ  โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ มาตรา 32(1) รวมท้ัง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฉบับปี พ.ศ. 2560-2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 

 

      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
       พันธกิจ 
     1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายเกษตรกร  
     2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 
     3. ส่งเสริมการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
     4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
     5. จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
     6. ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด  
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
    7. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์  และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับการท่องเที่ยว 
    8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน    
การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความสําคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ  
ภาคเศรษฐกิจชุมชน 
    9. พัฒนาความเช่ือมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

       เป้าหมายการพัฒนา 
   1. รายได้ของชุมชนเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี 
   2. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากขึ้น  
   3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้ 
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   4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความสําคัญกับการเพ่ิมมูลค่า 
การค้าการลงทุนของจังหวัด 

      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
       พันธกิจ 
    1. ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
    2. ส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนที่ต้นนํ้าและลุ่มนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการนํ้า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยนํ้าแล้งและนํ้าท่วม รวมท้ังส่งเสริมให้มีระบบ        
การจัดการนํ้าเสีย 
    3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
    4. ส่งเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน การ
สร้างเครือข่ายชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
    5. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะ
อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเช้ือ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ใน
แหล่งกําเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและกําจัดขยะ แบบรวม
ศูนย์ 
     6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตสํานึก
ของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
     7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
     8. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดทําแผนที่ เพ่ือแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
     9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษา ปกป้องระบบนิเวศที่เช่ือมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

       เป้าหมายการพัฒนา 
       1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างย่ังยืน ประชาชนมีการ
ดํารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 

   2. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 

    4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

      ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
       พันธกิจ 
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 1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุก
ด้าน 
 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ  สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรท้องถิ่น  ส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ 
 3. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพ้ืนที่การศึกษาที่ขาดแคลน 

    4. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
     5. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย     
(แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 
     6. ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจํานวนผู้เสพย์และผู้เก่ียวข้องให้น้อยลง 
     7. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ เฝ้าระวังป้องกัน
ปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
     8. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย  
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
              9. พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกําลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่
จัดกิจกรรมออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
              10. ส่งเสริมการทํานุบํารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา 
ฟ้ืนฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคม
โลก 
              11. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีและพ่ึงพาตนเองได้ 
              12. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ชุมชน 
การจัดทําแผนแม่บทชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน  
       เป้าหมายการพัฒนา 
    1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข  
    2. ประชาชนได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย่างทั่งถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธ์ุ           
ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
    4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง  

      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       พันธกิจ 
     1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง  
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     2. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
     3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
 
  เป้าหมายการพัฒนา 

    1. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเช่ือมโยงกับ  
ระบบขนส่งอ่ืน รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

  2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
       พันธกิจ 
     1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตสํานึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
     2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน
ให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอน
การทํางานเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
     3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
     4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ  
       เป้าหมายการพัฒนา 
    1. ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  

   2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน 
   3. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการ

พัฒนา 
 
 
แผนพัฒนาจังหวัด 
 

 นครแห่งอารยธรรม นา่อยู่ น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน
คํานยิามวิสัยทัศน ์

คําจากวิสัยทัศน์ หมายถึง

นครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา พลเมืองอยู่ร่วมกัน
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อย่าง เอ้ืออาทร มีแหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยด้วยสถาบันการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกระบบ และมีประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยาวนาน 

น่าอยู่น่าเที่ยว 

เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย อาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เมอืงพลังงานสะอาด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นํ้า การ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมเพ่ิม
ศักยภาพระบบโลจิสติกส์เช่ือมโยงโครงข่ายถนนให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริม
พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปลูกฝังความเป็นเจ้า
บ้านที่ดี และเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมืองน่าเที่ยว 

การเกษตรและอุตสาหกรรมย่ังยืน 

นครแห่งการผลิตทางการเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และ
สภาพแวดล้อม มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภค และนํานวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกษตรกร ประชาชน ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มี
ความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การบริหารจัดการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานการผลติที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน นํ้า และระบบ
ชลประทาน รวมท้ังการจัดสรรที่ดินทํากิน การจัดการด้านการส่งเสริมการ
ผลิตพืช สัตว์ ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer การ
พัฒนาองค์กรเกษตรกร ให้เขม้แข็งการบริหารจัดการฟาร์มสู่ Smart Farm 
การวางแผนการผลิต การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ที่มคีวามย่ังยืนและ
เช่ือมโยงเครือข่ายด้านการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแปร
รูปเพ่ิมมูลค่าสนิค้าเกษตรสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรคู่ขนานภูมิปัญญาทอ้งถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา พร้อมทั้ง 
สนับสนุนการท่องเที่ยว เชิงเกษตร/เชิงนิเวศน์ สนับสนุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัด สู่การพัฒนาการเกษตรที่ย่ังยืนของจังหวัด โดยคํานึงถึงความ
ย่ังยืนทางเศรษฐกิจ ความย่ังยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม และความย่ังยืน
ทางด้านสังคมของจังหวัด 

  
 
 
จุดยืนการพัฒนาของจงัหวัด (Positioning)



23 
 

จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และกําหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ในภาพรวม
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กําหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังน้ี  
1.เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข น่าเที่ยว  
2.เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
3.ศูนย์กลางการคมนาคมขนสง่ และกระจายสินค้าของภาคใต้  
 

เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective)
 

1. เพ่ิมรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว โดยควบคู่กับการยกระดับ มาตรฐาน
คุณภาพ  
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน  
3.ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดําเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
4. ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเน่ือง  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 

1.บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  
2.พัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศลิปวัฒนธรรม  
3.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
4.พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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2.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตําบลไม้เรียง 
 
 2.1  วิสัยทัศน ์

“เทศบาลตําบลไม้เรียง เป็นชุมชนเข็มแขง็และนา่อยู่” 
 
 2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาํบลไม้เรียง มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี ้

 
(1)  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

 
  พนัธกิจ         สร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ 

    ต้องการของประชาชน 
 
  เป้าประสงค์    จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในทุกๆ ด้าน ให้เกิดผลการพัฒนาที่ย่ังยืนมี 
                         คณุภาพ 
 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์
 ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบทกุด้านในเขตเทศบาล 

 
  กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. พัฒนาปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขั้นพ้ืนฐาน 

1.  ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วนสะดวก
รวดเร็ว 

2. พัฒนาปรับปรุงแหล่งนํ้าสาธารณะประโยชน์เพ่ือให้
มีนํ้าใช้ในการอุปโภค,การเกษตรและนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

1.  ร้อยละจํานวนครัวเรือนที่ได้ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งนํ้าสาธารณะ 
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  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
      กองช่าง 
 
  ความเชือ่มโยง 

1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 

(2)  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
  พนัธกิจ         ส่งเสริมด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม ส่งเสริมด้านการ 
                         ท่องเที่ยวนันทนาการและการกีฬา 
 
  เปา้ประสงค์    ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาด้านการท่องเท่ียวและการกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให ้
                         ประชาชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปัิญญาท้องถิ่น 
 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์
 ร้อยละของเด็กที่ได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมตอนต้น 
 ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมงานหรือประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
  กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนในด้าน

การศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาอ่ืน ๆ ในทุก
ระดับ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ  

ร้อยละของเด็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 

2. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการ
กีฬา 

ร้อยละของเด็กและเยาวชนสนใจกีฬาเพ่ิมขึ้น 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสาน
อนุรักษ์เผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมตลอดจนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมขึน้ 

 
  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
      กองการศึกษา 
 
  ความเชือ่มโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

(3)  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิ
 
  พนัธกิจ         -  ส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข 
                         -  สร้างระบบการกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และการคุ้มครองดูแล รักษา 
                            ทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมทิัศน์เมือง 
 
  เป้าประสงค์    -  ดําเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า 
                         -  มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์
 -  ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยให้มคีุณภาพ 
 -  ร้อยละของจํานวนครัวเรือนที่มีการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและพาหนะนําโรค 
              อย่างถูกสุขลักษณะ 
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  กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1.  การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวกับ
การสร้างคุณภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมทั้ง
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่ายกาย
และจิตใจ 

2.พัฒนาปรับปรุงการให้บริการด้านสุขภาพของ
ประชาชน 

ร้อยละของประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้น

3. ส่งเสริมพัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหารการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ร้อยละของปริมาณขยะลดลง 

4.  ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ รวมทั้ง
การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของประชาชนใช้สถานที่ในการพักผอ่นหย่อน
ใจเพ่ิมขึ้น 

 
  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
  ความเชือ่มโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน   
 
 
 
 

(4)  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ  
 

  พนัธกิจ         ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมของประชาชนเพ่ือแก้ไข 
                         ปัญหาความยากจน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  เป้าประสงค์    ดําเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีงานทํา มีอาชีพเสริม ทําให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและ 
                         แก้ปัญหาความยากจน 
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ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์
 ร้อยละของประชาชนมีรายเพ่ิมขึ้น 

 
  กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ 

โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจน  

ร้อยละของประชาชนมีอาชีพเสริมมีรายได้เพ่ิมขึ้น

      2.  ปรับปรุงระบบภาษีและแผนการบริหาร
ทรัพย์สินของเทศบาลรวมท้ังปรับลดรายจ่ายที่ไม่
จําเป็นเพ่ือไปลงทุนในโครงการและกิจกรรมที่สามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจที่สามารถสร้างงานและสร้างรายได้
ให้กับประชาชน 

ร้อยละของการจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น 

 
  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
      -  สํานักปลัดเทศบาล 
      -  กองคลงั 
 
  ความเชือ่มโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

 
 
 

(5)  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมชมุชน  
 

  พนัธกิจ         -  พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต 
    -  เสรมิสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 
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  เปา้ประสงค์    ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคน สังคม เพ่ือสร้างชุมชนเข็มแข็งและจัดให้ม ี
                         สวัสดิการสังคม 
 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์
 ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

  กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. สนับสนุนให้การสงเคราะห์แก่เด็ก ผู้สูงอายุ 

ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคณุภาพชีวิตที่
ดี 

ร้อยละของเด็กผู้ยากไร้ ผูสู้งอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2. จัดการและสนับสนุนดูแลเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 

ร้อยละของประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาศักยภาพของคน
และสังคมเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

ร้อยละของสังคมมีความเข้มแข็ง 

 
  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
      -  สํานักปลัดเทศบาล 
 
  ความเชือ่มโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต 
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(6)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาล  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

  พนัธกิจ         พัฒนาบุคลากรให้มคีณุภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน สร้างระบบการบริหารการ 
                         จัดการที่มีความโปร่งใส ส่งเสริมสนับสนุนการเมือง การปกครอง ตามระบอบ 
                         ประชาธิปไตย 
 
  เป้าประสงค์    พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเน่ือง 
 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์
 ร้อยละของประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
 

  กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. ปลูกฝังจิตสํานึกตามหลักการปกครองระบบ

ประชาธิปไตย พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพบุคลกรเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ร้อยละของประชาชนให้ความสนใจในเร่ืองการเมือง
เพ่ิมขึ้น 

2. ปรับปรุง ก่อสร้าง จัดซื้อจัดหาบูรณะอุปกรณ์
เครื่องมือเคร่ืองใช้ภายในสํานักงาน กอง ฝ่ายต่าง ๆ 
ตลอดจนอาคาร สถานทีใ่ห้มปีระสิทธิภาพทันสมัย
และมีความพรอ้มในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของความพร้อมในการให้บริการประชาชน
เพ่ิมขึ้น 

 
  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
      -  สํานักปลัดเทศบาล 
      -  กองคลงั 
      -  กองช่าง 
      -  กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
      -  กองการศึกษา 
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  ความเชือ่มโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง 

ธรรมาภิบาลและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
     3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ของเทศบาลตําบลไม้เรียง 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis 
  เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็งของ 
เทศบาล  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในเทศบาล ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่น  ใน
ปัจจุบันโดยเป็นการตอบคําถามว่า  “ปัจจุบันเทศบาลมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน”  สําหรับใช้เป็น
ประโยชน์ในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตต่อไป  โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึง
ปัจจัยภายใน   ได้แก่ จุดแข็ง  (Strength – S)  จุดอ่อน ( Weak – W )  และปัจจัยภายนอก  ได้แก่  โอกาส 
(Opportanity – O ) และอุปสรรค ( Threat – T)  เป็นเคร่ืองมือ 
 

ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง  Strength จุดอ่อน  Weak 

1.  ด้านบริหาร 
     -  เทศบาลมีการแบ่งส่วนราชการอย่างเป็นระบบ
ตามภารกิจหรือความรับผิดชอบ 
      -  เทศบาลมีการมอบหมายอํานาจหน้าที่อย่าง
เป็นระบบ 

1.  ด้านบริหาร
    -  ยังขาดผู้บริหารในกอง/ฝ่าย จึงทําให้การบังคับ
บัญชา การสั่ งการปฏิบัติขาดความต่อเน่ืองและ
ประสิทธิภาพที่สูง 

2.  ด้านกฎระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหน้าที่
      -  มี ระ เบี ยบ และกฎห ม ายที่ เ อ้ื อ ต่ อ ก าร
บริหารงานของเทศบาล 
      -  มีขอบเขต อํานาจรับผิดชอบเต็มพ้ืนที่ เขต
เทศบาลตําบลไม้เรียง  

2.  ด้านกฎระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหน้าที่ 
     -  พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในตัวบท
กฎหมายที่มีความจําเป็นในการปฏิบั ติงานของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
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3.  ด้านบุคลกร 
      -  การจัดแบ่งโครงสร้างของเทศบาล มีความ
ชัดเจนครอบคลุมตามอํานาจหน้าที่ในทุกภารกิจที่
ชัดเจน 
      -  มีการมอบอํานาจบริหารงานตามลําดับ 

3.  ด้านบุคลากร
      -  การพัฒนาบุคลากรจํานวนมากมีผลกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต 
      -  ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การบริหารงานบุคคล 

4.  ด้านงบประมาณ 
      -  มีเทศบัญญัติงบประมาณเป็นกฎหมายและ
เครื่องมือใช้สําหรับในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

4.  ด้านงบประมาณ
      -  รายได้ที่จัดเก็บเองมีจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับ
รายได้จากเงินอุดหนุนและรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้ 
      -  รายได้มีจํานวนจํากัดแต่ความต้องการใช้
งบประมาณมีสูง 

5.  ด้านเครื่องมือเครื่องใช้
      -  มี เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิ บั ติงานที่
ทันสมัยและเพียงพอ 

5.  ด้านเครื่องมือเครื่องใช้
       -  บุ ค ล าก รข าดค วาม รู้ ค วาม เข้ า ใน ก าร
บํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

 
      3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

ปัจจัยภายนอก
โอกาส   Opportanity อุปสรรค  Threat 

1.  ด้านการเมืองการปกครอง 
     -  ประชาชนในพ้ืนที่มีอิสระและมีโอกาสในการ
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น ตาม
ระบอบประชาธิปไตยสูง 

1.  ด้านการเมืองการปกครอง 
     -  การกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมยังมีน้อย 
และไม่ต่อเน่ืองขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง 

2.  ด้านสังคม 
     -  มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจํา
ท้องถิ่น 
     -  ส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรรมจึงยังเป็นฐานใน
การพัฒนาได้ 

2.  ด้านสังคม
     -  มีปัญหาเก่ียวกับระบบการกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
     -  ชุมชนมีความเข้มแข็งและความสามัคคีลดลง 
     -  ปัญหายาเสพติดในบางจุด 
     -  ปัญหาระเบียบวินัยจราจร 

3.  ด้านนโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
     -  มีนโยบาย/กฎหมายให้เทศบาลดําเนินภารกิจ
ได้มากขึ้น 

3.  ด้านนโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
     -  นโยบายเปล่ียนแปลงบ่อยบางครั้งไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ทําให้การพัฒนาไม่ต่อเน่ือง 
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     -  เทศบาลมีความคล่องตัวมากขึ้น      -  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีน้อยพัฒนาไม่

ทั่วถึง 
4.  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     -  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ทําให้มีความ
สะดวก คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทํางาน
เพ่ิมขึ้น 
     -  มีศูนย์บริการ ICT ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน 

4.  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    -  ยั งขาดการประยุก ต์ ใช้ เทค โน โล ยี ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพที่สูงสุดในการทํางาน 
    -  ยังขาดความเข้าใจในการใช้และบํารุงรักษาที่
ถูกต้อง 
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ส่วนที่  5  การติดตามและประเมินผล 
 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2559 เป็นแบบที่กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่กําหนดไว้  ซึ่งเป็นสว่นหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังน้ี 
            1  แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสีป่ี  ประกอบด้วย 

1.1   ข้อมลูสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20  คะแนน 
                 1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ   15  คะแนน 
                 1.3   ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

          (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
          (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  

(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ  

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
      2. แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี 
ประกอบด้วย  

2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3  การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4  ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5  โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  
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      (1)   ความชัดเจนของช่ือโครงการ   5 คะแนน  
                (2)   กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ   5 คะแนน  

      (3)   เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง  5 คะแนน  
      (4)   โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   5 คะแนน  
      (5)   เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ  

ฉบับที่ 12     5 คะแนน  
   (6)   โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0      5 คะแนน  
   (7)   โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด    5 คะแนน  
   (8)   โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ภายใต้ 

หลักประชารัฐ   5 คะแนน  
              (9)   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 คะแนน  
              (10)   มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ   5 คะแนน  
              (11)   มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   5 คะแนน      
              (12)   ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ  
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80  (80 คะแนน)  
 
      3.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันา ท้องถ่ิน
สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
           1. ขอ้มูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   20  คะแนน 

 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ   15   คะแนน 
 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย   65  คะแนน 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (10)  
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
     3.4  วิสัยทัศน์ (5)  
     3.5  กลยุทธ์ (5)  
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
     3.8  แผนงาน (5)  
     3.9  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
     3.10  ผลผลิต/โครงการ (5)  
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     2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เทศบาลตําบลไม้เรียงใช้การติดตามและประเมินผลโครงการโดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สําคัญ คือ การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 

     3.  สรปุผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
 

3.1  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
      ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที ่2 พ.ศ. 2559 กําหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา 
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายน
และภายใน เดือนตุลาคมของทุกปีและ ข้อ 29 (3) กําหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่ง ได้จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูล
ต่าง ๆ  

จาก 3.1 ใช้แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ  

Kaplan & Norton  
(3) แบบมุ่งวัดผลสมัฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF))  
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรอื Logical Model  
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System  

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ  

ProblemSolving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีสว่นร่วม (Participatory Methods)  
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  
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(11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งน้ีต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม ข้อ (1)- 
(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้  
                 3.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  
(Time) เป็นไปตามที่กําหนดไว้หรือไม่  

2.3  ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร  
2.4  วัดผลน้ันได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)  
2.5  ผลกระทบ (Impact) ----- 



40 
 

ส่วนที่ 4 การนําแผนพัฒนาทอ้งถ่ินส่ีปีไปสู่การปฏิบัติ 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 โครงสร้างพ้ืนฐาน บริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานเคหะ
และชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 

กองช่าง สํานัก
ปลัดเทศบาล 

2 การศึกษา กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงาน
การศึกษา 
- แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
- แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

กองการศึกษา 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

3 สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม 
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข 
-  แผนงานงบกลาง 
- แผนงานเคหะ
และชุมชน  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กองช่าง
 

4 เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ - แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
- แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

กองคลัง สํานัก
ปลัดเทศบาล 

5 สังคมชุมชน บริการชุมชนและ
สังคม 

-  แผนงานงบกลาง
- แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

กองสาธารณสุข
ฯ 
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-  แผนงานงบกลาง
6 การสร้างธรรมาภิบาล 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

การดําเนินงานอ่ืน -  แผนงานบริหาร
ทั่วไป 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

-กองคลัง
-กองช่าง 
-กอง
สาธารณสุขฯ 
-กองการศึกษา 

 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

    2.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

        2.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 ประเพณีแห่ผ้าข้ึนธาตุ เพ่ือส่งเสริมประเพณีอัน จัดกิจกรรมแห่งผ้าข้ึนธาตุ 6,000        6,000        6,000       6,000      ร้อยละของ ประชาชน เยาวชน กองการ อ าเภอฉวาง

ดีงาม อันเป็นเอกลักษณ์ จ านวน 1 คร้ัง ผู้เข้าร่วมกิจ รักหวงแหน และ ศึกษา

ของท้องถ่ิน กรรม ช่วยกันอนุรักษ์

ประเพณีอันดีงามไว้

สืบไป

2 ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ เพ่ือส่งเสริมประเพณีอัน จัดกิจกรรมประเพณีเทศ 30,000      30,000      30,000      30,000    ร้อยละของ ประชาชน เยาวชน กองการ อ าเภอฉวาง

ดีงาม อันเป็นเอกลักษณ์ กาลเดือนสิบ ผู้เข้าร่วมกิจ รักหวงแหน และ ศึกษา

ของท้องถ่ิน กรรม ช่วยกันอนุรักษ์

ประเพณีอันดีงามไว้

สืบไป

3 จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ เพ่ือบ าเพ็ญพระราชกุศล  -กิจกรรมท าบุญตักบาตร 7,000        7,000        7,000       7,000      ร้อยละของ ประชาชนได้แสดง กองการ อ าเภอฉวาง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลต าบลไม้เรียง



ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง อุทิศถวายเป็นราชสักการะ  -ถวายเคร่ืองราชสักการะฯ ผู้เข้าร่วมกิจ ออกถึงความจงรัก ศึกษา

เจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  - พิธีจุดเทียนชัยเฉลิมพระ กรรม ภักดีต่อสถาบันพระ

เกียรติและมหรสพสมโภช มหากษัตริย์ 60

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

    3.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

        3.1  แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 การพัฒนาสาธารณสุข เพ่ือให้กลุ่มอสม.ได้ด าเนิน สนับสนุนงบประมาณ 45,000      45,000      45,000      45,000    จ านวนอสม. ประชาชนได้รับการ กอง อสม.

มูลฐาน (อสม.) การส่งเสริมการสาธารณสุข ให้อสม. ในชุมชนท้ัง 6 ส่งเสริมในเร่ีอง สาธารณสุข

ให้แก่ประชาชนในชุมชน ชุมชนเป็นผู้ด าเนินการ สาธารณสุข

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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