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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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จากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์    
จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  ตั้งอยู่เลขท่ี  ๒๙๐/๑  หมู่ที่ ๑  ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอทุ่งสง    
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางทิศตะวันตกของอ าเภอทุ่งสง  โดยมีระยะทางห่างจากตัวอ าเภอทุ่งสง   ประมาณ  
๑๔  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ    ติดต่อกับต าบลนาบอน   อ าเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศใต้        ติดต่อกับต าบลควนกรด  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง และอ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับต าบลเขาขาว  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ  18,๗๕๐ ไร่   หรือประมาณ   3๐  
ตารางกิโลเมตร 

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  สภาพพ้ืนที่มีลักษณะ 

เป็นที่ราบสลับเนินเขา 
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของต าบลนาโพธิ์ สามารถแบ่งออกได้ 2 ฤดู คือ 
1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม 

หลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อากาศจะเริ่มร้อนจัดที่สุดในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 
2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตก   เฉียง

ใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ท าให้ฝนตกทั่วไป ในช่วงฤดูฝนยังมีช่วงความกดอากาศต่ าปกคลุมภาคใต้เป็นระยะ ๆ 
อีกด้วย ดังนั้นจึงท าให้ฝนตกมาก และเนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของภาคใต้ จึง
ท าให้ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยอย่างเต็มที่ ท าให้ฝนตกมากในเดือน
พฤศจิกายนและธันวาคม ด้วยเหตุนี้ ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอทุ่งสง จึงไม่มีหน้าหนาว มีเพียงฤดูร้อน และฤดูฝนที่
ยาวนานมาก 

 

1.4 ลักษณะของดิน 
- ดินร่วนปนทราย 
- ดินเหนียว 

 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
           -  ล าห้วย                                   จ านวน     ๒๐  สาย 
          -  หนอง ,บึง    จ านวน     ๑๐  แห่ง 
        -  สระน้ า                                      จ านวน       6  แห่ง 
           -  ล าคลอง                                       จ านวน       ๑  สาย 
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-  สระเก็บน้ า                                    จ านวน       8  แห่ง 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
- ไม้เศรษฐกิจ 
- ไม้ยืนต้น 

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
     2.1 เขตการปกครอง 

เขตการปกครองในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์   มทีั้งหมด ๕ หมู่บ้าน  ได้แก่ 
             หมู่ที่  ๑  บ้านหนองเลน 

หมู่ที่  ๒  บ้านเกาะปราง 
หมู่ที่  ๓  บ้านนาพรัด 
หมู่ที่  ๔  บ้านเกาะยวน 
หมู่ที่  ๕  บ้านบนควน 
 

     2.2 การเลือกตั้ง 
โครงสร้างและอัตราก าลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
 

โครงสร้างของ อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต. 
 

 
      ส านักงานปลัด          กองคลัง  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม           กองช่าง 

 
 
 
 

 

ฝ่ายบรหิาร 

- นายก อบต. 

- รองนายก อบต. ๒  คน 

เลขานุการนายก อบต. 

ฝ่ายนิติบญัญตั ิ

- ประธานสภา อบต. 

- รองประธานสภา อบต. 

 เลขานุการสภา อบต

 สมาชิกสภา อบต 8 คน
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องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  ประกอบด้วย 

              (๑)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน  ๑0  คน 
ประกอบด้วย 
                   ๑.  นายไพรัช หอมหวล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล             
                   ๒.  นายประพันธ์ อินทรสาร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล               
                   ๓.  ว่าที่ ร.ต.ประพันธ์ เพ็งเจริญ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

(ได้รับการคัดเลือก)          
                   ๔.  นายสง่า รัตนพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ ๑   
                   ๕.  นายสมพงษ์ ไชยยศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ ๒              
                   ๖.  นายสมใจ บุญทรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ ๒                    
                   ๗.  นายกิตติชัย ส้มเขียวหวาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ ๓ 
                   ๘.  นายมนิตย์ สุขอนันต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ ๓                      
                   ๙.  นางกัลยา เรืองอร่าม         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ ๔                       
                  ๑๐.  นายสุทิน เจริญสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ ๕                     
         ๑๑.  นายจ าลอง คงบ้านควน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ ๕   
              ท าหน้าที ่   หน้าที่ทางนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหารในการบริหารกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
               

 (๒) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามท่ีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายได้   
           ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์   ประกอบด้วย 
                   ๑.  นายพินิตย์   ชูบัวทอง           นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
                     ๒.  นางสาวเหมวรรณ  พานทอง    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๓.  นายไพรัช   พร้อมพัฒนกุล  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
           ๔.  นายจ ารัส    คงหอม   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
          ท าหน้าที่  ก าหนดควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล           
ตามกฎหมาย  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหัวหน้า 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
          ส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล   ประกอบด้วย 

(๑) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล   หรือกิจการใดที่มิได้ก าหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด หรืองานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
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  (๒) กองคลัง มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน  การงบประมาณ       
งานผลประโยชน์และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  (๓) กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
          (4) กองช่าง มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับงานส ารวจ ออกแบบ งานก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร และงานอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

3. ประชากร 
     3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

                  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์   มีทั้งสิ้น   ๖,294  คน  แยกเป็นชาย   
๓,๑13  คน หญิง  ๓,๑๘1  คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 209.80 คน/ตารางกิโลเมตร จ านวนครัวเรือน ๑,๘90  
ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๙) 
 

หมู่บ้านที่ ครัวเรือน (หลัง) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
๑ ๔๑๗ ๗๖0 ๘๓1 ๑,59๑ 

๒ ๒๐๓ ๓๐8 ๓39 ๖47 

๓ ๓๔4 ๕36 ๕๓0 ๑,๐66 

๔ ๔๘9 ๘34 ๘๒7 ๑,๖61 

๕ ๔๓7 ๖75 ๖54 ๑,๓๒9 

รวม ๑,๘90 ๓,๑13 ๓,๑๘1 ๖,294 
 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ าเภอทุ่งสง 

 

     3.2 ชว่งอายุและจ านวนประชากร (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙) 
 

 ชาย (คน) หญิง (คน) หมายเหตุ 
จ านวนประชาชนเยาวชน 799 765 อายุต่ ากว่า 18 ปี 
จ านวนประชากร 1,950 1952 อายุ 18-16 ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 371 469 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 3,120 3,186  
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4. สภาพทางสังคม 
     4.1 การศึกษา 

             โรงเรียนประถมศึกษา ๓  แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙) 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง จ านวนนักเรียน   (คน) 
อนุบาล ป.๑ -ป.๔ ป.๕ -ป.๖ ม.๑ - ม.๓ รวมทั้งสิ้น 

๑. โรงเรียนบ้านบนควน หมู่ที่ ๑   ต าบลนาโพธิ์  53 119 50 80 302 

๒.  โรงเรียนบ้านเกาะปราง หมู่ที่ ๒   ต าบลนาโพธิ์ 26 31 25 - 82 

๓. โรงเรียนบ้านเกาะยวน หมู่ที่ ๔   ต าบลนาโพธิ์ 42 71 18 - 131 

รวม 121 221 93 80 515 
 

             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/เด็กก่อนวัยเรียน    ๓   แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙) 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง จ านวน 
ผู้ดูแลเด็ก 

จ านวนนักเรียน   (คน) 
ชาย หญิง รวมท้ังสิ้น 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบนควน หมู่ที่ ๑ ๓ 22 40 62 

๒.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน หมู่ที่ ๔ ๒ 23 22 45 

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะปราง หมู่ที่ ๒ ๑ 9 11 20 

รวม ๖ 54 73 127 
 

             ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต าบลนาโพธิ์  
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙) 

               - ประถมศึกษา             จ านวน   –   คน 
               - มัธยมศึกษาตอนต้น     จ านวน  34  คน 
               - มัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  34  คน 
 

     4.2 สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบนควน  หมู่ที่ ๕  ต าบลนาโพธิ์    
 

     4.3 อาชญากรรม 
 -ป้อมสายตรวจต าบลนาโพธิ์  
 

     4.4 ยาเสพติด 
 -  
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     4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
ข้อมูลผู้สูงอายุ   ตาราง :  แสดงจ านวนผู้สูงอายุ   (ข้อมูล  ณ  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559) 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ผู้สูงอายทุี่ได้รับเบี้ยยังชีพ (ราย) หมายเหตุ 
1 บ้านหนองเลน 240  

2 บ้านเกาะปราง 114  

3 บ้านนาพลัด 173  

4 บ้านเกาะยวน 198  

5 บ้านบนควน 148  

รวม 873  
 

 
ข้อมูลผู้พิการ     ตาราง : แสดงจ านวนผู้พิการ (ข้อมูล  ณ  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559) 

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ (ราย) หมายเหตุ 
1 บ้านหนองเลน 31  

2 บ้านเกาะปราง 21  

3 บ้านนาพลัด 20  

4 บ้านเกาะยวน 35  

5 บ้านบนควน 41  

รวม 148  

 
 
ข้อมูลผูป้่วยเอดส์     ตาราง : แสดงจ านวนผู้ป่วยเอดส์ (ข้อมูล  ณ  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559) 

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ (ราย) หมายเหตุ 
1 บ้านหนองเลน 2  

2 บ้านเกาะปราง -  

3 บ้านนาพลัด 2  

4 บ้านเกาะยวน 1  

5 บ้านบนควน -  

รวม 5  
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 

     5.1 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์   สามารถติดต่อกันระหว่างหมู่บ้านได้ 

อย่างสะดวกพอสมควร  ใช้ในการคมนาคมทางบกเป็นส าคัญโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ (ถนนเอเชยี)  
เป็นถนนสายหลักในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองและอ าเภอใกล้เคียงนอกจากนี้  ยังมีเส้นทางสายรองแยกจากทาง
หลวงแผ่นดินเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลาดยางและถนนลูกรัง  และมีถนนเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน  
จ านวนรวม  ทั้งสิ้น   ๗8  สาย  ดังนี้ 
 
 

ล าดับ
ที ่ ชื่อสายทาง 

ที่ต้ัง 
(หมู่ที่) 

ระยะทาง 
ตลอดสาย 

 (ม.) 

ประเภทผิวการจราจร 
สร้างโดย ลาดยาง 

(ม.) 
คสล. 
(ม.) 

หินคลุก 
(ม.) 

ลูกรัง 
 (ม.) 

1 ถนนสายบ้านบนควน-สหกรณ์นิคม 1,5 4,720 4,720 - - - อบจ.นครศรฯี 

2 ถนนสายบ้านไสใหญ-่บ้านต้นเคยีนทราย 1 1,654 759 673 222 - อบต.นาโพธ์ิ 

3 ถนนสายบ้านต้นเคียนทราย-บ้านไสหงส ์ 1 1,600 1,200 - 400 - อบต.นาโพธ์ิ 

4 ถนนสายหนองกกแดง-บ้านไสหงส ์ 1 608 608 - - - อบต.นาโพธิ ์
5 ถนนสายบ้านเกาะเคียน-บ้านไสหงส์ 1 350 350 - - - อบต.นาโพธ์ิ 

6 ถนนสายควนหม้อกลิ้ง 1 1,277 1,277 - - - อบต.นาโพธ์ิ 

7 ถนนสายบ้านหน่วยศรีนคร (สายกลาง) 1 1,335 - - - 1,335 อบต.นาโพธ์ิ 

8 ถนนสายบ้านหน่วยศรีนคร 1 2,080 2,080 - - - อบต.นาโพธ์ิ 

9 ถนนสายบ้านเกาะเคียน 1 1,453 1,453 - - - อบต.นาโพธ์ิ 

10 ถนนสายหอถังประปาเกาะเคียน 1 260 - - 260 - อบต.นาโพธ์ิ 

11 ถนนสายบ้านหนองเลน 1 1,960 - 1,960 - - อบต.นาโพธ์ิ 

12 ถนนสายบ้านบนควน-คลองจัง 1 3,500 3,500 - - - อบจ.นครศรฯี 

13 ถนนสายบ้านหนองหลาง-ทางหลวง ๔๑ 1 750 750 - - - อบต.นาโพธ์ิ 

14 ถนนสายป้ายเขต 1 650 - - - 650 อบต.นาโพธ์ิ 

15 ถนนสาย 41-บ้านนายรุ่น  นิลละเอียด 1 210 - - 210 - อบต.นาโพธ์ิ 

16 ถนนสายโรงเรียนบ้านบนควน-วัดควน 
สุทธาราม 

1 350 - 350 - - อบต.นาโพธ์ิ 

17 ถนนสายบ้านไสเลียบ-บ้านต้นเคียน
ทราย 

1 900 - - - 900 อบต.นาโพธ์ิ 

18 ถนนสายทางหลวง 41เชื่อมถนน คสล.
สายโรงเรียนบา้นบนควน 

1 100 - - 100 - อบต.นาโพธ์ิ 

19 ถนนสายบ้านนายเอื้อม-ทางหลวง 41 1 225 - - 225 - อบต.นาโพธ์ิ 

20 ถนนสายบ้านโคกเกาะ-ทางหลวง 41 
(บ้านหัวถนน) 

2,3,4 3,050 1,100 - 1,950 - อบต.นาโพธิ ์

21 ถนนสายบ้านโคกเกาะ-นาโต๊ะแถม 2 700 - 700 - - อบต.นาโพธ์ิ 
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ล าดับ
ที ่ ชื่อสายทาง 

ที่ต้ัง 
(หมู่ที่) 

ระยะทาง 
ตลอดสาย 

 (ม.) 

ประเภทผิวการจราจร 
สร้างโดย ลาดยาง 

(ม.) 
คสล. 
(ม.) 

หินคลุก 
(ม.) 

ลูกรัง 
 (ม.) 

22 ถนนสายโคกเกาะ-เขตต าบลนาบอน 2 200 - - - 200 อบต.นาโพธ์ิ 

23 ถนนสายบ้านนายเจียม  รตันพันธ์ 2 410 410 - - - อบต.นาโพธ์ิ 

24 ถนนสายเลียบท่อบล็อค 2 460 - - - 460 อบต.นาโพธ์ิ 

25 ถนนสายบ้านเกาะปราง-โคกบาก      
(สายบ้านนายปราโมทย์  เทพรัตน)์ 

2 1,000 - 250 750 - 
 

อบต.นาโพธ์ิ 

26 ถนนสายบ้านนาจิก-บ้านโคกเกาะ 2 1,125 - - - 1,125 อบต.นาโพธ์ิ 

27 ถนนสายบ้านเกาะปราง-บ้านนาจิก 2 2,600 - 2,600 - - อบต.นาโพธ์ิ 

28 ถนนสายโรงประชุม หมู่ ๒ 2 1,350 - 500 - 850 อบต.นาโพธ์ิ 

29 ถนนสายเลียบคลองโอ๊ะ-ฝั่งหมู่ที ่๒ 2 1,350  - - 1,350 อบต.นาโพธ์ิ 

30 ถนนสายโคกเกาะ-เขตต าบลนาบอน  
(สายแยกบ้านนายสนั่น ธรฤทธิ์) 

2 150 - 150 - - อบจ.นครศรฯี 

31 ถนนสายเลียบคลองโอ๊ะจรดเขตต าบล
หนองหงส ์

2,3 1,350 - - - 1,350 อบต.นาโพธ์ิ 

32 ถนนสายโดนคลาน (บ้านนายวิเชียร 
พรหมทอง) 

3 500 - - 500 - 
 

อบต.นาโพธ์ิ 

33 ถนนเลียบห้วยเลาม ู 3 820 - - 820 - อบต.นาโพธ์ิ 

34 ถนนสายทางหลวง ๔๑-บ้านหัวถนน  
(สายบ้านนายประพัฒน์  สุขอนันต์) 

3 400 - 152 248 - อบต.นาโพธ์ิ 

35 ถนนสายบ้านเกาะยวน-บ้านหนองหอย 3,4 3,000 490 2,510 - - อบต.นาโพธ์ิ 

36 ถนนสายทางหลวง ๔๑-ส านักสงฆ์
เทวราชเขาคม 

3 1,191 1,191 - - - อบต.นาโพธ์ิ 

37 ถนนสายบ้านเกาะยวน-บ้านโดนคลาน 3 1,550 - 1,550 - - อบต.นาโพธ์ิ 

38 ถนนสายบ้านนาหวัน-บ้านหน้าเขา 3,4,5 3,950 1,450 2,500 - - อบต.นาโพธ์ิ 

39 ถนนสายหนองกก 3 900 - - 900 - อบต.นาโพธ์ิ 

40 ถนนสายบ้านนายสมโชค สุดสาย- 
บ้านเกาะยวน 
 

3 850 - - 850 - อบต.นาโพธ์ิ 

41 ถนนสายเลียบคลองโอ๊ะฝั่งหมู่ที่ 3  
 

3 1,800 - - 700 1,100 อบต.นาโพธ์ิ 

42 ถนนสายบ้านนาพรดั 3 1,800 1,800 - - - อบต.นาโพธ์ิ 

43 ถนนสายบ้านนาพรดั - คลองโอ๊ะ 3 1,380 - - - 1,380 อบต.นาโพธ์ิ 

44 ถนนสายนาพลดั (สายบ้านนายเลีย่ม 
ทองอยู่สุข-บ้านนายจ ารสั คงหอม) 

3 150 - - 150 - อบต.นาโพธ์ิ 

45 ถนนสายบ้านหนองโยก-บ้านหน้าควน 3,5 800 - 800 - - อบต.นาโพธ์ิ 

46 ถนนสายบ้านนางเผียน 3,4 1,650 - - 1,650 -  

47 ถนนสายบ้านหนองแร้ง 4 1,650 1,650 - - - อบต.นาโพธ์ิ 
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ล าดับ
ที ่ ชื่อสายทาง 

ที่ต้ัง 
(หมู่ที่) 

ระยะทาง 
ตลอดสาย 

 (ม.) 

ประเภทผิวการจราจร 
สร้างโดย ลาดยาง 

(ม.) 
คสล. 
(ม.) 

หินคลุก 
(ม.) 

ลูกรัง 
 (ม.) 

48 ถนนสายบ้านหูหนาน 4 1,205 700 - 505 - อบต.นาโพธ์ิ 

49 ถนนสายบ้านนางแคล้ว  ภักดีสุวรรณ 4 590 - - 590 - อบต.นาโพธ์ิ 

50 ถนนสายบ้านหนองแร้ง-บ้านหนอง 
ฆ่าควาย 
 

4 1,700 1,700 - - - อบต.นาโพธ์ิ 

51 ถนนสายทางหลวง ๔๑-บ้านเกาะหมอ
(สายข้างสยามฟาร์ม) 

4 880 - - 880 - อบต.นาโพธ์ิ 

52 ถนนสายทางหลวง ๔๑-บ้านเกาะหมอ
(สายสระน้ าเกาะหมอ) 

4 430 430 - - - อบต.นาโพธ์ิ 

53 ถนนสายบ้านหัวถนน-สี่แยกบ้าน 
เกาะยวน 
 

3,4 1,000 - 1,000 - - อบต.นาโพธ์ิ 

54 ถนนสายบ้านหัวถนน-ร.ร.บ้านเกาะยวน 4 1,750 1,610 - 140 - อบต.นาโพธ์ิ 

55 ถนนสายบ้านเกาะยวน-บ้านหนองแร้ง
(สายบ้านนายแหลม รัตนพันธ์) 

4 1,970 - - 1,770 800 อบต.นาโพธ์ิ 

56 ถนนสายบ้านหนองฆ่าควาย-บ้านหน้า
เขา จดเขตต าบลเขาขาว 

4 2,000 1,950 50 - - อบต.นาโพธ์ิ 

57 ถนนสายบ้านหัวถนน-บ้านเกาะยวน
(สายบ้านนางแปลก ทองเจรญิ- 
บ้านนายจวง  ราชคงแก้ว) 

4 680 400 - 280 - อบต.นาโพธ์ิ 

58 ถนนสายควนทัง 4 800 - - 800 - อบต.นาโพธ์ิ 

59 ถนนสายทางหลวง 41-บ้านนายวัยฤทธิ์ 
พรหมทอง 

4 300 - - 300 - อบต.นาโพธ์ิ 

60 ถนนสายบ้านนายอ าพล-สามแยก 4 850 - - - 850 อบต.นาโพธ์ิ 

61 ถนนสายบ้านนายแหลม รัตนพันธ-์ 
บ้านนางสมศรี พงษ์จีน 

4 850 - - - 850 อบต.นาโพธ์ิ 

62 ถนนสายบ้านหน้าเขา(บ้านนายเจอื ชูใจ) 4 500 - - 500 - อบต.นาโพธิ ์
63 ถนนสายทางหลวง ๔๑-บ้านนาหวัน 5 981 493 488 - - อบต.นาโพธ์ิ 

64 ถนนสายบ้านนาหวัน-ควนหนานป ู 5 2,600 500 332 1,768 - อบต.นาโพธ์ิ 

65 ถนนสายส านักสงฆ์เทวราชเขาคม- 
ควนหนานปู(สายบ่อน้ า) 

3,5 1,100 - - 1,100 - อบต.นาโพธ์ิ 

66 ถนนสายเกาะพลูเถื่อน(สาย 
บ้านนายไสว  สวัสดิสาร) 

5 205 - - 205 - อบต.นาโพธ์ิ 

67 ถนนสายบ้านต้นเคียนทราย- 
บ้านนายคลาย  ชูบัวทอง 

5 790 - - 790 - อบต.นาโพธ์ิ 
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ล าดับ
ที ่ ชื่อสายทาง 

ที่ต้ัง 
(หมู่ที่) 

ระยะทาง 
ตลอดสาย 

 (ม.) 

ประเภทผิวการจราจร 
สร้างโดย ลาดยาง 

(ม.) 
คสล. 
(ม.) 

หินคลุก 
(ม.) 

ลูกรัง 
 (ม.) 

68 ถนนสายสระบ้านต้นเคียนทราย 5 525 - - 525 - อบต.นาโพธ์ิ 

69 ถนนสายควนหนานป-ูสระน้ าต้นเคียน
ทราย 

5 1,250 - 200 - 1,050 อบต.นาโพธ์ิ 

70 ถนนสายควนหมอกลิ้ง(สายบ้าน 
นายเลื่อน  ชูบัวทอง) 

5 800 - 235 565 - อบต.นาโพธ์ิ 

71 ถนนสายบ้านนางคลาด ราษฎร 5 150 - - 150 - อบต.นาโพธ์ิ 

72 ถนนสายบ้านนายสมบรูณ์  หนรูักษ์ 5 350 - - 350 - อบต.นาโพธ์ิ 

73 ถนนสายเลียบคลองโอ๊ะฝั่ง หมู่ ๕ 5 2,300 - 147 1,153 1,000 อบต.นาโพธ์ิ 

74 ถนนสายบ้านหน้าควน-ทางหลวง ๔๑
(ซอยข้างสถานีวิทยุ) 

5 130 - 130 - - อบต.นาโพธ์ิ 

75 ถนนสายสี่แยกหน้าควน-ทางหลวง ๔๑ 5 150 - 150 - - อบต.นาโพธ์ิ 

76 ถนนสายบ้านหน้าควน-ทางหลวง ๔๑
(ซอยบ้านนางแจ่ม  ชูบัวทอง) 

5 185 - - 185 - อบต.นาโพธ์ิ 

77 ถนนสายบ้านนายนอง ทรงทอง 5 130 - - 130 - อบต.นาโพธ์ิ 

78 ถนนสายควนหนานป-ูควนลูกเห็บ 5 800 - - - 800 อบต.นาโพธิ ์
 

     5.2 การไฟฟ้า  
ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้บริการระบบสายไฟฟ้าเข้าสู่ชุมชนต่าง ๆ นับว่าทั่วถึงทั้ง  ๕  

หมู่บ้าน 
     5.3 การประปา 

        - ระบบประปาหมู่บ้าน                            จ านวน     20   แห่ง 
 

     5.4 โทรศัพท์ 
 -โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย AIS,DTAC,TRUE,TOT และเครือข่ายอ่ืน 

 

     5.5 ไปรษณีย์หรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์ 
 ศูนย์ไปรษณีย์                                   ๑    แห่ง 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 

     6.1 การเกษตร 
-ข้อมูลจากการส ารวจเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านเกษตรและแหล่งน้ า) 
  

หมู่ที่ หมู่บ้าน ปลูกยางพารา (ไร่) ปลูกปาล์มน้ ามัน(ไร่) 
1 บ้านหนองเลน 2,705 192.40 

2 บ้านเกาะปราง 1,575 139.56 

3 บ้านนาพลัด 2,033 72.24 

4 บ้านเกาะยวน 2,905 41.38 

5 บ้านบนควน 2,464 3.75 

รวม 11,682 449.33 
 

     6.2 การประมง 
 - ไม่มี- 
 

     6.3 การปศุสัตว์ 
 - การเลี้ยงโคพ้ืนเมือง 
 - การเลี้ยงสุกร 
 - การเลี้ยงไก่ 
 

      6.4 การบริการ 
 -ศูนย์ไปรษณีย์     จ านวน   1 แห่ง 
 -ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม   จ านวน   10 แห่ง 
 -อู่ซ่อมรถ    จ านวน   4 แห่ง 
 -ร้านอาหาร    จ านวน   14 แห่ง 
 -ร้านล้างรถ(คาร์แคร์)   จ านวน   2 แห่ง 
 -โรงแรม     จ านวน   1 แห่ง 
 -ร้านขายของช า    จ านวน   46 แห่ง 
 -ปั้มน้ ามัน/ปั้มแก๊ส/ตู้หยอดเหรียญ  จ านวน   8 แห่ง 

   

     6.5 การท่องเที่ยว  
 - ส านักสงฆ์เทวราชเขาคม  หมู่ที่ 3 ต าบลนาโพธิ์    
 - ศาลาพ่อท่านคล้าย  หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 ต าบลนาโพธิ์    
 - สวนน้ าทุ่งสงวอเตอร์พาร์ค หมู่ที่ 4 ต าบลนาโพธิ์    
 - สระน้ าหนองโยก  หมู่ที่ 3 ต าบลนาโพธิ์    
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     6.6 อุตสาหกรรม 
- โรงงานอุตสาหกรรม    จ านวน  ๕  แห่ง     

  ๑. บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค  จ ากัด    
  ๒. บริษัท ทุ่งสงพาราวูด จ ากัด   
  ๓. บริษัท ทุ่งสงเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
  ๔. บริษัท ช้างแรกไบโอเพาเวอร์ จ ากัด  
  ๕. บริษัท นาโพธิ์พาราวูด จ ากัด   
 

- ผู้ประกอบการทั่วไป  จ านวน   8 แห่ง 
  ๑. บริษัท คูโบต้ามิตรแท้นครศรีธรรมราช จ ากัด 
  ๒. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดทุ่งสงสยามฟาร์ม 
  ๓. ฟาร์มสินอุดม 
  4. บริษัท แลคตาซอย จ ากัด 
  5. ร้านอาหารแคลิฟอร์เนียร์ พาร์ค 
  6. บริษัท วอเตอร์พาร์ค ทุ่งสง 
  7. ร้านอาหารหลานตาชู 
  8. โรงแรมนุชนาถ 
- ปั๊มน้ ามัน  จ านวน  ๔  แห่ง 

  ๑. รัตนพันธ์บริการ    
 ๒. ปั๊มนุชนาถ 

 ๓. ปั๊มนางเจียร  แซ่เบ่า 

 ๔. ปั๊มนายโสภณ  เนาวนัติ 
- ปั๊มแก๊ส  จ านวน  ๑  แห่ง 
  ๑. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดทุ่งสงกรีนก๊าซ   

 

     6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
-กลุ่มอาชีพ 

  - กองทุนหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1-5 
  - กลุ่มน้ าดื่ม   หมู่ที่ 2 
  - กลุ่มตีเหล็ก  หมู่ที่ 2 

  - กลุ่มเกษตรอินทรีย์  หมู่ที่ 3 
  - กลุ่มเครื่องแกง  หมู่ที่ ๓ 

  - กลุ่มข้าวสาร   หมู่ที่ ๔ 
  - กลุ่มสายใยรักษ์  หมู่ที่ ๔ 

  - กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  หมู่ที่ ๕ 
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     6.8 แรงงาน 
 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และบางส่วนรับจ้างในสถานประกอบการและ
โรงงานอุตสาหกรรม 
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
     7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์   มทีั้งหมด ๕ หมู่บ้าน  ได้แก่ 
            หมู่ที่  ๑  บ้านหนองเลน 

หมู่ที่  ๒  บ้านเกาะปราง 
หมู่ที่  ๓  บ้านนาพรัด 
หมู่ที่  ๔  บ้านเกาะยวน 
หมู่ที่  ๕  บ้านบนควน 
 

     7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท าสวนยางพารา  

ท านา สวนผลไม้ ปลูกผักสวนครัว  
  

     7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 - คลอง ได้แก่ คลองโอ๊ะ คลองหลาน้ า 
 - สระน้ า ได้แก่ สระน้ าหนองโยก สระน้ าหนองชอนไช สระน้ าโคกเกาะ สระน้ าเกาะหมอ สระ
น้ าบ้านหนองเลน สระน้ าบ้านต้นเคียนทราย สระน้ านบตาดุก 
 - ห้วย ได้แก่ ห้วยเลาม ู
 

     7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
           - ระบบประปาหมู่บ้าน                            จ านวน     20   แห่ง 
  - การประปาส่วนภูมิภาคทุ่งสง  

 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

     8.1 การนับถือศาสนา 
 - ร้อยละ 99 ของราษฎรนับถือศาสนาพุทธ  

วัดและท่ีพักสงฆ์ 
ที ่ ชื่อ ที่ตั้ง 
1 วัดควนสุทธาราม หมู่ที่ 1 ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2 ที่พักสงฆ์เทวราชเขาคม หมู่ที่ 3 ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  -ประเพณี วันสารท เดือนสิบ  เป็ น งานบุญประเพณี ของคนภาคใต้   โดยเฉพาะชาว

นครศรีธรรมราช  โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือเป็นการอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่
ล่วงลับ ซึ่งเชื่อว่าได้รับการปล่อยตัวมาจากภูมินรก ที่ตนต้องจองจ าอยู่เนื่องจากผลกรรมที่ตนได้เคยท าไว้ ตอนที่
ยังมีชีวิตอยู่ โดยจะเริ่มปล่อยตัวจากภูมินรก ในทุกวันแรม 1 ค่ า เดือน 10 เพ่ือมายังโลกมนุษย์ โดยมี
จุดประสงค์ในการมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพ่ีน้อง ที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้ เป็นการแสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้ล่วงลับ หลังจากนั้นก็จะกลับไปยังภูมินรก ในวันแรม 15 ค่ า เดือน 10 ซึ่งในการท าบุญวันสารท
เดือนสิบ สิ่งที่เป็นหัวใจส าคัญคือจัดหฺมฺรับ ขนม 5 อย่างขนมที่ขาดไม่ได้คือ ขนมพอง เป็นสัญลักษณ์แทนแพ 
ส าหรับผู้ล่วงลับใช้ล่องข้ามห้วงมหรรณพ ขนมลา แทนเครื่องนุ่งห่มแพรพรรณ ขนมกง หรือ ขนมไข่ปลา แทน
เครื่องประดับ ขนมดีซ า แทนเงินเบี้ยส าหรับใช้สอย ขนมบ้า แทนสะบ้า ใช้เล่น 

  - ประเพณีชักพระ(ลากพระ) เป็นประเพณีที่เก่าแก่ของไทยประเพณีหนึ่ง ที่ยังคงสืบทอดมาถึง
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์  และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมารุ่นต่อรุ่น ซึ่ง
ก าหนดการชักพระ หรือลากพระนั้นตรงกับวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี 

 

  - ประเพณีลอยกระทง  เป็นวันส าคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 
12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย  ในวันลอยกระทง ผู้คนจะพากันท า "กระทง" ตกแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน ปัก
ธูปเทียน และนิยมตัดเล็บ เส้นผม หรือใส่เหรียญกษาปณ์ลงไปในกระทง แล้วน าไปลอยในสายน้ า โดยเชื่อว่าเป็น
การลอยเคราะห์ไป นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทง เป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคา 

 - ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นประเพณีของชาวพุทธ ที่ได้กระท ามาตั้งแต่สมัยพุทธกาล 
เหตุที่ท าให้เกิดประเพณี เพราะสมัยก่อน มีภิกษุได้ไปเดินเหยียบย่ าข้าวกล้าในนาของชาวนาท าให้ได้รับความ
เดือดร้อน ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้อนุญาตให้ภิกษุสามเณรอยู่จ าพรรษที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน คือในช่วงวันแรม 
1 ค่ าเดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 11 ซึ่งเป็นวันสินสุดการเก็บเกี่ยวของชาวบ้านพอดี ในช่วงเขาพรรษานี้
ประชาชนจะน าเทียนไปถวายพระภิกษุเพราะเชื่อว่าจะท าให้ตนเฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณประดุจขี้ผึ้งที่ใช้
ท าเทียนที่ได้จากรังผึ้ง 

 

 - กิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์   
วันสงกรานต์  ตรงกับวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ที่คนไทยได้ยึดถือเป็นประเพณีอันดีงามสืบ

ต่อกันมา ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี ก าหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  
     8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
 - ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  - ภาษาไทยถิ่นใต้  เป็นภาษาถิ่น ที่ใช้ในภาคใต้ของประเทศไทย นับแต่จังหวัดชุมพรลง 14 
จังหวัด และบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาษาไทยถิ่นใต้ มีเพียง
ภาษาพูดเท่านั้น ไม่มีตัวอักษรเขียนเฉพาะ 

 

     8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  - ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มตีเหล็ก ได้แก่ มีด พร้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด

นครศรธีรรมราช 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99_15_%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99_12
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99_12
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
     9.1 น้ า แหล่งน้ าในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ ประกอบด้วย ฝายน้ าล้น เช่น สระน้ า

หนองโยก สระน้ าหนองชอนไช สระน้ าโคกเกาะ สระน้ าเกาะหมอ สระน้ าบ้านหนองเลน สระน้ าบ้านต้นเคียน
ทราย สระน้ านบตาดุก, คลอง ได้แก่ คลองโอ๊ะ คลองหลาน้ า, 

     9.2 ป่าไม้  
     9.3 ภูเขา ในพ้ืนที่ต าบลนาโพธิ์มี จ านวน 1 แห่ง คือ บริเวณท่ีตั้งที่พักสงฆ์เทวราชเขาคม 

     9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ต าบลนาโพธิ์ สภาพพ้ืนที่ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชผลทางการเกษตร ยางพารา 

ปาล์มน้ ามัน สวนผลไม้   
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10. อ่ืนๆ (อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง) 
 

อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 

 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง พนักงานส่วน
ต าบล(คน) 

ลูกจ้างประจ า
(คน) 

พนักงานจ้าง
(คน) 

หมายเหตุ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
ส านักงานปลัด 
- หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
- นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
- นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
- เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
- นิติกรปฏิบัติการ 
- นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ/ 

ช านาญการ) 
- เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ 
- ผู้ช่วยบุคลากร 
- ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
- พนักงานขับรถยนต์ 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
- นักการภารโรง 
- คนงานทั่วไป 
- คนงานประจ ารถขยะ 

1 
 

1 
 
 

1 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 

1 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 

- 

 

- 

 

 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 

๑ 
๑ 
๑ 

๑ 

2 

1 

- 

๑ 

2 

๒ 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

ว่าง 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ว่าง 
- 

- 
- 
 
 

รวม 9 - ๑2  
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ส่วนราชการ/ต าแหน่ง พนักงานส่วน
ต าบล(คน) 

ลูกจ้างประจ า
(คน) 

พนักงานจ้าง
(คน) 

หมายเหตุ 

กองคลัง 
- ผู้อ านวยการกองคลัง  

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
๑ 
 

๑ 
๑ 
1 

- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
๑ 

- 
- 
 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
2 
๑ 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

รวม 4 ๑ ๓  

กองช่าง 
- ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
- นายช่างโยธาช านาญงาน 
- นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
- นายช่างส ารวจ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
- ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
- ผู้ช่วยช่างโยธา 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา 

 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
- 
- 
- 
- 
 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
- 

 
- 
- 
- 
- 
๑ 
๑ 
๑ 

 

- 

 

- 

- 

- 

ว่าง 
- 

- 

- 

รวม ๔ - ๓  

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

- ผู้อ านวยการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

- นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
- คร ู
- ครูผู้ดูแลเด็ก 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 

 
1 
 

1 
2 
2 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
2 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

รวม 6 - 2  

รวมทั้งสิ้น ๒3 ๑ 20  
 

ที่มา : ส านักงานปลัด อบต.นาโพธิ์ (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕9) 
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ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
 

๑.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  
 

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ ตามภารกิจที่ต้องรับผิดชอบนับวันยิ่งมีปริมาณ
ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยการปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละมีจ านวนน้อย 
เมื่อเทียบกับปัญหาและความต้องการในการพัฒนา ในด้านต่างๆ ของประชาชน ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณที่
มีอยู่อย่างจ ากัด  ต้องเป็นไปด้วยความประหยัด รอบคอบ และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิด
ประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด   

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2560 ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้   

 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
-ตั้งงบประมาณรายรับไว้  23,700,000,000 บาท 
-ประมาณการรายจ่ายไว้  23,700,000,000 บาท 
-รายรับจริง   24,123,942.99 บาท 
-รายจ่ายจริง   21,875,177.05 บาท 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
-ตั้งงบประมาณรายรับไว้  27,000,000  บาท 
-ประมาณการรายจ่ายไว้  27,000,000  บาท 
-รายรับจริง   25,883,633.02 บาท 
-รายจ่ายจริง   22,654,696.11 บาท 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
-ตั้งงบประมาณรายรับไว้  27,000,000  บาท 
-ประมาณการรายจ่ายไว้  27,000,000  บาท 
-รายรับจริง   25,539,926.42 บาท 
-รายจ่ายจริง   25,021,174.89 บาท 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
-ตั้งงบประมาณรายรับไว้  38,200,000  บาท 
-ประมาณการรายจ่ายไว้  38,200,000  บาท 
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-รายรับจริง   -   บาท 
-รายจ่ายจริง   -   บาท 

๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนา ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี   

 ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ สามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพได้ ดังนี้   
 

 เชิงปริมาณ 
-แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 

ยุทธศาสตร ์
2557 2558 2559 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 25 38,420,000 20 31,370,000 20 31,370,0000 

2.ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 63 25,249,800 63 19,549,000 63 19,549,000 

3.ส่งเสรมิการจดัระเบียบสังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย 15 6,150,000 13 4,750,000 13 4,750,000 

4.ส่งเสรมิการลงทุน และการท่องเที่ยว 6 5,500,000 6 5,100,000 6 5,100,000 

5.ส่งเสรมิและพัฒนาการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 17,190,000 7 1,290,000 7 1,290,000 

6.ส่งเสรมิศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 14 684,000 4 224,000 4 224,000 

7.การพัฒนาองค์กรและบริหารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาล 24 11,690,0000 7 2,010,000 7 1,560,000 

รวม 159 104,883,800 120 64,293,000 120 63,843,000 
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-แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

ยุทธศาสตร ์
2558 2559 2560 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 44 52,068,000 24 19,070,000 28 24,080,000 

2.ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 78 27,199,600 70 15,284,000 69 14,959,000 

3.ส่งเสรมิการจดัระเบียบสังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย 19 4,803,000 16 5,050,000 16 4,700,000 

4.ส่งเสรมิการลงทุน และการท่องเที่ยว 12 7,750,000 6 2,200,000 7 2,250,000 

5.ส่งเสรมิและพัฒนาการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17 15,340,000 14 2,190,000 14 2,190,000 

6.ส่งเสรมิศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 23 1,600,000 21 1,030,000 21 1,030,000 

7.การพัฒนาองค์กรและบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 37 13,819,000 30 6,520,000 30 6,520,000 

รวม 230 122,579,600 181 51,344,000 185 55,729,000 

 

 

-แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

ยุทธศาสตร ์
2559 2560 2561 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 34 35,131,000 10 10,570,000 9 10,887,500 

2.ยุทธศาสตรส์่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 46 24,557,000 38 11,084,000 39 11,584,000 

3.ยุทธศาสตรส์่งเสริมการจัดระเบยีบ
สังคม 14 2,080,000 10 2,000,000 10 2,000,000 

4.ยุทธศาสตรส์่งเสริมการลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 7 580,000 6 900,000 7 50,181,000 

5.ยุทธศาสตรส์่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 11 5,160,000 12 3,041,500 9 2,110,000 

6.ยุทธศาสตรส์่งเสริมศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม จารตีประเพณ ีและภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 19 900,000 19 900,000 19 900,000 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและ
บริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 30 7,405,000 29 5,860,000 29 5,860,000 

รวม 161 75,813,000 124 34,355,500 122 83,522,500 
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-แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

ยุทธศาสตร ์
2560 2561 2562 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 16 19,450,000 4 1,260,000 1 400,000 

2.ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 58 40,406,000 51 12,550,000 51 12,550,000 

3.ส่งเสรมิการจดัระเบียบสังคม การ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัย 10 2,130,000 11 2,630,000 10 2,130,000 

4.ส่งเสรมิการลงทุน และการท่องเที่ยว 5 5,100,000 3 900,000 0 0 

5.ส่งเสรมิและพัฒนาการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 1,980,000 7 1,430,000 7 1,180,000 

6.ส่งเสรมิศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณ ีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 12 490,000 12 490,000 12 490,000 

7.การพัฒนาองค์กรและบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 36 7,950,000 36 6,950,000 36 6,950,000 

รวม 145 77,506,000 124 26,210,000 117 23,700,000 

 

 

เชิงคุณภาพ 
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ 
 

เบิกจ่าย 
 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 7 2,204,000 10 4,716,491 

2.การส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

27 2,676,100 17 10,651,645 

3.การจัดระเบียบสังคม 7 196,500 3 99,670 

4.การส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว - - - - 

5.การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6 2,830,000 2 2,740,000 

6.การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 333,000 8 243,650 

7.การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

18 1,731,500 21 1,560,831.30 

รวมทั้งสิ้น 78 9,971,100 61 20,012,287.30 
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  โครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตั้งไว้ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 15 4,986,000 3 2,239,000 

2.การส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

29 4,570,440 10 968,749.12 

3.การจัดระเบียบสังคม 9 384,000 6 156,518 

4.การส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 1 960,000 - - 

5.การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 30,000 - - 

6.การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 337,000 9 232,955.50 

7.การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

18 2,462,700 14 1,318,198.60 

รวมทั้งสิ้น 84 13,730,140 42 4,915,421.22 

 
 

 โครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตั้งไว้ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 14 4,873,700 12 5,590,320 

2.การส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

24 4,365,400 7 2,069,491.26 

3.การจัดระเบียบสังคม 6 464,000 2 214,232 

4.การส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว - - - - 

5.การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 30,000 1 244,000 

6.การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9 309,000 4 138,847 

7.การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

24 2,692,230 15 1,536,739.80 

รวมทั้งสิ้น 79 12,734,330 41 9,793,630.06 
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 โครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตั้งไว้ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 9 4,850,000   

2.การส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

19 14,175,330   

3.การจัดระเบียบสังคม 3 90,000   

4.การส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว - -   

5.การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 30,000   

6.การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9 197,000   

7.การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

22 2,448,300   

รวมทั้งสิ้น 64 21,574,000   

 
2. ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -  2560 
         2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 จากการด าเนินงานท าให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ และพ้ืนที่
ใกล้เคียงได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสมควร ตามสถานะทางการเงินและการคลังตามที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
 

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 –2560 
เกณฑ์ในการพิจารณา :  สรุปข้อมูลปัญหาพร้อมทั้งน าไปพิจารณาร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ เพื่อ

น าไปอธิบายถึง สาเหตุที่การด าเนินงานไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนด ตลอดจนเป็นข้อมูล ส าหรับ
ที่จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 พบว่า มีปัญหาในการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ฉพ.ศ.2557-2560) ดังนี้ คือ 

1.  จ านวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาฯ  มีจ านวนมาก จึงไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรม 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการ
ของคนส่วนใหญ่ได้ 

3. การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อนโครงการที่น ามาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม่
มีความชัดเจนท าให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการบ่อยท าให้การติดตามประเมินผลคลาดเคลื่อน 
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4. แผนยังไม่มีความส าคัญในระดับการปฏิบัติมีการบรรจุโครงการมากเกินไปเมื่อเทียบกับ
งบประมาณท่ีมีอยู่จึงไม่สามารถปฏิบัติตามแผนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ 

5. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความ
ต้องการของประชาชน จึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า 

6. ขาดการประสานงานในการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    

แนวทางการแก้ไข 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น 

2. โครงการบรรจุในแผนพัฒนาควรจัดล าดับความส าคัญของโครงการและให้มีความสัมพันธ์
ใกล้เคียงกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

3. บุคลากรส่วนราชการของหน่วยงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนและการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาโดยเคร่งครัด 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ควรให้ความส าคัญในการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
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ส่วนที่ 3 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรม
กรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่
ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  
สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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๑. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่  ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) 
และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลใน
การยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่  “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรราย
ย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
ภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการ
เป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ท าให้เกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความ    
ผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และ
การบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล  (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถ
ลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  ได้แก่ กระแส      
โลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี  และสินค้าและบริการ 
ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทาง
เศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะ
ยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกใน 
ช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ 
เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนิน
มาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้    
เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่  รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่        
ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะ
เป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปี
ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – 
๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพ     
การผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ     
๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยง    
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ส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและ
เสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจ
ของสหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้น
ในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี  ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙        
มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับ 
ทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  ส าหรับ   
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทย
เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิด
ธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม  และ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่
ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทย
ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วย
แก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึง
ต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผล
ให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้
จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลัง    
ที่ส าคัญ ส าหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่       
ทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนา
ให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่  และความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากข้ึน 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ  โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้
ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่   
ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐาน    
การผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและ
บริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  อาทิ 
กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการ
ด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 
๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐  
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ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึง
ทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็น
สากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไก
และช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก 
รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ  ไปสู่ระดับสากลก็มีความ
คืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผล
ให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ   
ดีขึ้น มีการก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีข้ึน
และฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงใน
เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับ
กลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น  ช่วยสร้างบรรยากาศ
ของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยัง
ต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่างต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็น
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจ    
สูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการ
ผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิม
มูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้
เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามัก       
ขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็น
วงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่าย
ที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ 
ได้แก ่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมี
นัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับ   



-30- 
 

ข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 
สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิด
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอ
ของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว 
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแส        
โลกาภิวัตน์เข้มข้นข้ึน เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน 
องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดย
ที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และข้อจ ากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมข้ึน 
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ  สิทธิ
มนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ใน
ระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่
สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้ง
ทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 
ทั้งนี ้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศ
ไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็น  
จุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยง
ในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคาม
เหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกัน   
ต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่
ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัย
คุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนใน
ชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับ
ความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการ 
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พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย    
ทีก่ าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการ
ยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมอง
ภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทย
จ าเป็นจะต้องม ี“ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
ระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจาก
การเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
ของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย
ต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไป
พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญใน     
เวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยใน
ประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคน
ต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ  ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุก
องค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทย   
ทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก ่ 
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การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้
วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของ     
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมท้ังประชาชน  
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เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาค
และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป              
จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก  รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑ ) การเสริมสร้างความมั่ นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง      
ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบ   
มากขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การ
สร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์     
ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุน
มนุษย ์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อม่ัน การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  
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ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมี
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการ
ผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และใน
ภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืน       
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความ

เข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้
ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการน า
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ  รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน
สามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของ
หน่วยงานปฏิบัติได ้และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้ง
กรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
มีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒ .๕ .๓ กลไกสู่การปฏิบัติ  มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท า
ยุทธศาสตร์ การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการ
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  
สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
1.1 วิสัยทัศน์ 

“ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี อายุยืนยาว มีหลักประกันสุขภาพ เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ สร้าง
เสริมสุขภาพ ได้รับการคุ้มครองทางสุขภาพ อยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างประเทศไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง        
และยั่งยืน” 
 

1.2 พันธกิจร่วม 
1.2.1 การสร้างคนไทยสุขภาพดี สังคมดี เมืองไทยแข็งแรง (Healthy People-Healthy Society-

Healthy Thailand)  
1.2.2 การปฏิรูประบบสุขภาพสู่การปฏิรูปประเทศไทย  (Health System Reform –Thailand 

Reform)  
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1.2.3 ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in All Policies) 
1.2.4 การระดมพลังทั้งสังคมเพ่ือสร้างสุขภาพ (All for Health) 
1.2.5 การสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for All) 

 

1.3 เป้าประสงค์ร่วม 
1.3.1 ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพตลอดช่วงชีวิตอย่างเหมาะสม (Life-course Approach)   
1.3.2 เข้าถึงหลักประกันสุขภาพที่มีคุณภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage)  
1.3.3 มีความเป็นธรรมทางสุขภาพและสิทธิความเป็นมนุษย์ (Health Equity & Human Right) 

 

1.4 เป้าหมายร่วมในการพัฒนา 
1.4.1 เพ่ิมเด็กไทยพัฒนาการสมวัย แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันที่ดี เป็นก าลังส าคัญพัฒนาประเทศให้ก้าว

ไกลในอนาคต 
1.4.2 ลดภัยคุกคามสุขภาพวัยท างาน เป็นแรงงานที่ผลิตภาพสูงสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ      

ความมั่นคงทางสังคม ความยั่งยืนของวัฒนธรรม ประเพณ ีและสิ่งแวดล้อมที่ด ี
1.4.3 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพของผู้ด้อยโอกาส  ลดความเหลื่อมล้ าทาง

เศรษฐกิจและสังคม 
1.4.4 เพ่ิมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ก้าวสู่สังคมเอ้ืออาทร ลดการพึ่งพิง 
1.4.5 ลดการตายก่อนวัยอันควร อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยเพ่ิมขึ้น 

 

1.5 ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนา 
1. การสร้างหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุมเท่าเทียมและเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง  บริการพ้ืนฐานและ   

ขั้นสูงที่จ าเป็น 
1.1 สร้างหลักประกันสุขภาพทุกสิทธิ : ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม 

ระบบข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คืนสิทธิ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ประกันสุขภาพ
แรงงาน     ข้ามชาติ ครอบครัวและผู้ติดตาม  

1.2 พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ทุกกองทุนมีความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว (Harmonization)  
ในเรื่องสิทธิประโยชน์ การเข้าถึงบริการ การสนับสนุนทางการเงิน ระบบข้อมูล  

1.3 พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ นโยบายการตรวจสุขภาพท่ีจ าเป็นและเหมาะสม 
 

2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถสูง และมีประสิทธิภาพ 
2.1 สร้างรูปแบบบริการใหม่และความเข้มแข็งของบริการระดับปฐมภูมิที่มีพ้ืนที่เป็นฐาน  ประชาชน

เป็นศูนย์กลาง เชื่อมโยงผสมผสาน : เมืองบริการสุขภาพ  
2.1 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง สุขศาลา หน่วยบริการสุขภาพรูปแบบพิเศษเฉพาะ กลุ่มเป้าหมาย ระบบ

สุขภาพอ าเภอ เป็นระบบบริการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับสู่ชุมชน  และกระจายหน้าที่การให้บริการสู่
ท้องถิ่น ชุมชน และภาคเอกชนในรูปแบบที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ปกติและพ้ืนที่
พิเศษ มีเครือข่ายบริการสหวิชาชีพ สหอาชีพ และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) ส าหรับการดูแล
ระดับประชาชน ครอบครัว และชุมชน  
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2.2 พัฒนาคุณภาพการบริการ คุณภาพสถานพยาบาล และควบคุมกากับมาตรฐาน สถานบริการ
สุขภาพ มีความเสมอภาคในด้านมาตรฐาน ครอบคลุมบริการทุกระดับ และเป็นตลาดบริการสุขภาพที่มีความ
เป็นธรรม 

2.3 บูรณาการบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการ
สุขภาพอย่างครบวงจร พัฒนาเป็นระบบบริการสุขภาพแบบพหุลักษณ์ 

2.4 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  (Excellent 
Center)  

2.5 พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร“ใช้บริการได้ทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ” พัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินของท้องถิ่นด้วยตนเอง จัดตั้งหน่วยบริหาร พัฒนางานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  

2.6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพรองรับภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ 
 

3. การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และคุณภาพชีวิตของประชากรตลอดช่วงชีวิต  
3.1 สร้างเด็กไทยให้มีพัฒนาการสมวัย: การดูแลหญิงตั้งครรภ์และการคลอด การตรวจคัดกรองความ

ผิดปกติและพัฒนาการ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารทารกและเด็กเล็ก ภาวะทุพโภชนาการ (ผอม-อ้วน)      
ขาดสารไอโอดีน การได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกันครบถ้วน สุขภาพช่องปาก IQ & EQ  

3.2 สร้างเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่ลดพฤติกรรมเสี่ยง มีความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ มีความรอบ
รู้ทางด้านสุขภาพ และมีภูมิคุ้มกันที่ดี : ส่งเสริมกีฬาและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ ภาวะน้าหนักเกินและอ้วน      
โรคหนอนพยาธิ เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น บุหรี่ แอลกอฮอล์และสารเสพติด เกมส์และการพนัน    
เด็กจมน้ า ความรุนแรง  

3.3 สร้างวัยทางานที่ลดปัจจัยเสี่ยงและอุบัติเหตุ มีสุขภาพด ีผลิตภาพสูง : คัดกรองสุขภาพ  
ภาวะอ้วน โรคไม่ติดต่อ ลดปัญหาสุขภาพ ภัยคุกคามสุขภาพ สภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยใน
การท างาน  

3.4 สร้างผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่สุขภาพแข็งแรง คุณภาพชีวิตดี : หลักประกัน  
การเข้าถึงบริการสุขภาพ บริการพิเศษเฉพาะ การดูแลแบบประคับประคอง การดูแลระยะยาว สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพและคุณค่า 
 

4. การคุ้มครอง จัดการโรค และภัยคุกคามสุขภาพ ลดผลกระทบ สร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตร
กับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม  

4.1 คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามสุขภาพ  
- เฝ้าระวังป้องกันควบคุม ก าจัด และกวาดล้าง โรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่  

อุบัติซ้ า : โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
โรคไต อุบัติเหตุ ผู้ติดยาและสารเสพติด สุขภาพจิต โรคคอตีบ โรคหัด โรคเอดส์ โรควัณโรค มาเลเรีย           
โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคติดเชื้อไวรัสเมอร์ส โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า โรคพยาธิ
ใบไม้ในตับ โรคพิษสุนัขบ้า โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล  

- คุ้มครองสุขภาพประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยง จากสารเคม ีมลพิษสิ่งแวดล้อม 
- ปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอย สารเคมี และของเสียอันตราย: การคัดแยก จัดการก าจัด      

ลดการใช้ และมุ่งเน้นเข้าสู่สังคมรีไซเคิล (Recycle society)  
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- สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัยและอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตร
กับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

4.2 สร้างความม่ันใจในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ  
- สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ผู้รับบริการ ได้รับการคุ้มครอง การจัดท ามาตรฐานและคุณภาพ

มาตรฐานสินค้าและบริการ การตรวจสอบ ประกาศแจ้งเตือนภัย การควบคุมบังคับใช้กฎหมาย  
- เพ่ิมผลิตภัณฑ์คุณภาพดีและอาหารปลอดภัย และความม่ันคงของระบบอาหาร  
- ลดผลิตภัณฑ์และบริการด้อยคุณภาพ ควบคุมสินค้าไม่ปลอดภัย  
- ส่งเสริมการเข้าถึง ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ ผลิตภัณฑ์และ

บริการสุขภาพได้อย่างสะดวกทันการณ์  
- สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพเสริมพลังอ านาจให้ประชาชน  ผู้บริโภค และผู้ใช้บริการ              

มีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ ดูแลและรับผิดชอบด้านสุขภาพ พัฒนาครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
 

 5. การสร้างพันธมิตรทางด้านสุขภาพระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน ระดับภูมิภาค และระดับโลกได้อย่าง
ทัดเทียมและก้าวไกล  

5.1 พัฒนากลไกความร่วมมือและสร้างบทบาทน าและความรับผิดชอบร่วมอย่างสร้างสรรค์ของ
ประเทศไทยในเวทีสุขภาพระดับภูมิภาคและระดับโลก  

5.2 สร้างความร่วมมือ ความเข้มแข็ง และความมั่นคงของระบบการจัดการปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
อุบัติซ้ า ภัยจากพฤติกรรมมนุษย์ ภัยธรรมชาติ และภัยจากเทคโนโลยี  

5.3 สร้างระบบสนับสนุนและความร่วมมือการจัดบริการสุขภาพและสร้างหลักประกันสุขภาพที่เป็น
ธรรมของแรงงานต่างด้าว ผู้อพยพข้ามพรมแดน ผู้ลี้ภัย ผู้ไร้รัฐ เขตพ้ืนที่ ความมั่นคง เศรษฐกิจพิเศษ           
การท่องเที่ยว และพ้ืนที่ที่มีข้อพิพาท  

5.4 สร้างความสมดุลและสอดคล้องของนโยบายสาธารณะ การค้า การลงทุน ที่ค านึงถึงผลกระทบ
และปกป้องสุขภาพของประชาชน  

5.5 ยกระดับสินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการนวดแผนไทย ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจและสังคม ให้มีภาพลักษณ์ท่ีดี เป็นที่นิยมของนานาชาติอย่างแพร่หลาย  

5.6 พัฒนาศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ศูนย์กลางทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การผลิตและพัฒนากาลังคนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

 

6. การวิจัย พัฒนา ลงทุนด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และธุรกิจสุขภาพให้สามารถแข่งขัน พ่ึงตนเอง    
ลดการน าเข้า และเสริมสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจก้าวสู่ ประเทศรายได้สูง  

6.1 พัฒนาธุรกิจจากสมุนไพรเพ่ือให้มียาทดแทนการนาเข้าและใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  และพัฒนา
การแพทย์แผนไทยทดแทนด้านการรักษา (Replacement therapy)  

6.2 ส่งเสริมธุรกิจสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness)  
6.3 ส่งเสริมการวิจัยและผลิตยา วัคซีน อุปกรณ ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ครบวงจร 
6.4 พัฒนากลไกทางกฎหมาย การเงินการคลัง การต่างประเทศ และสนับสนุนการลงทุน  
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ร่วมภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการวิจัยพัฒนา การผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และธุรกิจ
สุขภาพ 
 

7. การปฏิรูประบบบริหารจัดการและการอภิบาลระบบสุขภาพที่ม่ันคงและยั่งยืน 
7.1 ปฏิรูปบทบาทและปรับปรุงโครงสร้างกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพ  
- กลไกนโยบายสุขภาพ : คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ  (National Health Board), 

คณะกรรมการสุขภาพเขต, คณะกรรมการสุขภาพระดับจังหวัด, คณะกรรมการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
อ าเภอ/พ้ืนที ่มีกลไกการเงินสนับสนุน และมีส่วนร่วมทางการเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  

- กระจายอ านาจทางด้านสุขภาพ : รพ.ในก ากับของรัฐ (Autonomous hospital) การกระจาย
อ านาจไปสู่ชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้างขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

- ส่งเสริมการใช้หลักการ  Health in All Policies Approach มีกระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม มีกลไกการบริหารจัดการระดับพ้ืนที่แบบบูรณาการทุกภาคส่วนและเครือข่าย
พันธมิตร และการคุ้มครองผู้บริโภค  

- พัฒนากฎหมายเพ่ือปฏิรูประบบงานสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพทั้งในระดับกฎหมายรัฐธรรมนูญและพรบ.ที่เก่ียวข้อง อาทิ พรบ.สาธารณสุข พรบ.หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พรบ.สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พรบ.การแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย  
พรบ.ควบคุมตลาดอาหารเด็ก 

7.2 สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารการเงินการคลังด้านสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ  
แห่งชาติ  

- พัฒนากลไกคณะกรรมการประกันสุขภาพแห่งชาติ, ก าหนดบทบาทและขอบเขตการจัดระบบริการ
สุขภาพระหว่างผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการ และแยกบทบาทและโครงสร้างของผู้ซื้อบริการในระบบสุขภาพให้
ชัดเจน, มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุล (Watch & Voice)  

- บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพและการเงินการคลังด้านสุขภาพของกองทุนสุขภาพที่มี
มาตรฐานเท่าเทียมกัน, วางกลไกเพ่ิมเงินเข้าสู่ระบบ, และพัฒนาระบบการเงินการคลังโดยมีการร่วมจ่าย
บริการสุขภาพระหว่างรัฐและผู้ใช้บริการ (Co-payment), กระจายอ านาจทุนและทรัพยากรให้ชุมชนท้องถิ่น
อย่างเพียงพอ, พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ร่วมเสริมและจ าเพาะ  

- พัฒนากลไกกลางจัดการสารสนเทศ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลค่าใช้จ่ายสุขภาพระดับชาติ และพัฒนากลไก
กลางของระบบข้อมูลสารสนเทศ การควบคุมค่าใช้จ่าย  

- พัฒนากลไกกฎระเบียบ  กฎหมายและการเงินการคลัง  เพ่ือแก้ปัญหาการจ่ายเงินชดเชย               
ค่ารักษาพยาบาลที่มีความยุ่งยากลดความซ้ าซ้อน มีกองทุนเพ่ือชดเชยช่วยเหลือเยียวยา ความเสียหายเบื้องต้น 
ภาษีอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  

- เพ่ิมประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณด้านสุขภาพภาครัฐ  เน้นการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ            
ลดผลกระทบและภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพ 
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7.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ  
- ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพอย่างครบถ้วน  : แผนบริหารจัดการบุคลากร

สาธารณสุขทั้ งระบบแผนผลิตและกระจาย  ก าหนดกรอบอัตรากาลัง  ปรับปรุงระบบการจ้างงาน               
ระบบความก้าวหน้าทางวิชาชีพ คุณภาพชีวิต  

7.4 สร้างธรรมาภิบาลการบริหารจัดการและสร้างความม่ันคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์  
และเทคโนโลยีทางการแพทย์  

- เพ่ิมการเข้าถึงยากาพร้าและยาต้านพิษ บริหารจัดการ วัคซีน ประกันคุณภาพยา  
- สร้างความเชื่อมั่นศรัทธา ส่งเสริมสนับสนุน และคุ้มครองภูมิปัญญาไทยทั้งในและต่างประเทศ :      

ยาไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้าน  
7.5 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพระดับชาติและระดับท้องถิ่น ระบบข้อมูลสุขภาพ  

ดิจิตอลเพ่ือให้ มีมาตรฐานและสอดรับกับ เศรษฐกิจดิ จิตอล  (Digital Health & Digital Economy)            
ระบบแอพพลิเคชั่นหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ (Single Window) และระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือการดูแลตนเอง
ของประชาชน 

7.6 สร้างสุขภาวะของบุคคล ชุมชน และสังคมบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมและพ่ึงตนเองทางด้าน
สุขภาพ  

- สร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพและสังคมสุขภาวะในการอภิบาลระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน  : 
พัฒนามาตรทางสังคม กฎหมายและการบังคับใช้ การเงินการคลัง โครงสร้างพ้ืนฐาน ผังเมือง พ้ืนที่สาธารณะ 
ในการสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา เสริมสร้างวัฒนธรรมสุขภาพที่เอ้ือต่อการมี
สุขภาพดี 

- พัฒนาบทบาทของท้องถิ่นในการสร้างสุขภาวะของชุมชน/ท้องถิ่น: เสริมพลังและศักยภาพของ 
อปท. ในการพัฒนาเรื่องสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพของประชาชน  การมีส่วนร่วมของพลเมือง พัฒนา
อาสาสมัครสาธารณสุขเป็นนักจัดการสุขภาพ สร้างแกนน าและเครือข่ายสร้างสุขภาพ องค์กรผู้บริโภค 
เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ  

- ส่งเสริมการพัฒนาบ้าน สถานศึกษา สถานที่ทางาน สถานประกอบการ ศาสนสถาน สถานที่
สาธารณะ และเมืองสุขภาพดีแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (Healthy setting & Healthy city)  

- ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการสารเคมีและสิ่งแวดล้อม : พัฒนาฐานข้อมูล,ใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ในการจัดการ , ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ EIA–EHIA–RA-SEA, ส่งเสริมเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ด,ี ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม, การขนส่งและคมนาคมที่ปลอดภัย 

 
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่ 12    ประกอบด้วย 

10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
       ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คน

ไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมี
สัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพ
และโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือ
เป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดย 
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การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย 
รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคม 

        
       ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  มุ่งเน้นการลดความ

เหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึง
ทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึง
บริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและ
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะ
ที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้น
พ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทาง
การเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้าง
โอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอัน
จะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 

        
       ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ให้

ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัล
ภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและ
บริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
และอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน 
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัด
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต้น 

       ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการ
ผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพ
ของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความ
สะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุน ให้
เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 
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       ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงร้อยละ ๒๐ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับตัว
ไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน 

        
       ๕) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาใน

ทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่าง
มั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหาร
จัดการความม่ันคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม
โลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) 
เสริมสร้างความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน
และน้ า โดยการก าหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การ
รักษาความสงบภายใน และความม่ันคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) 
พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 

        
       ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เพ่ือให้การบริหาร

จัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้ง
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค 
และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การ
ปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่ง
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗ 
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       ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่
ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้าน
การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิ
สติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 

        
       ๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ให้ความส าคัญกับการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้ง
การเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้าน
บุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขัน
ที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุข
ของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้
ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 

        
       ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของ
พ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็น
เมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่
และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การ
พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 
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       ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค  ก าหนดยุทธศาสตร์

การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ 
ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจน
มาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้ งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ
อนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้
เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การ
ปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตาม
พันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ  Regional Comprehensive Economic Partnerships 
(RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 
และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้าน
การเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 

 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช
,ชุมพร และพัทลุง)  โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด  (Vision) Green  Gold,  Green  Tourism 
          เป็นศูนย์กลางการผลิต  การตลาด  ภาคเกษตร  มุ่งสู่สากล  เป็นเอกแห่งการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์  และวัฒนธรรม  พร้อมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑   การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิต การตลาด การเกษตร และ OTOP  
เป้าประสงค์       เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกร/OTOP 
ตัวช้ีวัด          - รายได้ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน ๒๔% 

          - ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จาก OTOP ๒๐% 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒   การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการจัดการ   
                                ทรพัยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน  

เป้าประสงค์       ธุรกิจการท่องเที่ยว บริการ และการค้า เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงาน สร้าง 
 รายได้ และกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการจัดการ 
 อย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด          - รายได้ภาคการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน ๒๑% 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  

เป้าประสงค์      -  ประชาชนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมมีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณี วัฒนธรรม   
   ภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 

                    -  ประชาชนมีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 
                     -  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดจากอบายมุขและยาเสพ

ติด 
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ตัวช้ีวัด           -  ร้อยละของแรงงานในระบบได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ 
   ตามกฎหมายแรงงาน ๑๐๐% 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔   การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ  
เป้าประสงค์     -  สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ 
                   -  พัฒนาขัดสมรรถนะของบุคลากรและองค์กรให้อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถ 

   ยอมรับได้ 
ตัวช้ีวัด          -   ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่องานบริการของราชการ  ร้อยละ ๘๕% 
                    -   คุณภาพการท างานของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับและเกณฑ์ที่สามารถยอมรับ 

ได้ ร้อยละ ๕๐  
 

1.3.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตามวิสัยทัศน์  คือ “นครแห่งอารยธรรม   น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”  โดยมี

ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
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ค านิยามวิสัยทัศน์  
 

ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 
นครแห่งอารยธรรม
  

นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร 
มีแหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยสถาบันการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ และมีประเพณี 
วัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยาวนาน 

น่าอยู่น่าเที่ยว เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย อาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมืองพลังงานสะอาด   
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  น้ า การบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน 
สาธารณูปโภค ระบบคมนาคมเพ่ิมศักยภาพระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงโครงข่ายถนนให้ได้
มาตรฐาน ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปลูกฝังความเป็น
เจ้าบ้านที่ดี และเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมืองน่าเที่ยว  

การเกษตรและ
อุตสาหกรรมยั่งยืน 

นครแห่งการผลิตทางการเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิ เวศ และสภาพแวดล้อม
มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
และน านวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกษตรกร ประชาชนชาว
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การบริหารจัดการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องดิน น้ า และระบบชลประทาน 
รวมทั้งการจัดสรรที่ดินท ากิน การจัดการด้านการส่งเสริมการผลิตพืช สัตว์ ประมง การ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer การพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง การ
บริหารจัดการฟาร์มสู่ Smart Farmer การวางแผนการผลิต การพัฒนาตลาดสินค้า
เกษตรที่มีความยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ การแปรรูปเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรคู่ขนานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา พร้อมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร/เชิงนิเวศน์ สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด สู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของจังหวัด โดย
ค านึงถึงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน
ทางด้านสังคมของจังหวัด 

 

 
จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) 
  จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด ๓ ประเด็น ดังนี้ 
  ๑.  เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข น่าเที่ยว 
  ๒.  เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
  ๓.  ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
๑. บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒. พัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

   4.  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective) 
1. เพ่ิมรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว โดยควบคู่กับการยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพ 
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
3. ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

   4.  ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 
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เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์  

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม ๔ ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

1. เพ่ิมรายได้จาก
การเกษตร 
อุตสาหกรรม และ
การท่องเที่ยว โดย
ควบคู่กับการ
ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพ 

๑.๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(GPP) ภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 1 ต่อปี 

๓๔,๕๘๗ 
ล้านบาท 

๓๔,๙๓๕ 
ล้านบาท 

๑ ๑ ๑ ๑ 

1.2 รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
15 ต่อปี 

8,724.49 
ล้านบาท 

10,397.62 
ล้านบาท 

11,957.26 
ล้านบาท 

13,702.23 
ล้านบาท 

15,758.14 
ล้านบาท 

18,121.86 
ล้านบาท 

1.3 ร้อยละ 80 ของ
ฟาร์ม/แปลงที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานฟาร์ม 
(GAP) 

  ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๒. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับ
การจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๒.๑ ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
คุ้มครองและเข้าถึง
สวัสดิการ 

    0.1 0.1 

2.2 ร้อยละของขยะมูล
ฝอยที่น ากลับมาใช้
ประโยชน์ 

    30 30 

2.3 ร้อยละของการใช้
พลังงานลดลง (ร้อยละ 3    
ต่อปี) 

  3 3 3 3 

๓. ประชาชนยึด
หลักธรรมะในการ
ด าเนินชีวิตและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๓.๑ ดัชนีวัดคุณภาพชีวิต
และความสุขมวลรวมของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
75 

N/A N/A 60 65 70 75 

4. ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณีการ
สืบสานอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.1 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีสืบสานอย่าง
ต่อเนื่อง 

N/A N/A    * ระดับ 
5 

 
* พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ปลูกฝังให้ประชาชน รัก
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยเน้นกิจกรรมการสืบสาน สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของทุกองค์กร
อย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วม 
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ระดับคะแนน 1 จัดประชุมเพ่ือรวบรวมกิจกรรม/โครงการที่เก่ียวข้องกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ก าหนดเป็น
แผนปฏิบัติการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และก าหนดเป้าหมายที่
ชัดเจนของ   ตัวชี้วัดผลส าเร็จต่างๆ  
ระดับคะแนน 2 ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 
ระดับคะแนน 3 มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม/โครงการจากหน่วยงานที่ด าเนินการได้
ครบถ้วน 
ระดับคะแนน 4 สรุปประเมินผลส าเร็จในภาพรวมของแผนปฏิบัติการฯ ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้อย่างชัดเจน 
พร้อมอภิปรายผล  และปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
ระดับคะแนน 5 จัดประชุมสัมมนาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถ
ก าหนดแนวทางการ สร้างความยั่งยืนด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพ่ือเสนอผู้บริหารก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด ต่อไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑   
บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

 
๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.๑ รายได้เพ่ิมจากการผลิตทางการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเกษตร 
 ๑.๒ นครศรีธรรมราชเป็นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม และเกษตร 
                 อุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์  

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม ๔ ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี 
๒๕๕5 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๒.๑ รายได้เพ่ิมจากการ
ผลิตทางการเกษตร 
เกษตรอุตสาหกรรม และ
การท่องเที่ยวเกษตร 

๒.๑.๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(GPP) ภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๑ ต่อปี 

๓๔,๕๘๗ 
ล้านบาท 

๓๔,๙๓๕ 
ล้านบาท 

๑ ๑ ๑ ๑ 

๒.๒ ระบบการผลิตที่ได้รับ
รองมาตรฐาน 

๒.๒.๑ ร้อยละ 80 ของ
ฟาร์ม/แปลงที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานฟาร์ม 
(GAP) 

  8๐ 8๐ 8๐ 8๐ 

2.3 เป็นเมืองเกษตร
สุขภาพ เกษตรคุณภาพ 
เกษตรนวัตกรรม และ
เกษตรอุตสาหกรรมสีเขียว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ได้รับการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.3.1 ร้อยละ 5 ของ
สถานประกอบการที่ได้รับ
รองอุตสาหกรรมสีเขียว 

     5 

3. กลยุทธ์ 
 ๓.๑ พัฒนาสินค้าและบริการทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการในตลาดสากล  

      (Global Marketing) 
 ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานด้านการผลิต (น้ า ที่ดิน พันธุ์ ปุ๋ย) ที่พอเพียง 
 ๓.๓ พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็น 
                 เกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร พ่อค้าในการผลิต 
                 การตลาด และการกระจายสินค้าทางการเกษตร 
 ๓.๕ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและกระจายสินค้าทาง 
                การเกษตร 

๓.๖ ส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม นวัตกรรมสีเขียว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม  
 

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.๑ เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์  

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม ๔ ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๒.๑ เพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 

๒.๑.๑ ร้อยละของรายได้
จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

 

3. กลยุทธ์ 
  ๓.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวที่ได้  
                 มาตรฐาน 
 ๓.๒ พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสร้างโอกาสและ 
                 ศักยภาพการแข่งขัน ในตลาดการท่องเที่ยว 
 ๓.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ภายใต้ชื่อ  

      “นครแห่งธรรม” 
๓.๔ พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการของบุคลากรท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน            
      เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
  

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

 

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน 
 ๑.๒ การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด 
 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์  

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม ๔ ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๒.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ 
น้ า สิ่งแวดล้อม ได้รับการ
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้อย่าง
ยั่งยืน 

๒.๑.๑ ร้อยละของพ้ืนที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น 

    0.1 0.1 

2.1.2 ร้อยละของขยะมูล
ฝอยที่น ากลับมาใช้
ประโยชน์ 

    30 30 

2.1.3 จ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดการภัยพิบัติ 

20 25 29 32 38 40 

๒.๒ การจัดการพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ใช้อย่างประหยัด 

๒.๒.๑ ร้อยละของการใช้
พลังงานลดลง (ร้อยละ 3 
ต่อปี) 

๑๔ ๑๖ ๑๘ ๒๐ ๒๒ ๒๔ 

2.2.2 การใช้พลังงาน
ทดแทนเพ่ิมข้ึน (60 toe) 

  60 60 60 60 

3. กลยุทธ์ 
  ๓.๑ พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาค
       สว่น 
 ๓.๒ อนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่จังหวัด 
 ๓.๓ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการน้ า และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.๑ ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข 

 ๑.๒ ประชาชนได้รับความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรม 
๑.3 การศึกษามีคุณภาพ ทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 

 ๑.4 ชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร์  

ตัวชี้วัด/ 
เป้าหมายรวม ๔ ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๒.๑ ประชาชนได้รับ
ความมั่นคง ปลอดภัย 
เป็นธรรม 

๒.๑.๑ จ านวนของหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

80 80 80 85 90 95 

๒.๒ ประชาชนได้รับ
ความมั่นคง ปลอดภัย 
เป็นธรรม 

๒.๒.๑ ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการ
คุ้มครองและเข้าถึงสวัสดิการ 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๒.๓ การศึกษามีคุณภาพ 
ทัดเทียมกับค่ามาตรฐาน
การศึกษา 

๒.๓.๑ ร้อยละที่ลดลงของ 
จ านวนครัวเรือนยากจน 
เป้าหมายที่รายได้ต่ ากว่า
เกณฑ์ จปฐ. 

N/A N/A 40 45 50 55 

2.3.2 ปีการศึกษาเฉลี่ยของ
คนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ประเทศ 

N/A N/A 9.1 9.4 9.5 9.6 

2.4 ชุมชนเข้มแข็ง ตาม
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.4.1 ร้อยละของชุมชน
เข้มแข็งตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

30 35 40 45 50 55 

3. กลยุทธ์ 
๓.๑ พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสังคม และการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนอย่างท่ัวถึง     
      เป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ๓.๒ ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข 
 ๓.๓ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรมแก่ประชาชน ชุมชน  

      สังคม เป็น “นครที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 



-56- 
 

 ๓.๔ ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ให้เป็น “นครแห่งการเรียนรู้” 
 ๓.๕ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๕.๑ การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการทั้งจังหวัด 
๕.๒ การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ในพ้ืนที่อ าเภอชายฝั่ง ๓  อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอปากพนัง  

อ าเภอ  หัวไทร  และอ าเภอท่าศาลา 
๕.๓ ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า 
๕.๔ การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งทั้งระบบ ในเขตพ้ืนที่ประสบปัญหาเร่งด่วนของจังหวัด 
๕.๕ การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และที่ดินท ากินของราษฎร 
๕.๖ การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ และเยาวชนกลุ่ม เสี่ยง 
๕.๗ ปัญหาที่เกิดตามสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น  วิกฤติเศรษฐกิจ  คนว่างงาน  สินค้ามีราคา

แพง  ฯลฯ 
 

๖. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๕๔ ได้ก าหนดขึ้น
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนวพระราชด าริฯ       
โดยอาศัยกรอบแนวทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ ๖ ด้าน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ มาตรา ๓๒(๑) 
รวมทั้ง   ได้ทบทวนจากกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และพันธกิจต่าง ๆ ดังนี้ 
 

  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
      ๑.๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
      ๑.๒ พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจ
ชุมชน สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าการผลิต ด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 
      ๑.๓ ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงาน
ทดแทน 
      ๑.๔ สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
      ๑.๕ จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
      ๑.๖ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด  
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
      ๑.๗ ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
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     ๑.๘ ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ 
สนับสนุน  การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับ
ความต้องการ  ภาคเศรษฐกิจชุมชน 

 

        ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
      ๒.๑ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
     ๒.๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มี
ระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม 
      ๒.๓ ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่           
ในขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
     ๒.๔ ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและ
ยั่งยืน       การสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
      ๒.๕ ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุม
กิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน  เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะ
ชุมชน  ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัด
แยกขยะ ในแหล่งก าเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัด
ขยะแบบรวมศูนย์ 
      ๒.๖ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้าง
จิตส านึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
      ๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใส
สะอาด 

      ๒.๘ สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่ เพ่ือแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 

      ๒.๙ ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์
ฟ้ืนฟู ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ชุมชน 
        ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      ๓.๑ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนา   
ในทุกด้าน 
      ๓.๒ พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งใน
และ  นอกระบบ สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 

     ๓.๓ รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 

๓.๔ พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผน
ไทย (แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 
      ๓.๕ รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพย์และ
ผู้เกี่ยวข้อง    ให้น้อยลง 
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      ๓.๖ รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ  
เฝ้าระวังป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
      ๓.๗ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสา
ธารณภัย  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
                     ๓.๘ พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
จัดหาสถานทีจ่ัดกิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
                     ๓.๙ ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พัฒนา ฟ้ืนฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่
สู่สังคมโลก 
                     ๓.๑๐ สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และพ่ึงพาตนเองได ้
                     ๓.๑๑ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดท าและใช้
แผนชุมชน  และส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 
  
        ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ๔.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัย
อย่างทั่วถึง 
      ๔.๒ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
      ๔.๓ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุก
พ้ืนที ่
      ๔.๔ ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ 
เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                     ๔.๕ ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเป็นรูปธรรม 
 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
      ๕.๑ รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตส านึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
      ๕.๒ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
สนับสนุน  ให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน 
ลดขั้นตอน   การท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
      ๕.๓ พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
      ๕.๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
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๗. นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

๑.  นโยบายเร่งด่วน 
 ๑.๑  การดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง  เป็นธรรม  และสนับสนุนใน
การจ่ายเบี้ยยังชีพถึงบ้าน   
   ๑.๒  พัฒนาคน  โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีการศึกษา  มีคุณภาพ  เพื่อรับใช้ชุมชน  สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้  โดยเฉพาะคนต าบลนาโพธิ์ต้องเก่งภาษาเพื่อรองรับสมาคมอาเซียน  
 ๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬานันทนาการ  การป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑.๔ ส่งเสริมอาชีพเยาวชน  ชาย-หญิง  และกลุ่มหมู่บ้าน  กลุ่มอาชีพต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๕ การพัฒนาต าบล โดยการจัดเวทีประชาคมให้พ่ีน้องประชาชนมีส่วนร่วม 
 ๑.๖ มีการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (WiFi) ทั่วทั้งต าบลนาโพธิ์ 
๒.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 

การพัฒนาการเมืองการบริหาร  เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.๒๕๕๐  ตามที่ได้ที่ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น  ให้ความเป็นอิสระแก่
ท้องถิ่น  ในการก าหนดนโยบาย  การบริหาร  การเงิน  การคลัง  การบริหารงานบุคคล  ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้นขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอดจน
การเสริมสร้างจิตส านึกของพนักงาน  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างในการบริการประชาชน  ให้ได้รับความสะดวก  
รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ  ดังนี้ 

๒.๑  พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐานด้วยการ
ส่งเสริม  สร้างความร่วมมือ  ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง  ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันส าคัญของ
ต าบลนาโพธิ์  พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน  สร้างความ
สะดวก          ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตส านึกในการให้บริการ  เพ่ือ
รองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

๒.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและกลุ่มอาชีพ  ที่ด าเนินกิจกรรม  และโครงการ
ต่างๆ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน  รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  เพ่ือพัฒนายกระดับการขับเคลื่อน
ไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่  ชมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างานทั้งภาครัฐ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  และพ้ืนที่อ่ืนๆ  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงภาคเอกชน  องค์กรพัฒนา
เอกชน 

๒.๔  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้  ให้มีความทั่วถึง  เป็นธรรม รับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย  ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ  ร่วมคิด  ร่วมตรวจสอบ  
โปร่งใสและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 

๒.๕  จัดสวัสดิการ  ความเจริญก้าวหน้า  ความมั่นคงในอาชีพ  และหน้าที่การงานของพนักงาน  
ลูกจ้าง  ให้เหมาะสม  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
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๒.๖  ก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร  สถานที่  และสวนสาธารณะให้เพียงพอและมีคุณภาพ 
๒.๗  จัดหาอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนและองค์กรอย่าง

เพียงพอ 
๓.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๓.๑  โครงการสร้าง  ซ่อม  ปรับปรุง  ขยายถนนคอนกรีต-ลาดยางให้ได้มาตรฐาน  มีสภาพดีใช้สัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัยทุกหมู่บ้าน 
 ๓.๒  โครงการขยายเขตไฟฟ้าในตรอก  ซอย  และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  ถนนภายในหมู่บ้านทุกสาย 
 ๓.๓  โครงการขยายเขตประปาให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
 ๓.๔  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (จัดสวนหย่อม)  ในพ้ืนที่สาธารณะของทุกหมู่บ้านเพ่ือเป็นสถานที่
ออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ   
 ๓.๕  โครงการขยายเขตการให้บริการด้านการโทรคมนาคม  ทั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  โทรศัพท์
พ้ืนฐาน (โทรศัพท์บ้าน) อ่ืนๆ 
 ๓.๖  ก่อสร้างคู และท่อระบายน้ าย่านชุมชนให้มีการระบายน้ าอย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาน้ าท่วม
ขัง 
 ๓.๗  ปรับปรุง  ห้วย  หนอง  คู  คลอง ที่ตื้นเขินให้อยู่ในสภาพปกติดังเดิม 
 

๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม 

 ๔.๑  ส่งเสริมการรวมกลุ่มของพ่ีน้องประชาชนในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาต าบล นาโพธิ์ 
 ๔.๒  ส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน  โดยการส่งเสริมการลงทุนจากทุกภาคส่วนให้
เข้ามาลงทุนเพื่อให้เกิดการจ้างงาน 
 ๔.๓  การจัดหาตลาดระบายผลผลิตทางการเกษตรหรือการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 
 ๔.๔  ท าการก่อสร้างตลาดน้ าบริเวณสระน้ าหนองโยก 

 ๔.๕  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน และประชาชน ระดับหมู่บ้าน  ต าบล  
เป็นประจ าทุกป ี
 ๔.๖  โครงการสร้างศูนย์สุขภาพ  และสถานที่ออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน 
 ๔.๗  โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น-ระยะยาว  ตามความสนใจ  (สารพัดช่าง)  เพ่ือน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพ 
 ๔.๘  มีการจัดเก็บขยะครบวงจร เพ่ือบรรเทาปัญหามลภาวะ 
 

๕. นโยบายด้านการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ๕.๑  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  ทุก
หมู่บ้าน  โดยสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  ยานพาหนะ ให้ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 
 ๕.๒.  โครงการจัดตั้งอาสาสมัครชุดลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
 

๖. นโยบายด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
 ๖.๑  โครงการสนับสนุนงบประมาณ  เพ่ือให้โรงเรียนจัดชั้นเด็กเล็กเปิดสอนเด็กเล็กก่อนเกณฑ์        
อายุ ๓-๖  ปี  ทุกโรงเรียน 
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 ๖.๒  โครงการสนับสนุนงบประมาณจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์การเรียน  การสอนและ
คอมพิวเตอร์ให้ทุกโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษา 
 ๖.๓  โครงการสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนจัดหาครู-อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษแต่ละ
สาขาวิชาเพ่ือเปิดสอนพิเศษให้เด็กนักเรียนที่ก าลังจะจบชั้นเรียนเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับต่างๆ  ตลอดปี 
 ๖.๔  โครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อนม  และอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนอย่างทั่วถึง
ทุกโรงเรียน 
 ๖.๕  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ฐานะยากจนกระทั่งส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ๖.๖  โครงการห้องสมุดชุมชน  และที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า 
 ๖.๗  โครงการสนามเด็กเล่นกลางแจ้งและในร่มทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ๖.๘  โครงการลานกีฬาประจ าหมู่บ้านและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาอย่างต่อเนื่อง 
 ๖.๙  เร่งจัดให้มีระบบและโครงสร้างทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งปวง
อย่างแท้จริง 
 ๖.๑๐ เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ  และความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท และ
ทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา 
 ๖.๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและการ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้คนทั้งต าบลนาโพธิ์ 
 ๖.๑๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษาและฝึกอบรมโดยเป็นผู้วาง
ระบบ  นโยบายก ากับคุณภาพมาตรฐาน  สนับสนุนและระดมทรัพยากร เตรียมความพร้อม เครือข่าย
ครอบครัวและอ่ืนๆ  รวมทั้งการจัดการศึกษา เพ่ือคนพิการหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส 
 ๖.๑๓ ส่งเสริมให้เกิดบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ในการให้การศึกษา
อบรมแก่เด็กและเยาวชน 
 ๖.๑๔ ปฏิรูปการเรียนรู้  โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  หลักการเรียนรู้ด้วยตนเองและหลักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  เน้นพลังความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนิสัยรักการอ่าน การจัด ให้มีห้องสมุด ศูนย์กลาง
เรียนรู้ชุมชนและสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ  อย่างทั่วถึง 
 ๖.๑๕ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้มาตรฐาน 
 ๖.๑๖ การส่งเสริมและร่วมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีวินัย  รักงาน  
และท างานเป็น 
 ๖.๑๗ ให้โอกาสแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือมัธยมปลาย ผู้ว่างงานและผู้สูงอายุได้ฝึกงาน
อาชีพอย่างน้อย ๑ อาชีพ  พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการอิสระได้ 
 

๗. นโยบายด้านการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 ๗.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาศึกษา และศาสนทายาทเพ่ือเผยแพร่ศาสนธรรมรวมทั้งสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาศาสนสถานให้สะอาด  ร่มเย็น  สงบสุข  เพื่อให้เป็นประโยชน์  ด้านจิตใจต่อชุมชน 
 ๗.๒  สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาศาสนธรรม  และร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากขึ้น  
โดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัว 
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 ๗.๓  เอ้ือให้ศาสนิกชนต่างศาสนาร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  เพ่ือความสมานฉันท์
และเพ่ือสันติธรรมในสังคม 
 ๗.๔  ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  ให้สืบค้นและศึกษาเรื่องราวของมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือ
การอนุรักษ์  เผยแพร่การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
 ๗.๕  พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุและโบราณสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งรายได้ของ
ประชาชน 
 ๗.๖ ประสานให้ประชาชนและเยาวชนมีบทบาทและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถานศึกษา  
ครอบครัว 
 ๗.๗  โครงการส่งเสริม  และสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ  เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 

๘. นโยบายด้านการพัฒนาสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
 ๘.๑  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านระดับหมู่บ้าน  ระดับต าบล  เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพ  และสนับสนุนงบประมาณ 
 ๘.๒  โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและเงินทุนให้กับกลุ่มแม่บ้าน 
 ๘.๓  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านเพ่ือประกอบธุรกิจได้ 
 ๘.๔  โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุและจัดสวัสดิการต่างๆ  ให้ผู้สูงอายุ 
 ๘.๕  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ  และบริการตรวจสุขภาพประชาชนเป็น
ประจ าทุกเดือน 
 ๘.๖  โครงการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ  โดยจัดมนัสการพระนักเทศนาที่มีชื่อเสียงมาเผยแพร่ธรรมะ       
ให้ผู้สูงอายุเดือนละ  ๑  ครั้ง 
 

๙. นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล 
 ๙.๑  การจัดท ากรอบอัตราก าลังบุคคลทั้งอัตราก าลังข้าราชการส่วนท้องถิ่น  กรอบอัตราก าลัง
พนักงานจ้าง   โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะสมกับงาน 
 ๙.๒  การสื่อสารและน าวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรทั้งหมดในองค์กรทราบ  เพ่ือให้น าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 
 ๙.๓  จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใช้
ในการก าหนดโครงสร้างองค์กร  การประเมินผลงานของบุคลกร  และระบบการให้รางวัล  ตามผลสัมฤทธิ์ของ
งานที่ปรากฏ 
 ๙.๔  การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดก าลังใจแก่พนักงาน  นอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดีเด่นเป็นประจักษ์แล้ว  จะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  การพัฒนาเพ่ิมพูนขีด
ความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที ่
 ๙.๕  การให้อ านาจในการตัดสินใจ  กระจายอ านาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ  
ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากรเหล่านี้
เป็นบุคคลที่ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะและแหล่งรายได้ของประชาชนในพื้นที่ 
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๑๐. นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ  ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ  ช่วยรณรงค์ให้เกิด
การพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย  เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผล
ต่อสุขภาพ  ดังนี้ 

๑๐.๑  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์  แข็งแรง  และมี
สุขภาพจิตที่ดี  การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยประชาชน  เพื่อประชาชน 

๑๐.๒  ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน  และการบริการ
สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน  ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม 

๑๐.๓  สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  และโรคไม่ติดต่อ  ที่อันตราย
ต่อคนและสัตว์  โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมและดูแลรักษาอย่างเป็น
ระบบ  เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๑๐.๔  ส่งเสริม  สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย  และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน  โดยฝ่ายกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  และกองทุนส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 

๑๐.๕  ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
แผนงานการด าเนินการตามนโยบาย 

๑.  พัฒนาปรับปรุงงานบริการประชาชน 
๒.  สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
๓.  การศึกษา การสาธารณสุข 
๔.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยึดแผนพัฒนาต าบลสามปีและแผนพัฒนาประจ าปีเป็นหลัก  และอาจเปลี่ยนตามความเหมาะสม  

ส าหรับขั้นตอนการด าเนินงานให้เป็นไปตามความจ าเป็นและความเดือดร้อนของประชาชน และสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 

๓.๒ ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
      -  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในต าบลนาโพธิ์   
          ประชาชนส่วนใหญ่ทั้ง  ๕  หมู่บ้าน  มีปัญหาและความต้องการ  ดังนี้ 
 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  - การปรับปรุงและพัฒนาถนน 

  - การปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา 
  - การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  - การขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
  - การติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

 2. ด้านคุณภาพชีวิต 
  - การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
  - การฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพต่างๆ 
  - การช่วยเหลือยากไร้/ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
  - การจัดกิจกรรมและการสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
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  - การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  - การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ 

 3. ส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย 
  - การรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน 
  - การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน 
 4. ส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว 
  - ส่งเสริมพัฒนาสถานที่ต่างๆ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
  - ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
  - ศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - การจัดการปัญหาขยะแบบครบวงจร 
  - การอนุรักษ์และเพ่ิมพันธุ์ปลาในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
  - การปลูกต้นไม้/ปลูกป่า 
 6. ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  - การรวบรวมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - การจัดกิจกรรม/จัดงานประเพณีต่างๆ 
  - การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา 
 7. การพัฒนาองค์กรและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
  - พัฒนาความพร้อมและศักยภาพองค์กร 
 

๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล    
      นาโพธิ์ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วิสัยทัศน์ คือ “นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” 

 

จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) 
  จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด ๓ ประเด็น ดังนี้ 
  ๑.  เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข น่าเที่ยว 
  ๒.  เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
  ๓.  ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
๑. บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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๒. พัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

   4.  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective) 
1. เพ่ิมรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว โดยควบคู่กับการยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพ 
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
3. ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4. ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 

 

2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.1วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
“  ในปี  พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาต าบลนาโพธิ์ 

ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน   ด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ” 
1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง 

ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของ ตัวบุคคล จะต้องค านึงถึงความ
เป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุม   และรวดเร็วด้วย 

2. หลักคุณธรรม (Morality)  หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้บุคลากร
พัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพ่ือให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพ
สุจริต เป็นนิสัย ประจ าชาติ 

3. หลักความโปร่งใส (Accountability) หมายถึง  ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมาย ตรง
ข้าม หรือเกือบตรงข้าม กับการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยที่เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น ให้มีความหมายในเชิงลบ และ
ความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นค าศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสุข 
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกและเข้าใจง่าย  และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความ
ถูกต้องอย่างชัดเจนในการนี้ เพื่อเป็น สิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส   ขออัญเชิญพระราช
กระแสรับสั่งในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง 
ได้แก่ ผู้ที่มีความสุจริต และบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มี
ความรู้มาก   แต่ไม่มีความสุจริต   ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 

4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า
มามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะท างานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะน า ปรึกษา  ร่วมวางแผนและร่วม
ปฏิบัติ 

5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility ) หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความส านึก
ในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพใน
ความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท าของตนเอง 
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6. หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) หมายถึง การบริหารจัดการและใช้

ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด  ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

 

2.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
1. การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส่ง 
1.2 ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค 
1.3 ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปการ 
1.4 พัฒนาการสื่อสารและโทรคมนาคม 

1.5 พัฒนาการจัดวางผังเมือง 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพอาชีพ/กลุ่มอาชีพ 
2.2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการด้านสังคม 
2.3 ส่งเสริมการกิจกรรมนันทนาการ 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข 

3. ส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย 
3.1 พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.2 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4. ส่งเสริมการลงทุน  และการท่องเที่ยว 
4.1 ส่งเสริมการลงทุน และการพาณิชกรรม 

4.2 สง่เสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 

4.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 คุ้มครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5.2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
5.3 ดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ 

6. ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     7. การพัฒนาองค์กรและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
7.2 พัฒนาความพร้อมและศักยภาพองค์กร 
7.3 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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2.3 เป้าประสงค์ 
 1.เพ่ือให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมและได้มาตรฐาน 
 2.เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 3.เพ่ือให้ชุมชนเป็นระเบียบเรียบร้อย สงบสุข และความปลอดภัย 
 4.เพ่ือส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 
 5.เพ่ือให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7.เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับการบริหารงานของ อบต. 
 

2.4 ตัวชี้วัด  
1.ร้อยละของจ านวนถนนที่เพ่ิมข้ึนและได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
2.ร้อยละของจ านวนทางระบายน้ า ท่อระบายน้ า ฯลฯ  ที่เพ่ิมข้ึนและพร้อมใช้งาน 
3.ร้อยละของครัวเรือนที่มีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปการ 
4.ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่ได้รับการบริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม 
5.ร้อยละของจ านวนครั้งของการจัดวางผังเมือง 
6.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนา 

7.ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการจัดสวัสดิการ
สังคม 
8.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
9.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการศึกษา 
10.ร้อยละของจ านวนผู้ได้รับการส่งเสริมดูแลสนับสนุนการ สาธารณสุข 
11.จ านวนที่ลดลงของการเกิดสาธารณภัย 
12.ร้อยละของจ านวนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
13.จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของการลงทุน และการพาณิชยกรรม 
14.จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของการพัฒนาอุตสาหกรรม 
15.จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
16.จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
17.จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
18.จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของการพัฒนาที่สาธารณะ 
19.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนโครงการและกิจกรรมที่ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
20.จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
21.จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนที่ได้รับความพึงพอใจต่อการบริการ 
22.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อบต.นาโพธิ์ ด้านการ
บริหารจัดการ 
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2.5 ค่าเป้าหมาย 
1.ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีความพร้อมและได้มาตรฐาน 

 2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งขึ้น 
 3.ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สงบสุข และความปลอดภัย 
 4.การลงทุนและการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ได้รับการส่งเสริม 

 5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 6.ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดดูแลรักษา 

 7.การบริหารงานของขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน 

 

2.6 กลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑. การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ 

1.ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส่ง 
2.ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค 
๓. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปการ 
๔. พัฒนาการสื่อสาร และโทรคมนาคม 
๕. พัฒนาการจัดวางผังเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 กลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพ/กลุ่มอาชีพ 
๒. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการด้านสังคม 
๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย 
 กลยุทธ์ 

1.พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์ 
 ๑. ส่งเสริมการลงทุน และการพาณิชกรรม 
 ๒. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 

๑. คุ้มครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
๓. ดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาองค์กรและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
๒. พัฒนาความพร้อมและศักยภาพองค์กร 
๓. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
  

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ต าบลนาโพธิ ์
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วิสัยทัศน์ คือ “นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” 

 

จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) 
  จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด ๓ ประเด็น ดังนี้ 
  ๑.  เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข น่าเที่ยว 
  ๒.  เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
  ๓.  ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
๓. บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. พัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

   4.  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective) 
4. เพ่ิมรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว โดยควบคู่กับการยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพ 
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
6. ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
6. ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 

 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จากการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ ผู้บริหาร
ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล   รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์การบริหารส่วนต าบล อัน
เป็นสภาวะแวดล้อมภายใน โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง 
(Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity = O) และ
อุปสรรค (Threat = T)  เป็นเครื่องมือ  
  ปัจจัยภายใน   ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ต้องน ามาพิจารณา 
  - ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอ านาจ  
                      การก ากับดูแล เป็นต้น 
  - ระเบียบ กฎหมาย 
  - บุคลากร ได้แก่ อัตราก าลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม  เป็นต้น 
  - งบประมาณ รวมทั้งความช่วยเหลือต่าง ๆ 
  - ระบบฐานข้อมูล 
  - การประสานงาน/การอ านวยการ/ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  - ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน 
  * การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี 
ความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จ ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่น การ
บริหาร ระบบข้อมูล ก าลังคน การเงิน ภาพลักษณ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน และทรัพยากร  เป็นต้น 
  * การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วน
เสีย ความอ่อนแอ ข้อจ ากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 

ปัจจัยภายนอก    ประกอบด้วย 

  - ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้ง และกลุ่มผลประโยชน์ 
  - ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจรวมในเขตพ้ืนที่    (เช่น   ผลผลิต รายได้ รายจ่ายการออม
การลงทุน การใช้ที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง 
  - ด้านสังคม 

- นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 

  - เทคโนโลย ี
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  * การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามี
สภาพเป็นเช่นไร เหตุการณ์ของโลกและของประเทศที่เกิดขึ้น จะส่งผลต่อส านักงานยุติธรรมจังหวัดอย่างไร มี
การเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดีต่อจังหวัด โดยจะต้องพิจารณาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองการปกครอง อาชญากรรม เทคโนโลยี เป็นต้น 
  * การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือสภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจ ากัดต่อจังหวัด โดยจะต้องพิจารณา
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ปัญหาอาชญากรรม เทคโนโลยี เชน่เดียวกับการวิเคราะห์
โอกาส 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์   สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
  1. มีทางหลวง 41 (สายเอเชีย) ตัดผ่านพ้ืนที่ ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ใช้คมนาคมขนส่งใน
ภาคใต้  ต าบลนาโพธิ์จึงสามารถใช้ประโยชน์จากถนนสายนี้เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ในด้านต่างๆ  เช่น การพัฒนา
พ้ืนที่ทั้งสองข้างถนนให้เป็นพื้นที่ประกอบกิจการธุรกิจอุตสาหกรรม   
  2. มีศูนย์กสิกรรมธรรมชาติธรรมชาติอ าเภอทุ่งสงตั้งอยู่ในพ้ืนที่  ประชาชนสามารถเข้าไป
เป็นแหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพการเกษตร  และเป็นแหล่งฝึกอบรมการประกอบอาชีพเกษตรแบบ
ธรรมชาติ 
  3. มีโรงงานอุสาหกรรม  (โรงงานแปรรูปไม้ยางและโรงงานผลิตกระเบื้อง) ซึ่งเป็นแหล่งสร้าง
งาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี  ไม่ต้องไปท างานต่างถ่ินได้อยู่กับครอบครัว สร้างความรักความอบอุ่น  
  4. มีศูนย์บริการของราชการครบทุกด้าน  ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการบริการได้อย่าง
สะดวก ทั่วถึง และรวดเร็ว 
  5. มีสถานี วิทยุกระจายเสี ยงต ารวจตระเวนชายแดน Fm 92 .5  MHz สามารถ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและครอบคลุม 

  6. มีวัดและส านักสงฆ์ เป็นสถานที่อบรมขัดเกลาคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชน และเป็น
สถานที่ที่คนในชุมชนได้มาร่วมกันท ากิจกรรมสร้างความรัก ความสามัคคี 
  7. สินค้าชุมชน (OTOP)  คือ  ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มตีเหล็กที่มีคุณภาพ
สามารถพัฒนาให้สามารถแข่งขัน และมีชื่อเสียงได้ 
  8. การสื่อสารสะดวก  มีชุมสายโทรศัพท์ในพ้ืนที่สามารถเชื่อมต่อระบบ Internet  ได้สะดวก   

9. มีเขาคมที่ เป็นสถานที่มีความสวยงาม   สามารถปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/เชิงธรรมะ  สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

10. มีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถ เป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณค่าในพ้ืนที่ 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีแหล่งอบายมุขในพ้ืนที่  ประชาชนบางส่วนไปข้องเกี่ยวกับอบายมุข  ไม่ประกอบอาชีพ

เกิดปัญหาครอบครัวและสังคม 
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2. มีปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร    ท าให้พืชผลทางการเกษตรได้รับ
ความเสียหาย  ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 

3. ประชาชนขาดจิตส านึกในการมีส่วนร่วม   ทั้งส่วนของการจัดกิจกรรม  การประชุม  
ความรับผิดชอบ   

4. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์มีน้อย  ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ
ตามภารกิจ/หน้าที่  และไม่สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มท่ี 

5. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพ่ิมขึ้น  ตาม
ภารกิจถ่ายโอน  บุคลากรต้องท างานหลายหน้าที่ท าให้ประสิทธิภาพของท างานลดลง 

6. ไม่มีข้อบัญญัติต าบล   ที่บังคับใช้เพ่ือควบคุมการด าเนินกิจการต่างๆ ในพ้ืนที่  ท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์   ขาดรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติ   และการควบคุม  
ดูแลการประกอบกิจการต่างๆ ในพ้ืนที ่

7. การบุกรุกที่สาธารณะของประชาชนในพ้ืนที่   ท าให้ไม่สามารถน าพื้นที่สาธารณะที่มีอยู่ใน
พ้ืนที่มาปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 

8. ประชาชนขาดความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม   เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 
 

โอกาส (Opportunities) 
1.  การพัฒนาระบบสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  สะดวกรวดเร็ว  ท าให้ช่วย

ลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  และการติดต่อสื่อสาร 
2.  การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวก  รวดเร็วและเชื่อมโยง  ท าให้การ

เดินทาง  การขนส่งสินค้า  และพืชผลทางการเกษตร  เกิดความสะดวก 

3.  การพัฒนาโครงการเซาเทิร์นซีบอร์ด  ในภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่งผลดีต่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคนี ้

4.  นโยบายประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาล  ช่วยให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตร
ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก  มีหลักประกันรายได้ 

5.  นโยบายช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  ผู้ พิการและผู้ป่วยเอดส์  ของรัฐบาล  ช่วยให้
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์   ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และมีชีวิตที่ดีข้ึน 

6.  นโยบายเรียนฟรี 15  ป ี ของรัฐบาล ช่วยสนับสนุนให้ประชาชนได้รับโอกาสใน
การศึกษา ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  

 

อุปสรรค (Threats) 
1.  รัฐบาลขาดเสถียรภาพ   ท าให้การด าเนินการตามนโยบายพัฒนาไม่สามารถท าได้อย่าง

เต็มที่  เต็มประสิทธิภาพ 

2.  กระแสโลกาภิวัตน์  ท าให้วิถีชีวิต  ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามเปลี่ยนไป  เกิดค่านิยม
ตามวัฒนธรรมต่างชาติ เกิดปัญหาสังคมตามมา 

3.  กฎหมายและระเบียบ  มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย  และไม่ชัดเจน   ท าให้ทั้งผู้บังคับใช้และ
ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายเกิดความขัดแย้งกัน  ไม่เข้าใจในตัวระเบียบและกฎหมาย 

4.  สังคมขาดคุณธรรม จริยธรรม เห็นแก่ตัว  
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5.  สังคมความแตกแยกแบ่งพวก  แบ่งฝ่าย  ขาดความปรองดอง  ความสามัคคี  ท าให้ขาด
ความร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนา 

6.  เกิดภัยธรรมชาต ิ ที่เกิดจากปัญหาน้ าท่วม  ปัญหาภัยแล้ง  และปัญหาวาตภัย  ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการพัฒนา 
 

3.2 การประเมินสถานการสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสภาพพ้ืนที่ 2 ลักษณะด้วยกัน

คือประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพอาชีพเกษตรกรรม และต าบลนาโพธิ์ได้มีการประกาศเป็นเขตพ้ืนที่
อุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ ์ พ.ศ. 2561 – 2564 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 
ยุทธศาสตร์
ด้านความ
มั่นคง 

(1) 
ยุทธศาสตร์ด้าน

การสรา้ง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

(๓)  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

(๔) 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สรา้งโอกาสความ
เสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

 

(๕) 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

 

(๖) 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับท่ี 12 

๑) ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย ์

๒) ยุทธศาสตร์
การสร้างความ
เป็นธรรมลด

ความเหลื่อมล ้า
ในสังคม 

๓) ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

๔) ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๕) 
ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

๖) 
ยุทธศาสต
ร์ด้านการ
เพิ่มประ

สิทธิ 
ภาพและ
ธรรมาภิ
บาลใน
ภาครัฐ 

 
๗) ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์

๘) ยุทธศาสตร์
ด้าน

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

๙) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค
เมือง และพื นที่

เศรษฐกิจ 

๑๐) ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อน

บ้าน และ
ภูมิภาค 
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ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   
การบริหารจัดการเกษตร
และอุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบวงจร และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2
พัฒนาการท่องเท่ียวบน
พื นฐานธรรมะ ธรรมชาติ 
และศิลปวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  

พัฒนาคน ชุมชน และสังคม
ให้น่าอยู ่เข้มแข็ง มั่นคง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

นครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2การ
พัฒนาทรัพยากร
ธรรม 
ชาติ สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ที ๑     
การพัฒนาให้เป็นศูนยก์ลาง
การผลิต การตลาด 
การเกษตร และ OTOP 

ยุทธศาสตร์ที 2   
การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์และวัฒนธรรม
ควบคู่ไปกับการจัดการ  
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน  
 

ยุทธศาสตร์ที 3 
การพัฒนาคนและสังคมให้มี
คุณภาพ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที 4 
การพัฒนาระบบ
บริหารงานให้มีความเป็น
เลิศ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภบิาล  
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. 
การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื นฐาน 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. 
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่3. 
ส่งเสริมการจัด
ระเบียบสังคม 
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย
และความ
ปลอดภัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. 
ส่งเสริมการ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่5. 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6. 
ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และ 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7. 
การพัฒนาองค์กร
และบริหาร
จัดการตามหลกั        
ธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ์ 
2.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาการประกอบ
อาชีพอาชีพ/กลุ่ม
อาชีพ 
2.2 ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการด้านสังคม 
2.3 ส่งเสริมการ
กิจกรรมนันทนาการ 
2.4 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา 
2.5 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
สาธารณสุข 
 

3.1 พัฒนาการ
ป้องกันและ
บรรเทา           
สาธารณภยั 
3.2 ส่งเสริม

การรักษาความ
สงบเรียบร้อย

และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

4.1 ส่งเสริม
การลงทุน และ
การพาณิช
กรรม 
4.2 ส่งเสริม
การพัฒนา

อุตสาหกรรม 
4.3 ส่งเสริม

และพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

 

7.1 ส่งเสริม
และพัฒนา
บุคลากร 
7.2 พัฒนา
ความพร้อมและ
ศักยภาพองค์กร 
7.3 พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

 

 

6.1 ส่งเสริม 
อนุรักษ์ 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

5.1 คุ้มครองดูแล 
บ้ารุงรักษา        

ใช้ประโยชน์จาก 
ป่าไม้ ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 ส่งเสริมการ

จัดการสิ่งแวดล้อม
และมลพิษต่างๆ 
5.3 ดูแลรักษา 
และพัฒนาที่
สาธารณะ 

 

1.1 ปรับปรุงและ
พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 
1.2 ปรับปรุงและ
พัฒนา
สาธารณูปโภค 
1.3 ปรับปรุงและ
พัฒนาสาธารณูปการ 
1.4 พัฒนาการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

1.5 พัฒนาการจัด
วางผังเมือง 

 

พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื นฐาน

ให้มีมาตรฐาน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ น 

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

และสงบสุข 

ส่งเสริมการลงทุน
การท่องเท่ียว 

ส่งเสริมสนับสนุน 
ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

พัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต้าบล

และบริหาร
จัดการตามหลกั

ธรรมา 
ภิบาล 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมได้รับ
การดูแลรักษา เป้าประสงค์ 
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แผนงาน 

-แผนงาน
อุสาหกรรมและ
การโยธา 
-แผนงานเคหะ
และชุมชน 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานงบกลาง 
-แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 

-แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
-แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

-แผนงาน
อุสาหกรรมและ
การโยธา 
 

-แผนงาน
อุสาหกรรมและ
การโยธา 
-แผนงาน
การเกษตร 
-แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
 

--แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

-แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
-แผนงานการศึกษา 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

-แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
1.โครงการปรับปรุง
ถนนสายบา้นไสเลียบ 
หมู่ที่ 1 
2.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่สาธารณะ
ประโยชน์ทุ่งโคกเกาะ 
หมู่ที่ 2 
3.โครงการปรับปรุง
ถนนสายบา้นนา
พรัด-บ้านหนองโยก 
หมู่ที่ 3 
 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
1.โครงการส่งเสริม
การประกอบอาชพี
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(พืช,สัตว์,ประมง) 
2.โครงการแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์ด้าน 
การเกษตร 
3.โครงการกองทุน 
พัฒนาสตร ี

-แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
1.โครงการติดตั ง
กล้องวงจรปิด 
(CCTV) บริเวณ
สามแยกและ 
จุดเสี่ยงภายใน
ต้าบล 
 2.โครงการจัดท้า
ป้ายชื่อซอยและ
เส้นทางในต้าบล 
 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
1.โครงการ
ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์และ
ก่อสร้างศาลาพ่อ
ท่านคล้าย 
กลางสระน ้า 
หนองโยกหมู่ที่ 3 

 

-แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
1.โครงการปรับ
พื นที่ส้าหรับลอย
กระทงประจ้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
2.โครงการ
ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์บริเวณ 
หนองชอนไช  หมู่
ที่ 4 
 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
1.โครงการจัด
กิจกรรม 
วันเข้าพรรษา 
 2.โครงการจัด
กิจกรรม 
วันผู้สุงอายุและ 
วันสงกรานต์ 

-แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
1.โครงการฝีก
อบรมทัศนศึกษา
ดูงาน 
2.โครงการจัดท้า
แผนที่ภาษ ี
3.โครงการจัด
ฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากร และ 
ส่งบุคลากรเข้า
ฝึกอบรม 
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ผลผลิต/
โครงการ 

4.โครงการปรับปรุง 
ประปาบ้านหน้าเขา 
หมู่ที่ 4 
5.โครงการปรับปรุง
ถนนสายบา้นต้น
เคียนทราย-ควน
หนานปู หมู่ที่ 5 
6.โครงการปรับปรุง
ถนน 
สายบ้านนายอุบล  
ไทยท่าบาก จดเขต 
นาบอน (สายหอถัง 
ประปาบ้านเกาะ
เคียน) 
หมู่ที่ 1 
7.โครงการปรับปรุง
ถนนสายบา้นหัว
ถนน-บ้านเกาะยวน 
(สายบ้านนางแปลก 
ทองเจริญ) หมู่ที่ 3,4 
8.โครงการปรับปรุง 
สระน ้าบ้านหนา้เขา 
หมู่ที่ 4 
9.ปรับปรุงถนนสาย 
บ้านนาหวัน-ควน
หนานปู หมู่ที่ 5 
10.โครงการปรุง
ถนนสายบา้นไสใหญ่ 
หมู่ที่ 1 
 
 
 

4.โครงการสนับสนุน 
ชมรมดนตรีสากล 
ของเยาวชน หมู่ที่ 3 
5.โครงการส่งเสริม 
กลุ่มนวดแผนไทย  
หมู่ที่ 4 
6.โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนกลุ่มตีเหล็ก 
หมู่ที่ 2,5 
7.โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนพืชสมุนไพร 
เป็นศูนย์เรียนรู้
ประจ้า หมู่บ้าน 
8.โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนคุ้มครอง 
ชีวิตและสิทธิ
มนุษยชน 
9. โครงการฝึกอบรม 
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการติดเชื อ
เอดส ์
10.โครงการ
ฝึกอบรมป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
11.โครงการ
ฝึกอบรมและ 
ศึกษาดูงานของ 
ประชาชน กลุ่มอาชีพ  
อสม. ผู้สูงอายุและ 
ผู้น้าชุมชน 

3.โครงการจัดท้า 
ลูกระนาด/ติดติดตั ง 
สัญญาณไฟกระพริบ 
-แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
1.โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุต่างๆ  
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 
2.โครงการช่วยเหลือ
และบรรเทาผู้ประสบ 
สาธารณภยั 
3. โครงการ
ฝึกอบรม/ทบทวน
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
4.โครงการจัดซื อวัสดุ 
และอุปกรณ์ป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภยั 
และอุปกรณ์ดับเพลิง 
5.โครงการแพทย ์
ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 
6.โครงการชุดลาด 
ตระเวนประจ้า
หมู่บ้าน 
7.โครงการฝึกอบรม 
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 
ยาเสพติด 
 

2.โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์บริเวณถนน 
ด้านหน้าองค์การ
บริหารส่วนต้าบล 
นาโพธิ ์(ถนนสาย
บ้านบนควน ต้าบล
นาโพธิ-์สหกรณ์ 
นิคม ต้าบลเขาขาว 
หมู่ที่ 1 
3.โครงการปรับปรุง
อาคารให้เป็นแหล่ง
แปรรูป หมู่ที่ 2 
4.โครงการก่อสร้าง
ร้านค้าชุมชนบริเวณ
สระน ้า หนองโยก 
หมู่ที่ 3 
5.โครงการก่อสร้าง
ร้านค้าชุมชนบริเวณ
ถนน สาย 41  
หมู่ที่ 4 
6.โครงการก่อสร้าง
ศาลาพ่อท่านคล้าย 
หมู่ที่ 5 
 7.โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์เขาคมให้ 
เป็นสถานที่ท่องเท่ียว 
และพักผ่อนหย่อนใจ 
8.โครงการก่อสร้าง
และส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน (โรงสีข้าว
ชุมชน) หมู่ที่ 2 

3.โครงการ
ตรวจสอบแนว
เขตสาธารณะ 
ล้าห้วยบ้าน 
นาหวัน  หมู่ที ่5 
4.โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสระน ้า 
หนองบ่อบ้าน 
นาหวัน  หมู่ที ่5 
5.โครงการ
ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์บริเวณ
บ่อน ้าบ้าน 
นายสมจิตร   
สุชาติพงษ์   
หมู่ที่ 5 
6.โครงการปรับ
ภูมิทัศน์ทุ่งโคก
เกาะ (ปลูกพืชกิน
ได้) หมู่ที่ 2 
-แผนงาน
การเกษตร 
1.โครงการ
รณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
2.โครงการรักษ์
น ้ารักษ์ป่า รักษา
แผ่นดิน 
 

3.โครงการงาน 
วันขึ นปีใหม ่
4.โครงการ
ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปะ และการ 
ละเล่นท้องถิ่น 
5.โครงการ
ฝึกอบรมศาสน
พิธ ี
6.โครงการ
ส่งเสริมวัน
ธรรมสวนะ 
(วันพระ) 
7.โครงการ
ประเพณ ี
ชักพระ 
8.จัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ และการ
ปกป้องสถาบัน 
9.โครงการ
อนุรักษ์ภูม ิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

4.โครงการ
จัดเก็บภาษ ี
นอกสถานที ่
5. โครงการจัด
ประชุมเวที
ประชาคม 
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11.โครงการปรับปรุง 
ถนนสายบา้น 
นายสมโชค สุดสาย- 
สกย.เกาะยวนการเกษตร 
จ้ากัด หมู่ที่ 3 
12.โครงการขุดสระ 
ห้วยหรั่ง หมู่ที่ 4 
13.โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาบ้าน 
นาหวัน หมู่ที่ 5 
14.โครงการบุกเบิก 
ถนนสายใสใหญ-่ 
บ้านไสหงส์ (บ้าน 
นายเจียม บุญทรง - 
บ้านนายสวัสดิ์ ฉลาด)  
หมู่ที่ 1 
15.โครงการก่อสร้าง
ประตูน ้าล้นนบนายขาว 
หมู่ที่  2 
16.โครงการปรับปรุง
ถนนสายบา้นเกาะยวน- 
บ้านหน้าเขา (สายบ้าน
นางเผียน รัตนบุรี)  
หมู่ที่ 3,4 
17.โครงการก่อสร้าง 
คูระบายน ้าบา้นหนา้เขา
หมู่ที่ 4 
18.โครงการปรับปรุง
ถนนสายเลียบคลองโอะ๊  
หมู่ที่ 5 

12.โครงการ
ฝึกอบรมการทา้ปุ๋ย
หมักของกลุ่มสตร ี
13.โครงการ
ฝึกอบรมจัดดอกไม้
และผูกผ้าของกลุ่ม
แม่บ้าน 
14.โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือ
การกรีดยางพารา  
15.โครงการศึกษาดู
งานกลุ่มท้าหมอน 
จากน ้ายางพารา  
(จ.พัทลุง) 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
1.สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพให้ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
2.โครงการช่วยเหลือ 
ผู้ด้อยโอกาสและ 
ยากไร ้ 
3.โครงการเยี่ยมบ้าน 
ให้ก้าลังใจแก่ผู้พกิาร 
และด้อยโอกาส  
และผู้สูงอาย ุ
4.โครงการศึกษาดู
งานชมรมผู้สูงอายุ
ต้าบล 
นาโพธิ ์  

5.โครงการอบรมให้ 
ความรู้ผู้ดูแลผู้พิการ 
-แผนงานการเกษตร 
1.โครงการปลูกผัก
สวนครัวรั วกินได ้ 
2.โครงการอบรมให้ 
ความรู้ปุ๋ยอินทรยี ์
ชีวภาพ  
3.โครงการส่งเสริม  
สนับสนุนการท้า 
เกษตรตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงตาม 
พระราชด้าร ิ
4.โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนพืชสมุนไพร 
เป็นศูนย์เรียนรู้
ประจ้าหมู่บา้น 
-แผนงานงบกลาง 
1.โครงการ
สงเคราะห์เบี ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ 
2.โครงการ
สงเคราะห์ 
เบี ยยังชีพผู้พิการ 
3.โครงการ
สงเคราะห์เบี ยยังชีพ
ผู้ติดเชื อเอดส์ 
 

-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1.โครงการแข่งขันกีฬานาโพธิ์เกมส์  
2.โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นทุ่งสงสัมพันธ ์
3.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอ้าเภอทุ่งสง  
ทุ่งสงเกมส์ 
4.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา 
5.โครงการพัฒนาสวนสุขภาพสระน ้าบ้านเกาะหมอ 
6.โครงการจัดหาเครื่องเล่นสวนสาธารณะสระน ้าหนองโยก  
หมู่ที่ 3 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.โครงการก่อสร้าง 
สนามกีฬาระดับต้าบล  
2.ปรับพื นที่ส้าหรับลอยกระทงประจา้หมู่บ้าน หมู่ที ่2 
 

9.โครงการปรับปรุง
อาคารให้เป็นแหล่ง
แปรรูป (พืช สัตว์ 
ประมง) หมู่ที่ 2 

-แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
1.โครงการ
คุ้มครองดูแล 
รักษาที่สาธารณ 
ประโยชน ์ 
2.โครงการส้ารวจ
ที่สาธารณะใน
ต้าบลนาโพธิ ์
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19.โครงการบุกเบิกถนนจาก
ทางหลวง 41-บ้านหนองเลน
(นายสุรินทร์ 
 ชุมคงด้า) หมู่ที่ 1 
20.โครงการปรับปรุงถนน 
สายบ้านนาจิก-บ้านโคกเกาะ 
(สายบ้านนายห้อย กลิ่นดี -
บ้านนายหุ้ง สุภาพ  
หมู่ที่ 2 
21.โครงการก่อสร้าง  
คูระบายน ้าบา้นหวัถนนจาก
บ้านนางอารยี ์จีนใหม่-บ้าน
นายจรูญ สุชาติพงษ์ หมู่ที ่4 
22.โครงการบุกเบิกถนน
บริเวณสวนนายสมจิตร 
สุชาติพงษ์-บ้านนางจินตนา 
รัตนบุรี หมู่ที่ 5 
23.โครงการปรับปรุงถนน
จากสายทางหลวง 41  
จดเขตนาบอน (สายปา้ยเขต) 
หมู่ที่ 1 
 

24.โครงการปรับปรุงถนน 
สายส้านักสงฆ์เทวราช 
เขาคม-ควนหนานป ู
หมู่ที่ 3,5 
25.โครงการปรับปรุงถนน 
สายบ้านนายเอื อม ขนุนออ่น-ทาง
หลวง41 หมู่ที่ 1 
26.ปรับปรุงประปาบ้านหูหนาน 
หมู่ที่ 4 
27.โครงการขุดลอกห้วยจาก
บ้านไสเลียบจดเขตนาบอน  
หมู่ที่ 1 
28.โครงการบุกเบิกถนนจาก
บริษัทสยามฟาร์ม-ถนนสาย 41 
หมู่ที่ 4  
29.โครงการปรับปรุงถนน 
สายไสใหญ่-บ้านต้นเคียนทราย  
(นางอารมณ์ ไชยวงศ์-บ้านนาย
สนิท พรหมมาศ) หมู่ที ่1 

30.ปรับปรุงถนนสายบ้าน
หัวถนน-โรงเรียนบ้านเกาะ
ยวน หมู่ที่ 4 
31.ปรับปรุงถนนสายควน
หนานป-ู 
ควนลูกเห็บ หมู่ที ่5 
32.ปรับปรุงถนนสาย
เกาะพลูเถื่อน หมู่ที่ 5 
33.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าสาย 
บ้านหน่วยศรีนคร  
(ถนนสายกลาง) 
หมู่ที่ 1 
34.โครงการติดตั งไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
ภายในต้าบล 
35.ติดตั งไฟส่องสว่างรอบ
ทุ่งโคกเกาะ  หมู่ที่ 2 

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
3.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเกาะยวน 
4.โครงการก่อสร้างรั วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเกาะยวน 
5.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน 
6.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 (หลังเดิม) 
-แผนงานการศึกษา 
1.โครงการอาหารกลางวัน 
2.โครงการอาหารเสริม(นม) 
3.โครงการรณรงค์การใช้เกลือ
ไอโอดีนในการประกอบอาหารเด็ก
ปฐมวัย 
4.โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็ก
ปฐมวัยของ ศพด.อบต.นาโพธิ ์
5.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  
 

-แผนงานการศึกษา 
6.โครงการพัฒนาศักยภาพของ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
7. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
8.โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
9.โครงการปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครอง 
10.โครงการประชาสัมพันธ ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต้าบล 
นาโพธิ ์
-แผนงานสาธารณสุข 
1.โครงการเฝ้าระวังและ
โรคติดต่อและป้องกันกา้จัดโรค
พิษสุนัขบ้า 
2.โครงการอุดหนุน 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 
3.โครงการรักษ์บ้านประสานใจ
ปลอดภัยจากไข้เลือดออก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานให้มีมาตรฐาน 
-แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ น 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 

                    

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                    

 

 

 

  

 

 

 

 

แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ Strategy Map 

วิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาต าบลนาโพธิ์ 
ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ด้วยการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ส่งเสริมการจัดระเบียบ
สังคม การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ส่งเสริมการ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหาร

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี 
และ ภูมปิัญญา

ท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนา
ระบบ

โครงสร้าง
พื้นฐานที่พร้อม

และได้
มาตรฐาน 

เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภยั

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เพื่อส่งเสริมลงทุน
และการท่องเท่ียวให้
มากขึ้น 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

การัฒนาองค์กร
และบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิ

บาล 

เพื่อให้
ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

เพื่ออนุรักษ์ 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
และบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 
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ค่าเป้าหมาย 
ระบบโครงสร้าง
พืน้ฐานที่มีความ
พร้อมและได้
มาตรฐาน

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

 

ลงทุนและการ
ท่องเที่ยวได้รับการ
ส่งเสริมมากขึ้น 

 

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการดแูลและ

บ ารุงรักษา 

ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับ

ได้รับการอนรัุกษ์
และสบืทอด 

มีการบริหาร
จดัการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและ
พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 
1.2 ปรับปรุงและ
พัฒนา
สาธารณูปโภค 

1.3 ปรับปรุงและ
พัฒนาสาธารณูปการ 
1.4 พัฒนาการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

1.5 พัฒนาการจัด
วางผังเมือง 

 

2.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาการประกอบ
อาชีพอาชีพ/กลุ่ม
อาชีพ 

2.2 ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการด้านสังคม 

2.3 ส่งเสริมการ
กิจกรรมนันทนาการ 
2.4 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา 
2.5 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
สาธารณสุข 

 

3.1 พัฒนาการ
ป้องกันและ
บรรเทา           
สาธารณภยั 

3.2 ส่งเสริม
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย

และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

4.1 ส่งเสริม
การลงทุน และ
การพาณิช
กรรม 

4.2 ส่งเสริม
การพัฒนา

อุตสาหกรรม 

4.3 ส่งเสริม
และพัฒนาการ

ท่องเที่ยว 

 

5.1 คุ้มครองดูแล 
บ ารุงรักษา        

ใช้ประโยชน์จาก 
ป่าไม้ ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

5.2 ส่งเสริมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
และมลพิษต่างๆ 

5.3 ดูแลรักษา 
และพัฒนาที่
สาธารณะ 

 

6.1 ส่งเสริม 
อนุรักษ์ 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

7.1 ส่งเสริม
และพัฒนา
บุคลากร 
7.2 พัฒนา
ความพร้อมและ
ศักยภาพองค์กร 
7.3 พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 
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แผนงาน 

 

-แผนงาน
อุสาหกรรมและ
การโยธา 
-แผนงานเคหะ
และชุมชน 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

-แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานงบกลาง 
-แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 

-แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
-แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

-แผนงาน
อุสาหกรรมและ
การโยธา 
 

-แผนงาน
อุสาหกรรมและ
การโยธา 
-แผนงาน
การเกษตร 
-แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

 

--แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

-แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์        
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 2  
การบริหารจัด
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบ
วงจร และเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท. ใน
เขตจังหวัด 
ที่ 4  
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ที่ 1  
การปรับปรุง
และพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เพื่อให้มีระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานที่พร้อม
และได้มาตรฐาน 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการพัฒนา
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานภายใน
ต าบล 

12 12 12 12 ปีละ  
12 โครงการ 

1.1 ปรับปรุงและ
พัฒนาการคมนาคมขนส่ง 
 
 
1.2 ปรับปรุงและพัฒนา
สาธารณูปโภค 
 
 
1.3 ปรับปรุงและพัฒนา
สาธารณูปการ 
 
 
 
1.4 พัฒนาการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 
 
 
1.5 พัฒนาการจัดวางผัง
เมือง 
 

1.ก่อสร้างปรับปรุง/
ซ่อมแซมบุกเบิกถนน 
2. งานอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
 
1.ก่อสร้างปรับปรุงระบบ
ประปาทางระบายน้ า 
2. งานอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
 
1. งานปรับปรุงปรับพื้นที่/
ภูมิทัศน์ 
2. งานอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
 
 
1. งานหอกระจายข่าว หอ
กระจายเสียง, โทรศัพท์ 
2. งานอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
 
1. งานการจัดวางผังเมือง 
2. งานอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
 

กองช่าง ส านักงานปลัด 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 4
พัฒนาคน ชุมชน 
และสังคมให้น่า
อยู่ เข้มแข็ง 
มั่นคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท. ใน
เขตจังหวัด 
ที่ 3 
การพัฒนา
สังคมและ 
คุณภาพชีวิต 

คุ
ณ
ภ
า
พ
ชี
วิ
ต

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ที่  2  
ส่งเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

เพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ภายในต าบลนาโพธิ์
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

66 66 66 66 ปีละ 
66 โครงการ 

 
 

 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการ
ประกอบอาชีพ/กลุ่ม
อาชีพ 
 
๒.ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการด้านสังคม 
 
 
 
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
นันทนาการ 
 
 
 
4. ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษา 
 
 
 
5. ส่งเสริมและสนับสนุน
การสาธารณสุข 

1. ฝึกอบรมอาชีพเสริม 
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
3. งานอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
 
1. งานจัดสวัสดิการสังคม 
2. ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส ์
3. งานอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
 
1.จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา 
2. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 
3. งานอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
 
1. สนับสนุนการศึกษาแก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในพื้นที่ 
2. งานอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
 
1. สนับสนุนส่งเสริมการ
สาธารณสุขในพื้นที ่
2. งานอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

ส านัก 
งานปลัด 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 4
พัฒนาคน ชุมชน 
และสังคมให้น่า
อยู่ เข้มแข็ง 
มั่นคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท. ใน
เขตจังหวัด 
ที่ 3 
การพัฒนา
สังคมและ 
คุณภาพชีวิต 

คุ
ณ
ภ
า
พ
ชี
วิ
ต

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ที่ ๓  
ส่งเสริมการ
จัดระเบียบ
สังคม การ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย
และความ
ปลอดภัย 

เพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ระดับความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนในต าบล
นาโพธิ์มีมากขึ้น 

10 10 10 10 ปีละ 
10 โครงการ 

 

3.1 พัฒนาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
3.2 ส่งเสริมการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 

1. จัดกิจกรรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
2. งานอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

 
1. จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง
รักษาความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภยัในทรัพย์สิน 
2. งานอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

ส านัก 
งานปลัด 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 2
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวบน
พื้นฐานธรรมะ 
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม 

     
ที่
ส
า
ม
า
ร
ถ
ส
ร้
า
ง
อ
า
ช

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท. ใน
เขตจังหวัด 
ที่ 1 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

 

 
คุ

ณ
ภ
า
พ
ชี
วิ
ต

คุ
ณ
ภ
า
พ
ชี
วิ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ที่ 4  
ส่งเสริมการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

เพื่อส่งเสริมการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

การลงทุนและการ
ท่องเที่ยวมีการ
พัฒนามากขึ้น 

3 3 3 3 ปีละ 
3 โครงการ 

 

1. ส่งเสริมการลงทุนและ
การพาณิชกรรม 
 
 
 
2. ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

 
 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

1. จัดท าโครงการส่งเสริม
การลงทุนและการ 
พาณิชย กรรม 
2. งานอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

 
1. จัดท าโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรม 
2. งานอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

 
1. จัดท าโครงการส่งเสริม
และพัฒนาการ 
ท่องเที่ยว 
2. งานอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

 

กองช่าง ส านักงานปลัด 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 3
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท. ใน
เขตจังหวัด 
ที่ 2 
การพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
และ
พลังงาน 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ที่ 5 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้มีการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายใน
ต าบลนาโพธิ์ได้รับ
การจัดการดูแลและ
ฟื้นฟูมากขึ้น 

6 6 6 6 ปีละ 
6 โครงการ 

5.1 คุ้มครองดูแล 
บ ารุงรักษาใช้ประโยชน์
จาก ป่าไม้ ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
5.2 ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
ต่างๆ 
 
 
5.3 ดูแลรักษา และ
พัฒนาที่สาธารณะ 
 

1. จัดกิจกรรมดุแลรักษา
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรม ชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2. งานอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

 
 
1. จัดซ้ือถังขยะและจัดเก็บ
ขยะ 
2. จัดกิจกรรมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 
1. จัดกิจกรรมดูแลรักษาที่ 
สาธารณะ 

 

กองช่าง ส านักงานปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88



 

  

 

 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 2
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวบน
พื้นฐานธรรมะ 
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท. ใน
เขตจังหวัด 
ที่ 3 
การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ที่  6 
ส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารตี
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุน 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์
และบ ารุงรักษา
เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

6 6 6 6 ปีละ 
6 โครงการ 

 

6.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

1. จัดท าโครงการต่างๆ 
ส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและ  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2. งานอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 4
พัฒนาคน ชุมชน 
และสังคมให้น่า
อยู่ เข้มแข็ง 
มั่นคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท. ใน
เขตจังหวัด 
ที่ 5 
การพัฒนา 
การบริหาร
จัดการ
องค์กร
ภายใต้
ระบบ     
ธรรมาภิ
บาล 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ที่ 7 
พัฒนาองค์กร
และบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

เพื่อส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโพธิ์ มกีาร
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

14 14 14 14 ปีละ 
14 โครงการ 

 

7.1 ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร 
7.2 พัฒนาความพร้อม
และศักยภาพองค์กร 
7.3 พัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลกัธรรมา 
ภิบาล 

 

 

 

1. เข้ารับการฝึกอบรมใน
ต าแหน่งหน้าที่ตนเอง 
2. งานอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
 
1. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

2. งานอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
 
1. กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหาร
จัดการ 
2. งานอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

ส านักงาน
งานปลัด 
 

กองคลัง, 
กองช่าง, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ส่วนที่ 4  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านการเศรษฐกิจ 

 

 

-ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

-แผนงานเคหะและชุมชน 

 

กองช่าง 
 

 

กองช่าง 

-ส านัก 

งานปลัด 

-กอง
การศึกษาฯ 

2 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

-ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

-ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

-ด้านการ
เศรษฐกิจ 

-ด้านการ
ด าเนินงานอื่น 

-ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

-ด้านการ
เศรษฐกิจ 

-ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

-ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

-แผนงานการเกษตร 

 

-แผนงานงบกลาง 
 

-แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

-แผนงานการศึกษา 
 

-แผนงานสาธารณสุข 

ส านักงานปลัด 

 

ส านักงานปลัด 

 

ส านักงานปลัด 

 

ส านักงานปลัด 

 

กองการศึกษาฯ 

 

กองการศึกษาฯ 

 

ส านักงานปลัด 

 

ส านักงานปลัด 

กองช่าง 
 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 

กองคลัง 

3 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการจัด
ระเบียบสังคม   
การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัย 

ด้านบริหารทั่วไป 

 

 

 

-แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

 

 

ส านักงานปลัด 

 

 

 

กองช่าง 
 

 

 

4 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน 
และการท่องเที่ยว 

-การเศรษฐกิจ -แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง -ส านัก 

งานปลัด 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ด้านการ
เศรษฐกิจ 

 

-ด้านการ
เศรษฐกิจ 

 

-ด้านบริหารทั่วไป 

-แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา 

 

-แผนงานการเกษตร 

 

 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 

กองช่าง 
 

 

ส านักงานปลัด 

 

 

ส านักงานปลัด 

กองคลัง 
 

 

กองคลัง 
 

 

กองคลัง 
6 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต  
ประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม  

 

 

-แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 

กองการศึกษาฯ 

 

 

 

กองคลัง 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
และบริหารจัดการตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

 

บริหารทั่วไป 

 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

-แผนงานการศึกษา 
 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

-แผนงานเคหะและชุมชน 

ส านักงานปลัด 

 

กองการศึกษาฯ 

 

ส านักงานปลัด 

 

 

กองช่าง 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 

 

กองคลัง 



 



ที่ รหสั วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์
บัญชี แผนงาน / โครงการ โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และที่มา ระยะเวลา ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน

ท าเนียบแผนงาน / โครงการประจ าปี พ.ศ.2547

สาขาการพัฒนา  โครงสร้างพืน้ฐาน



หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ท าเนียบแผนงาน โครงการประจ าปี พ ศ
สาขาการพัฒนา  โครงสร้างพืน้ฐาน



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  1   การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

1 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนใช้ ปรับปรุงผิวจราจรเป็นลาดยางแบบ 1,875,000 - - - ถนน 1 สาย ประชาชนสญัจรไปมาและ กองช่าง
สายบ้านไสเลียบ เส้นทางคมนาคมได้ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  4.00 เมตร ขนสง่สินค้าพืชผลทางการ
หมู่ที่ 1 สะดวกและลดอบุตัิเหตุ หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 625 เมตร เกษตรได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว
2 โครงการก่อสร้างถนน 1.เพ่ือใช้เป็นเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,250,000  - - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสูแ่หลง่ผลิตอาหาร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนา 0.15 ในการเดินทางเข้าสูแ่หลง่
ที่สาธารณะประโยชน์ เพ่ือการเรียนรู้ของ  เมตร ระยะทาง 650 เมตร เรียนรู้ของชมุชน สถานที่
ทุ่งโคกเกาะ หมู่ที่ 2 ชมุชนต าบลนาโพธ์ิ ออกก าลงักายและสถานที่

2.เพ่ือใช้เป็นสถานที่ พกัผ่อนหย่อนใจ
ออกก าลงักายและ
พกัผ่อนหย่อนใจให้แก่
ประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศลิปวัฒนธรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  1   การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

3 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนใช้ ปรับปรุงผิวจราจรเป็นคอนกรีต 4,500,000  - - - ถนน 1 สาย ประชาชนสญัจรไปมาและ กองช่าง
สายบ้านนาพรัด- เส้นทางคมนาคมได้ เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ขนสง่สินค้าพืชผลทางการ
บ้านหนองโยก หมู่ที่ 3 สะดวกและลดอบุตัิเหตุ หนา 0.15เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร เกษตรได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว
4 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชนมีน า้ เจาะบอ่บาดาล จ านวน 1 จดุ 800,000   - - -  1 บอ่ ประชาชนมีน า้เพ่ือการ กองช่าง

ประปาบ้านหน้าเขา ใช้ในการอปุโภคบริโภค พร้อมระบบกรองน า้ อปุโภคบริโภค
หมู่ที่ 4

5 ปรับปรุงถนนสาย เพ่ือให้ประชาชนใช้ ปรับปรุงผิวจราจรเป็นลาดยางแบบ 2,600,000  - - - ถนน 1 สาย ประชาชนสญัจรไปมาและ กองช่าง
บ้านนาหวนั- เส้นทางคมนาคมได้ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  4.00  เมตร ขนสง่สินค้าพืชผลทางการ
ควนหนานป ูหมู่ที่ 5 สะดวกและลดอบุตัิเหตุ หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,000   เมตร เกษตรได้อย่างสะดวก

6 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนใช้ ปรับปรุงผิวจราจรเป็นลาดยางแบบ - 676,000 - - ถนน 1 สาย ประชาชนสญัจรไปมาและ กองช่าง
สายบ้านนายอบุล เส้นทางคมนาคมได้ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  4.00  เมตร ขนสง่สินค้าพืชผลทางการ
ไทยทา่บาก จดเขต สะดวกและลดอบุตัิเหตุ หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 260   เมตร เกษตรได้อย่างสะดวก
นาบอน (สายหอถัง รวดเร็ว
ประปาบ้านเกาะเคียน)

หมู่ที่ 1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศลิปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  1   การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

7 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนใช้ ปรับปรุงผิวจราจรเป็นลาดยางแบบ - 910,000   - - ถนน 1 สาย ประชาชนสญัจรไปมาและ กองช่าง
สายบ้านหวัถนน- เส้นทางคมนาคมได้ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  5.00  เมตร ขนสง่สินค้าพืชผลทางการ
บ้านเกาะยวน (สายบ้าน สะดวกและลดอบุตัิเหตุ หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 280   เมตร เกษตรได้อย่างสะดวก
นางแปลก ทองเจริญ) รวดเร็ว
หมู่ที่ 3,4

8 โครงการปรับปรุง เพ่ือใช้กักเก็บน า้ไว้ใช้ ขดุลอกสระน า้พร้อมปรับปรุงคนัสระ - 250,000   - - 1 แหง่ ประชาชนมีน า้ใช้ในช่วง กองช่าง
สระน า้บ้านหน้าเขา ในช่วงฤดแูล้ง เนือ้ที่ 1,600 ตารางเมตร ฤดแูล้ง
หมู่ที่ 4

9 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 4,500,000 - - ถนน 1 สาย ประชาชนสญัจรไปมาและ กองช่าง
สายบ้านต้นเคียนทราย- เส้นทางคมนาคมได้ กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.15 ขนสง่สินค้าพืชผลทางการ
ควนหนานป ูหมู่ที่ 5 สะดวกและลดอบุตัิเหตุ  เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร เกษตรได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว
10 โครงการปรุงถนนสาย เพ่ือให้ประชาชนใช้ ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก - 450,000   - - ถนน 1 สาย ประชาชนสญัจรไปมาและ กองช่าง

บ้านไสใหญ่ หมู่ที่ 1 เส้นทางคมนาคมได้ จากความกว้างเดิม กว้าง  4.00 เมตร ขนสง่สินค้าพืชผลทางการ
สะดวกและลดอบุตัิเหตุ ให้ความกว้างผิวจราจร 5.00 เมตร เกษตรได้อย่างสะดวก

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 618 เมตร รวดเร็ว

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศลิปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  1   การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

11 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชนใช้ ปรับปรุงผิวจราจรเป็นลาดยางแบบ - 2,210,000 - - ถนนลาดยาง ประชาชนสญัจรไปมาและ กองช่าง
ถนนสายบ้าน เส้นทางคมนาคมได้ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  4.00  เมตร 1 สาย ขนสง่สินค้าพืชผลทางการ
นายสมโชค สดุสาย- สะดวกและลดอบุตัิเหตุ หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 850   เมตร เกษตรได้อย่างสะดวก
สกย.เกาะยวน รวดเร็ว
การเกษตร จ ากัด
หมู่ที่ 3

12 โครงการขดุสระ เพ่ือใช้กักเก็บน า้ไว้ใช้ ขดุสระห้วยหร่ัง เนือ้ที่ 800 ตารางเมตร - 300,000   - - 1 แหง่ ประชาชนมีน า้ใช้ในช่วง กองช่าง
ห้วยหร่ัง หมู่ที่ 4 ในช่วงฤดแูล้ง ฤดแูล้ง

13 โครงการก่อสร้างระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีน า้ ขดุเจาะบอ่บาดาล จ านวน 1 แหง่ - 2,000,000 - - 1 แหง่ ประชาชนมีน า้ใช้ในการ กองช่าง
ประปาบ้านนาหวนั ใช้ในการอปุโภคบริโภค พร้อมติดตัง้ถังเก็บน า้ ขนาดความจุ อปุโภคบริโภค
หมู่ที่ 5 20 ลกูบาศ์กเมตร ปรับปรุงทอ่เมน

จ่ายน า้ประปา ความยาว 3,000 เมตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศลิปวัฒนธรรม
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  1   การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

14 โครงการบกุเบกิ เพ่ือให้ประชาชนใช้ ถนนลกูรังหรือหนิคลกุระยะทาง - 350,000   - - ถนน 1 สาย ประชาชนสญัจรไปมาและ กองช่าง
ถนนสายใสใหญ่- เส้นทางคมนาคมได้ 600 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ขนสง่สินค้าพืชผลทางการ
บ้านไสหงส์ (บ้าน สะดวกและลดอบุตัิเหตุ 4.00 เมตร เกษตรได้อย่างสะดวก
นายเจียม บญุทรง - รวดเร็ว
บ้านนายสวสัดิ์ ฉลาด)

หมู่ที่ 1
15 โครงการก่อสร้างประตู เพ่ือใช้กักเก็บน า้ไว้ใช้ ก่อสร้างประตฝูายน า้ล้น ขนาดกว้าง - - 300,000   - 1 แหง่ มีน า้ใช้ในงานการเกษตร กองช่าง

น า้ล้นนบนายขาว ในการเกษตร ประมาณ 2.00 เมตร สงู 1.80 เมตร
หมู่ที่  2

16 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนใช้ ปรับปรุงผิวจราจรเป็นลาดยางแบบ - - 4,300,000 - ถนน 1 สาย ประชาชนสญัจรไปมาและ กองช่าง
สายบ้านเกาะยวน- เส้นทางคมนาคมได้ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  4.00  เมตร ขนสง่สินค้าพืชผลทางการ
บ้านหน้าเขา (สายบ้าน สะดวกและลดอบุตัิเหตุ หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,650   เมตร เกษตรได้อย่างสะดวก
นางเผียน รัตนบรีุ) รวดเร็ว
หมู่ที่ 3,4

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศลิปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

100



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  1   การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

17 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้น า้ไหลได้ ก่อสร้างครูะบายน า้คอนกรีต - - 250,000   - ร้อยละของ ลดปัญหาน า้ทว่มขงั กองช่าง
ครูะบายน า้บ้านหน้าเขา สะดวกขึน้แก้ปัญหา เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.90 เมตร น า้ทว่มขงั
หมู่ที่ 4 น า้ทว่มขงั ลกึ 0.50 เมตร ความยาว 400 เมตร ลดลง

18 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนใช้ ปรับปรุงผิวจราจรเป็นคอนกรีต - - 6,150,000   - ถนน 1 สาย ประชาชนสญัจรไปมาและ กองช่าง
สายเลียบคลองโอ๊ะ เส้นทางคมนาคมได้ เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ขนสง่สินค้าพืชผลทางการ
หมู่ที่ 5 สะดวกและลดอบุตัิเหตุ หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 2,150 เมตร เกษตรได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว
19 โครงการบกุเบกิถนน เพ่ือให้ประชาชนใช้ ถนนลกูรังหรือหนิคลกุระยะทาง - - 500,000   - ถนน 1 สาย ประชาชนสญัจรไปมาและ กองช่าง

จากทางหลวง 41- เส้นทางคมนาคมได้ 850 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ขนสง่สินค้าพืชผลทางการ
บ้านหนองเลน สะดวกและลดอบุตัิเหตุ 4.00 เมตร เกษตรได้อย่างสะดวก
(นายสริุนทร์ ชมุคงด า) รวดเร็ว
หมู่ที่ 1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศลิปวัฒนธรรม

101



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  1   การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

20 โครงการปรัปบรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนใช้ ปรับปรุงผิวจราจรเป็นลาดยาง - - 3,656,000 - ถนน 1 สาย ประชาชนสญัจรไปมาและ กองช่าง
สายบ้านนาจิก- เส้นทางคมนาคมได้ แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย   ขนสง่สินค้าพืชผลทางการ
บ้านโคกเกาะ (สายบ้าน สะดวกและลดอบุตัิเหตุ 5.00 เมตรหนา 0.05 เมตร เกษตรได้อย่างสะดวก
นายห้อย กลิ่นดี - ระยะทาง 1,125 เมตร รวดเร็ว
บ้านนายหุ้ง สภุาพ 
หมู่ที่ 2

21 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้น า้ไหลได้ ก่อสร้างครูะบายน า้คอนกรีต - - 500,000   - ถนน 1 สาย ประชาชนสญัจรไปมาและ กองช่าง
ครูะบายน า้บ้านหวัถนน สะดวกขึน้แก้ปัญหา เสริมเหล็กแบบราง U ขนสง่สินค้าพืชผลทางการ
จากบ้านนางอารีย์ น า้ทว่มขงั ขนาดกว้าง 0.50 เมตร เกษตรได้อย่างสะดวก
จีนใหม-่บ้านนายจรูญ ลกึ 0.50 เมตร ความยาว 300 เมตร รวดเร็ว
สชุาติพงษ์ หมู่ที่ 4

22 โครงการบกุเบกิถนน เพ่ือให้ประชาชนใช้ ถนนลกูรังหรือหนิคลกุระยะทาง - - 450,000   - ถนน 1 สาย ประชาชนสญัจรไปมาและ กองช่าง
บริเวณสวน เส้นทางคมนาคมได้ 800 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ขนสง่สินค้าพืชผลทางการ
นายสมจิตร สชุาติพงษ์- สะดวกและลดอบุตัิเหตุ 4.00 เมตร เกษตรได้อย่างสะดวก
บ้านนางจินตนา รัตนบรีุ รวดเร็ว
หมู่ที่ 5

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศลิปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

102



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  1   การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

23 โครงการปรัปบปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนใช้ ปรับปรุงผิวจราจรเป็นลาดยาง - - 1,456,000 - ถนน 1 สาย ประชาชนสญัจรไปมาและ กองช่าง
จากสายทางหลวง 41 เส้นทางคมนาคมได้ แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนสง่สินค้าพืชผลทางการ
จดเขตนาบอน สะดวกและลดอบุตัิเหตุ กว้าง  4.00  เมตรหนา 0.05 เมตร เกษตรได้อย่างสะดวก
(สายปา้ยเขต) หมู่ที่ 1 ระยะทาง 560   เมตร รวดเร็ว

24 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนใช้ ปรับปรุงผิวจราจรเป็นลาดยางแบบ - - - 4,062,500 ถนน 1 สาย ประชาชนสญัจรไปมาและ กองช่าง
สายส านกัสงฆ์เทวราช เส้นทางคมนาคมได้ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  5.00  เมตร ขนสง่สินค้าพืชผลทางการ
เขาคม-ควนหนานปู สะดวกและลดอบุตัิเหตุ หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,250   เมตร เกษตรได้อย่างสะดวก
หมู่ที่ 3,5 รวดเร็ว

25 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนใช้ ปรับปรุงผิวจราจรเป็นลาดยาง - - - 611,000  ถนน 1 สาย ประชาชนสญัจรไปมาและ กองช่าง
สายบ้านนายเอือ้ม เส้นทางคมนาคมได้ แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนสง่สินค้าพืชผลทางการ
ขนนุอ่อน-ทางหลวง สะดวกและลดอบุตัิเหตุ กว้าง  4.00  เมตรหนา 0.05 เมตร เกษตรได้อย่างสะดวก
41 หมู่ที่ 1 ระยะทาง 235   เมตร รวดเร็ว

26 ปรับปรุงประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน า้ ติดตัง้หอถังเหล็กเก็บน า้ ขนาดความจุ - - - 611,000  ปรับปรุง ประชาชนมีน า้ใช้ใน กองช่าง
บ้านหหูนาน หมู่ที่ 4 ใช้ในการอปุโภคบริโภค 20 ลกูบาศก์เมตร และระบบกรองน า้ ประปา การอปุโภคบริโภค

พร้อมเปลี่ยนทอ่เมนจ่ายน า้ประปา 1 แหง่
ระยะทาง 5,000 เมตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศลิปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  1   การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

27 โครงการขดุลอกห้วย เพ่ือใช้กักเก็บน า้ไว้ใช้ ขดุลอกห้วยกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร - - - 180,000  1 สาย มีน า้ใช้ในงานการเกษตร กองช่าง
จากบ้านไสเลียบ ในการเกษตร ลกึเฉลี่ย 1.50 เมตร ระยะทาง 1,500 

จดเขตนาบอน หมู่ที่ 1 เมตร
28 โครงการบกุเบกิถนน เพ่ือให้ประชาชนใช้ ถนนลกูรังหรือหนิคลกุระยะทาง - - - 500,000 ถนน 1 สาย ประชาชนสญัจรไปมาและ กองช่าง

จากบริษัทสยามฟาร์ม- เส้นทางคมนาคมได้ 500 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ขนสง่สินค้าพืชผลทางการ
ถนนสาย 41 หมู่ที่ 4 สะดวกและลดอบุตัิเหตุ 4.00 เมตร เกษตรได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว
29 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนใช้ ปรับปรุงผิวจราจรเป็นลาดยางแบบ - - - 721,000  ถนน 1 สาย ประชาชนสญัจรไปมาและ กองช่าง

สายไสใหญ่-บ้าน เส้นทางคมนาคมได้ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  5.00  เมตร ขนสง่สินค้าพืชผลทางการ
ต้นเคียนทราย สะดวกและลดอบุตัิเหตุ หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 222   เมตร เกษตรได้อย่างสะดวก
(นางอารมณ์ ไชยวงศ์- รวดเร็ว
บ้านนายสนิท พรหมมาศ)

หมู่ที่ 1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศลิปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  1   การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

30 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนใช้ ปรับปรุงผิวจราจรเป็นลาดยาง - - - 471,500 ถนน 1 สาย ประชาชนสญัจรไปมาและ กองช่าง
สายบ้านหวัถนน- เส้นทางคมนาคมได้ แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย  ขนสง่สินค้าพืชผลทางการ
โรงเรียนบ้านเกาะยวน สะดวกและลดอบุตัิเหตุ 5.00  เมตรหนา 0.05 เมตร เกษตรได้อย่างสะดวก
หมู่ที่ 4 ระยะทาง 145   เมตร รวดเร็ว

31 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนใช้ ปรับปรุงผิวจราจรเป็นคอนกรีต - - - 2,250,000 ถนน 1 สาย ประชาชนสญัจรไปมาและ กองช่าง
สายควนหนานป-ู เส้นทางคมนาคมได้ เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร ขนสง่สินค้าพืชผลทางการ
ควนลกูเหบ็ หมู่ที่ 5 สะดวกและลดอบุตัิเหตุ หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 800   เมตร เกษตรได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว
32 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนใช้ ปรับปรุงผิวจราจรเป็นคอนกรีต - - - 560,000 ถนน 1 สาย ประชาชนสญัจรไปมาและ กองช่าง

สายเกาะพลเูถ่ือน เส้นทางคมนาคมได้ เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร ขนสง่สินค้าพืชผลทางการ
หมู่ที่ 5 สะดวกและลดอบุตัิเหตุ หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200   เมตร เกษตรได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศลิปวัฒนธรรม
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  1   การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

1 โครงการขยายเขต เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟา้ ขยายเขตไฟฟา้แรงดนัต า่ 500,000   500,000   500,000   500,000  ร้อยละ ประชาชนมีไฟฟา้อย่าง กองช่าง
ไฟฟา้แรงต า่สาย ใช้อย่างทัว่ถึง ระยะทาง 1,000 เมตร ของ ทัว่ถึง
บ้านหนว่ยศรีนคร ครัวเรือน
(ถนนสายกลาง) ที่มีไฟฟา้ใช้
หมู่ที่ 1

2 โครงการติดตัง้ไฟฟา้ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟ ติดตัง้ไฟฟา้สอ่งสวา่ง 300,000   300,000   300,000   300,000  ร้อยละ ประชาชนมีไฟสอ่งสวา่ง กองช่าง
สอ่งสวา่งสาธารณะ สอ่งสวา่งใช้อย่างทัว่ถึง สาธารณะทัว่ทัง้ 5 หมู่บ้าน ของ ใช้อย่างทัว่ถึง
ภายในต าบล ครัวเรือน

ที่มีไฟ
สอ่งสวา่ง

3 โครงการติดตัง้ไฟ เพ่ือความปลอดภยัของ ขยายเขตไฟฟา้พร้อมติดตัง้โคมไฟ     500,000    500,000    500,000   500,000 ระดบัความ ประชาชนมีความ กองช่าง
สอ่งสวา่งรอบทุ่ง ประชาชนในยามค า่คืน จ านวน 30 ชดุ ปลอดภยั ปลอดภยัมากยิ่งขึน้
โคกเกาะ  หมู่ที่ 2

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศลิปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

1 โครงการสง่เสริมการ เพ่ือให้ประชาชนในพืน้ที่ สง่เสริมการประกอบอาชีพตาม 50,000     50,000     50,000     50,000    ร้อยละของ ประชาชนสามารถใช้ชีวิต ส านกั
ประกอบอาชีพตาม สามารถด าเนินชีวิต หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนที่มี ตามหลกัเศรษฐกิ งานปลดั
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ ตามหลกัเศรษฐกิจ ทัง้ 5 หมู่บ้าน รายได้เพ่ิมขึน้ จพอเพียง
พอเพียง (พืช,สตัว์, พอเพียง
ประมง)

2 โครงการแปรรูป เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ สง่เสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ 50,000     50,000     50,000     50,000    ร้อยละของ ประชาชนในพืน้ที่มีรายได้ ส านกั
ผลิตภณัฑ์ด้าน ประชาชน ทัง้ 5 หมู่บ้าน ประชาชนที่ เพ่ิมขึน้ งานปลดั
การเกษตร มีรายได้

เพ่ิมขึน้
3 โครงการกองทนุ เพ่ือสง่เสริมพฒันา จดักิจกรรมสง่เสริมพฒันาศกัยภาพ 50,000     50,000     50,000     50,000    ระดบัความ สตรีมีการพฒันาศกัยภาพ ส านกั

พฒันาสตรี ศกัยภาพสตรี ของสตรี ส าเร็จของ ที่ดีขึน้ งานปลดั
การจดั
กิจกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

4 โครงการสนบัสนนุ เพ่ือสง่เสริมและพฒันา สง่เสริมจดัตัง้ชมรมดนตรีสากล 50,000     50,000     50,000     50,000    ระดบัความ เยาวชนตระหนกัถึงคณุคา่ ส านกั
ชมรมดนตรีสากล บทบาทของเยาวชน ส าเร็จของ ในตนเองและหา่งไกล งานปลดั
ของเยาวชน หมู่ที่ 3 ให้ตระหนกัถึงคณุคา่ การจดั ยาเสพติด

ในตนเองและหา่งไกล กิจกรรม
ยาเสพติด

5 โครงการสง่เสริม เพ่ือให้ประชาชนมี จดักิจกรรมสง่เสริมสนบัสนนุ 50,000     50,000     50,000     50,000    ระดบัความ ประชาชนมีสขุภาพที่ ส านกั
กลุม่นวดแผนไทย สขุภาพที่แข็งแรงและ นวดแผนไทยเพ่ือสขุภาพต าบลนาโพธ์ิ ส าเร็จของ แข็งแรงและใช้เวลาวา่ง งานปลดั

ใช้เวลาวา่งให้เกิด การจดั เป็นประโยชน์
ประโยชน์ กิจกรรม

6 โครงการสง่เสริม เพ่ือตระหนกัในคณุคา่ สนบัสนนุกลุม่ตีเหล็ก จ านวน 2 กลุม่ 20,000     20,000     20,000     20,000    ระดบัความ ประชาชนตระหนกัใน ส านกั
สนบัสนนุกลุม่ตีเหล็ก ของภมิูปัญญาท้องถ่ิน ส าเร็จของ คณุคา่ของภมิูปัญญา งานปลดั
หมู่ที่ 2,5 และสร้างรายได้ให้แก่ การจดั ท้องถ่ินและสร้างรายได้

ประชาชน กิจกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

7 โครงการสง่เสริม เพ่ือตระหนกัในคณุคา่ ทัง้ 5 หมู่บ้าน 50,000     50,000     50,000     50,000    ระดบัความ ประชาชนตระหนกัใน ส านกั
สนบัสนนุพืชสมนุไพร ของพืชสมนุไพรและ ส าเร็จของ คณุคา่ของพืชสมนุไพร งานปลดั
เป็นศนูย์เรียนรู้ประจ า ใช้เวลาวา่งให้เกิด การจดั และใช้เวลาวา่งให้เกิด
หมู่บ้าน ประโยชน์ กิจกรรม ประโยชน์

8 โครงการสง่เสริม เพ่ือสร้างและพฒันา เด็ก เยาวชน ประชาชนและครอบครัว 20,000     20,000     20,000     20,000    ระดบัความ เด็ก เยาวชน ประชาชน ส านกั
สนบัสนนุคุ้มครอง ความรู้ด้านสิทธิ ในพืน้ที่ต าบลนาโพธ์ิ เป็นอยู่ใน และครอบครัวมีกา งานปลดั
ชีวิตและสิทธิมนษุยชน มนษุยชน สงัคมดีขึน้ รพฒันาความรู้ด้าน

สิทธิมนษุยชน
9 โครงการฝึกอบรม เพ่ือให้ประชาชนมี อบรมให้ความรู้เก่ียวกับปัญหา 30,000     30,000     30,000     30,000    ระดบัของ ประชาชนมีจิตส านกึ ส านกั

ปอ้งกันและแก้ไขปัญหา จิตส านกึในการตื่นตวั การติดเชือ้เอดส์ จ านวน 60 คน ผู้ติดเชือ้ ในการตื่นตวัปอ้งกันและ งานปลดั
การติดเชือ้เอดส์ ปอ้งกันและเฝา้ระวงั เอดส์ลดลง เฝา้ระวงัการติดเชือ้เอดส์

การติดเชือ้เอดส์
10 โครงการฝึกอบรม เพ่ือให้ประชาชนมีจิต อบรมให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด 30,000     30,000     30,000     30,000    ระดบัของ ประชาชนมีจิตส านกึ ส านกั

ปอ้งกันและแก้ไข ส านกึในการตื่นตวั จ านวน 60 คน ผู้ติด ในการตื่นตวัปอ้งกันและ งานปลดั
ปัญหายาเสพติด ปอ้งกันและเฝา้ ยาเสพติด เฝา้ระวงัยาเสพติด

ระวงัยาเสพติด ลดลง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

11 โครงการฝึกอบรมและ เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับ ฝึกอบรมและศกึษาดงูานของ 300,000   300,000   300,000   300,000  ระดบัความ ประชาชน กลุม่อาชีพ อสม. ส านกั
ศกึษาดงูานของ กลุม่อาชีพ อสม. ประชาชน กลุม่อาชีพ อสม. ผู้สงูอายุ ส าเร็จของ ผู้สงูอาย ุและผู้น าชมุชน งานปลดั
ประชาชน กลุม่อาชีพ  ผู้สงูอายแุละผู้น า และผู้น าชมุชน การจดั มีความรู้และศกัยภาพ
อสม. ผู้สงูอายแุละ ชมุชน กิจกรรม เพ่ิมขึน้
ผู้น าชมุชน

12 โครงการฝึกอบรมการ เพ่ือให้ประชาชนได้มี จดักิจกรรมอบรมทัง้ 5 หมู่บ้าน 50,000     50,000     50,000     50,000    ระดบัความ ประชาชนได้มีความรู้และ ส านกั
ท าปุ๋ ยหมกัของ ความรู้และน าไปใช้ ส าเร็จของ น าไปใช้ประโยชน์ งานปลดั
กลุม่สตรี ประโยชน์ การจดั

กิจกรรม
13 โครงการฝึกอบรม เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ จดักิจกรรมอบรมจดัดอกไม้และผกูผ้า 50,000     50,000     50,000     50,000    ระดบัความ ประชาชนได้ใช้เวลาวา่ง ส านกั

จดัดอกไม้และผกูผ้า เวลาวา่งให้เกิด ทัง้ 5 หมู่บ้าน ส าเร็จของ ให้เกิดประโยชน์และ งานปลดั
ของกลุม่แมบ้่าน ประโยชน์และมีรายได้ การจดั มีรายได้

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

14 โครงการฝึกอบรม เพ่ือให้ประชาชนมีการ จดักิจกรรมฝึกอบรมพฒันาฝีมือ 50,000     50,000     50,000     50,000    ระดบัความ ประชาชนมีการพฒันา ส านกั
พฒันาฝีมือการ พฒันาฝีมือการกรีด การกรีดยางพารา ทัง้ 5 หมู่บ้าน ส าเร็จของ ฝีมือการกรีดยางพารา งานปลดั
กรีดยางพารา ยางพารา การจดั

กิจกรรม
15 โครงการศกึษาดงูาน เพ่ือให้ประชาชนได้มี จดักิจกรรมศกึษาดงูานทัง้ 5 หมู่บ้าน 50,000     50,000     50,000     50,000    ระดบัความ ประชาชนได้มีความรู้และ ส านกั

กลุม่ท าหมอน ความรู้และน าไปใช้ ส าเร็จของ น าประโยชนไปใช้ งานปลดั
จากน า้ยางพารา ประโยชน์ การจดั
(จ.พทัลงุ) กิจกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

111



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

1 โครงการสนบัสนนุกลุม่ เพ่ือสง่เสริมกลุม่อาชีพ กลุม่อาชีพในต าบลนาโพธ์ิทัง้ 5 หมู่บ้าน 100,000   100,000   100,000   100,000  ร้อยละของ กลุม่อาชีพในพืน้ที่มีความ ส านกั
อาชีพให้ผู้สงูอาย ุ ในพืน้ที่ให้เข้มแข็ง ครัวเรือน เข้มแข็ง/ตอ่เน่ือง งานปลดั
ผู้ พิการและผู้ ด้อย ที่มีรายได้
โอกาส เพ่ิมขึน้

2 โครงการช่วยเหลือ เพ่ือช่วยเหลือและ ผู้ ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ปีละ 5 คน 50,000     50,000     50,000     50,000    ร้อยละของ ผู้ ด้อยโอกาสมีคณุภาพ ส านกั
ผู้ ด้อยโอกาสและ พฒันาคณุภาพชีวิต ผู้ ด้อยโอกาส ชีวิตที่ดีขึน้ งานปลดั
ยากไร้ ให้แก่ผู้ ด้อยโอกาสและ เข้าถึงบริการ

ผู้ยากไร้
3 โครงการเยี่ยมบ้าน เพ่ือเยี่ยมบ้านให้ อย่างน้อย ปีละ 1  ครัง้/คน 30,000     30,000     30,000     30,000    ระดบัความ  ผู้สงูอาย ุ ผู้ พิการ  ส านกั

ให้ก าลงัใจแก่ผู้ พิการ ก าลงัใจแก่ผู้ พิการ พงึพอใจของ ผู้ ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ งานปลดั
และด้อยโอกาส ด้อยโอกาส ผู้ พิการ มีคณุภาพชีวิตที่ดี
และผู้สงูอายุ  และผู้สงูอายุ สงูอายแุละ

ด้อยโอกาส
4 โครงการศกึษาดงูาน เพ่ือให้ผู้สงูอายไุด้ศกึษา ผู้สงูอายตุ าบลนาโพธ์ิ 180,000 180,000 180,000 180,000 ระดบัความ เพ่ือพฒันาศกัยภาพ ส านกั

ชมรมผู้สงูอายตุ าบล ดงูานชมรมผู้สงูอายุ พงึพอใจของ ผู้สงูอายุ งานปลดั
นาโพธ์ิ ผู้สงูอายุ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

112



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

5 โครงการอบรมให้ เพ่ือให้ผู้ดแูลผู้ พิการ อบรมให้ความรู้ผู้ดแูลผู้ พิการ 1 คน 50,000     50,000     50,000     50,000    ระดบัความ ผู้ดแูลผู้ พิการมีความรู้ ส านกั
ความรู้ผู้ดแูลผู้ พิการ มีความรู้ในการดแูล ตอ่ผู้ พิการ 1 คน ส าเร็จของ ในการดแูลผู้ พิการ งานปลดั

ผู้ พิการ การจดั
กิจกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

113



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

1 โครงการปลกูผกัสวน เพ่ือให้ประชาชนใน สง่เสริมการปลกูผกัสวนครัวรัว้กินได้ 50,000     50,000     50,000     50,000    ร้อยละของ ประชาชนสามารถใช้ชีวิต ส านกั
ครัวรัว้กินได้ พืน้ที่สามารถด าเนิน ทัง้ 5 หมู่บ้าน ครัวเรือนที่มี ตามหลกัเศรษฐกิจ งานปลดั

ชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจ รายได้ พอเพียง
พอเพียง เพ่ิมขึน้

2 โครงการอบรมให้ เพ่ือให้ประชาชนได้มี จดักิจกรรมอบรมทัง้ 5 หมู่บ้าน 50,000     50,000     50,000     50,000    ระดบัความ ประชาชนมีความรู้และ ส านกั
ความรู้ปุ๋ ยอินทรีย์ ความรู้และน าไปใช้ ส าเร็จของ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ งานปลดั
ชีวภาพ ประโยชน์ การจดั

กิจกรรม
3 โครงการสง่เสริม เพ่ือให้ประชาชนได้มี อบรมให้ความรู้ จดัพนัธ์พืชทดลองปลกู 30,000     30,000     30,000     30,000    ระดบัความ ประชาชนมีความรู้และ ส านกั

สนบัสนนุการท า ความรู้และน าไปใช้ ให้แก่ประชาชนผู้ เข้าร่วมโครงการ ส าเร็จของ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ งานปลดั
เกษตรตามหลกั ประโยชน์ การจดั
ปรัชญาเศรษฐกิจ กิจกรรม
พอเพียงตาม
พระราชด าริ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

114



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

4 โครงการสง่เสริม เพ่ือตระหนกัในคณุคา่ สง่เสริมการปลกูพืชสมนุไพรให้แก่ 50,000     50,000     50,000     50,000    ระดบัความ ประชาชนตระหนกัใน ส านกั
สนบัสนนุพืชสมนุไพร ของพืชสมนุไพรและ ทัง้ 5 หมู่บ้าน ส าเร็จของ คณุคา่ของพืชสมนุไพร งานปลดั
เป็นศนูย์เรียนรู้ประจ า ใช้เวลาวา่งให้เกิด การจดั และใช้เวลาวา่งให้เกิด
หมู่บ้าน ประโยชน์ กิจกรรม ประโยชน์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

115



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

1 โครงการสงเคราะห์ เพ่ือช่วยเหลือและ ผู้สงูอาย ุจ านวน 886 คน 5,000,000    5,000,000   5,000,000   5,000,000  ร้อยละของ ผู้สงูอายมีุคณุภาพชีวิต ส านกั
เบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ พฒันาคณุภาพชีวิต ผู้สงูอายุ ที่ดีขึน้ งานปลดั

ให้แก่ผู้สงูอายุ เข้าถึงบริการ
2 โครงการสงเคราะห์ เพ่ือช่วยเหลือและ ผู้ พิการ จ านวน 137 คน 684,000   684,000   684,000   684,000  ร้อยละของ ผู้ พิการมีคณุภาพชีวิต ส านกั

เบีย้ยงัชีพผู้ พิการ พฒันาคณุภาพชีวิต ผู้ พิการ ที่ดีขึน้ งานปลดั
ให้แก่ผู้ พิการ เข้าถึงบริการ

3 โครงการสงเคราะห์ เพ่ือช่วยเหลือและ ผู้ติดเชือ้เอดส์ 5  คน 60,000     60,000     60,000     60,000    ร้อยละของ ผู้ติดเชือ้เอดส์มีคณุภาพ ส านกั
เบีย้ยงัชีพผู้ติดเชือ้เอดส์ พฒันาคณุภาพชีวิต ผู้ติดเชือ้ ชีวิตที่ดีขึน้ งานปลดั

ให้แก่ผู้ติดเชือ้เอดส์ เอดส์เข้าถึง
บริการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

116



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

1 โครงการแข่งขนักีฬา เพ่ือสร้างความสามคัคี ประชาชนในต าบลนาโพธ์ิ 200,000 200,000 200,000 200,000 ความส าเร็จ คนในต าบลมีความ กองการ
นาโพธ์ิเกมส์ ของคนในชมุชนต าบล ของกิจกรรม สามคัคีมากขึน้ ศกึษาฯ

นาโพธ์ิ
2 โครงการแข่งขนักีฬา เพ่ือเช่ือมความสมัพนัธ์ ผู้บริหาร สมาชิก พนกังานสงักัด 20,000 20,000 20,000 20,000 ระดบัความ เกิดความรักความสามคัคี กองการ

ท้องถ่ินทุ่งสงสมัพนัธ์ ระหวา่งองค์กร อบต.นาโพธ์ิ พงึพอใจของ ระหวา่งองค์กร ศกึษาฯ
ประชาชน

3 โครงการแข่งขนักีฬา เพ่ือให้เด็กและเยาวชน จดัการแข่งขนักีฬา  ปีละ  1  ครัง้ 200,000   200,000   200,000   200,000  ระดบัความ เด็กและเยาวชนมีสขุภาพ กองการ
เยาวชนและประชาชน ใช้เวลาวา่งให้เป็น พงึพอใจของ แข็งแรงและใช้เวลาวา่ง ศกึษาฯ
อ าเภอทุ่งสง ประโยชน์โดยการ เยาวชน ให้เป็นประโยชน์
ทุ่งสงเกมส์ เลน่กีฬา การจดั

กิจกรรม
4 โครงการสง่เสริมและ เพ่ือสง่ทมีเข้าร่วมและ สง่เสริมและสนบัสนนุการแข่งขนั 200,000 200,000 200,000 200,000 ระดบัความ คนในต าบลนาโพธ์ิ กองการ

สนบัสนนุการแข่งขนั สนบัสนนุการแข่งขนั กีฬาทัง้ 5 หมู่บ้าน พงึพอใจของ มีความรักความสามคัคี ศกึษาฯ
กีฬา กีฬา ประชาชน มากขึน้

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

5 โครงการพฒันาสวน เพ่ือให้ประชาชนมี ติดตัง้อปุกรณ์ออกก าลงักายบริเวณ 500,000   500,000   500,000   500,000  ร้อยละ ประชาชนมีสขุภาพ กองการ
สขุภาพสระน า้บ้าน สถานที่ออกก าลงักาย สระน า้เกาะหมอ พร้อมปรับปรุง ของประชาชน ร่างกายแข็งแรง ศกึษาฯ
เกาะหมอ หมู่ที่ 4 ภมิูทศัน์ ที่ใช้ประโยชน์ กองช่าง

6 โครงการจดัหา เพ่ือให้ประชาชน จดัหาเคร่ืองเลน่ไว้ส าหรับประชาชน 500,000   500,000   500,000   500,000  ร้อยละ ประชาชนในมีสถานที่ กองการ
เคร่ืองเลน่สวน มีสถานที่ออกก าลงั ออกก าลงักลาย ของผู้ ใช้ พกัผ่อนหย่อนใจ ศกึษาฯ
สาธารณะสระน า้ กาย พกัผ่อนหย่อนใจ ประโยชน์
หนองโยก หมู่ที่ 3 จากการ

ออกก าลงั
กาย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

1 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนภายใน จดัสร้างสนามกีฬาของต าบลนาโพธ์ิ  - 15,000,000 - - ระดบัความ ประชาชนมีสถานที่ กองการ
สนามกีฬาระดบัต าบล ต าบลนาโพธ์ิมีสถานที่ บริเวณพืน้ที่ หมู่ที่ 1 จ านวน 1 แหง่ พงึพอใจของ ออกก าลงักาย ศกึษาฯ,

ออกก าลงักาย ประชาชน กองช่าง,
2 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ศนูย์พฒันา ก่อสร้างศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 2,956,000  2,956,000 2,956,000 2,956,000  1 แหง่ ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก กองการ

ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็กบ้านเกาะยวน บริเวณโรงเรียนบ้านเกาะยวน สามารถรองรับจ านวน ศกึษาฯ,

บ้านเกาะยวน สามารถรองรับจ านวน จ านวน 1 แหง่ เด็กนกัเรียนที่เพ่ิมขึน้ กองช่าง,
เด็กเข้าเรียนอย่าง
เพียงพอ

3 โครงการก่อสร้างรัว้ เพ่ือความปลอดภยั ก่อสร้างรัว้ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 400,000   400,000   400,000   400,000  รัว้ 1 แหง่ เด็กเล็กมีความปลอด กองการ
ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ของเด็กในศนูย์พฒันา บริเวณโรงเรียนบ้านเกาะยวน ภยัเพ่ิมขึน้ ศกึษาฯ,

บ้านเกาะยวน เด็กเล็ก จ านวน 1 แหง่ กองช่าง,

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

4 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้บรรยากาศ ปรับปรุงภมิูทศัน์บริเวณศนูย์พฒันา 400,000   400,000   400,000   400,000   1 แหง่ เด็กเล็กมีความปลอด กองการ
ภมิูทศัน์บริเวณ และสิ่งแวดล้อม เด็กเล็กบ้านเกาะยวนจ านวน 1 แหง่ ภยัเพ่ิมขึน้ ศกึษาฯ,

ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก บริเวณศนูย์พฒันา กองช่าง,
บ้านเกาะยวน เด็กเล็กสวยงามขึน้

5 โครงการปรับปรุง 1.เพ่ือจดัตัง้ศนูย์นวด ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลา 300,000   - - - 1 หลงั ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
ซ่อมแซมอาคาร แผนไทยต าบลนาโพธ์ิ เอนกประสงค์หมู่ที่ 5 (หลงัเดิ่ม) เช่น บริการทางสขุภาพ
ศาลาเอนกประสงค์ 2.เพ่ือเป็นสถานให้ ซ่อมแซมประต ูหน้าตา่ง ฝาผนงั ฯลฯ
หมู่ที่ 5 (หลงัเดิม) บริการทางสขุภาพ

ของต าบลนาโพธ์ิ
6 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้อาคารศนูย์ ปรับปรุง ตอ่เติม อาคารศนูย์พฒันา 200,000   200,000   200,000   200,000  1 หลงั ศนูย์พฒันาเด็กเล็กมี กองการ

ตอ่เติมศนูย์พฒันา พฒันาเด็กเล็กมี เด็กเล็กสงักัด อบต.นาโพธ์ิ ความเป็นสดัสว่นและมี ศกึษาฯ,

เด็กเล็กฯ สงักัด ความเป็นสดัสว่น ความสะดวกตอ่การจดั กองช่าง,
อบต.นาโพธ์ิ สะดวกตอ่การจดั การเรียนการสอน

ประสบการการเรียน
การสอน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

120



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานการศกึษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

1 โครงการอาหาร เพ่ือสง่เสริมสขุภาพ ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 3 แหง่ 622,300       622,300      622,300      622,300     ร้อยละ เด็กนกัเรียนมีสขุภาพ กองการ
กลางวนั อนามยัของเด็กนกัเรียน ของเด็กมี อนามยัแข็งแรง ศกึษาฯ

สขุภาพ
แข็งแรง

2 โครงการอาหารเสริม เพ่ือสง่เสริมสขุภาพอนามยัศนูย์พฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนทัง้ 1,076,930  1,076,930 1,076,930 1,076,930 ร้อยละ เด็กนกัเรียนมีสขุภาพ กองการ
(นม) ของเด็กนกัเรียน  3  แหง่ ของเด็กมี อนามยัแข็งแรง ศกึษาฯ

สขุภาพ
แข็งแรง

3 โครงการรณรงค์ เพ่ือให้เด็กได้รับสาร ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 3 แหง่ 6,000       6,000       6,000       6,000      ร้อยละของ เด็กได้รับสารอาหารเสริม กองการ
การใช้เกลือไอโอดีน ไอโอดีนที่เพียงพอตอ่ เด็กนกัเรียน ไอโอดีนครบทกุคน ศกึษาฯ
ในการประกอบอาหาร ความต้องการของ มีสขุภาพ
เด็กปฐมวยั ร่างกาย ดีขึน้

4 โครงการสง่เสริม เพ่ือฟันสวย ยิม้ใสของ ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 3 แหง่ 15,000     15,000     15,000     15,000    ร้อยละของ เด็ก ศพด. มีสขุภาพปาก กองการ
ทนัตสขุภาพเด็กปฐมวยั เด็ก ศพด.เด็กมีสขุภาพ เด็กนกัเรียน และฟันที่สมบรูณ์แข็งแรง ศกึษาฯ
ของ ศพด.อบต.นาโพธ์ิ ปากและฟันที่สมบรูณ์ สขุภาพฟัน

แข็งแรง ดีขึน้

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานการศกึษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

5 โครงการพฒันา เพ่ือพฒันาศกัยภาพ บคุลากรศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 3 แหง่ 12,000     12,000     12,000     12,000    ร้อยละ ศนูย์พฒันาเด็ก กองการ
ศกัยภาพบคุลากร ของบคุลากรใน ของ อบต.นาโพธ์ิมีบคุลากร ศกึษาฯ
ในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก บคุลากร ได้รับการพฒันา

ที่ได้รับ อย่างตอ่เน่ือง
การพฒันา

6 โครงการพฒันา เพ่ือพฒันาศกัยภาพ จ านวน 1 ครัง้ 50,000     50,000     50,000     50,000    ระดบั คณะกรรมการ กองการ
ศกัยภาพของ ของคณะกรรมการ ความ ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  ศกึษาฯ
คณะกรรมการ ในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ส าเร็จ อบต.นาโพธ์ิ ได้รับการ
สถานศกึษา ของการ พฒันาอย่างตอ่เน่ือง

จดักิจกรรม
7 โครงการเข้าคา่ย เพ่ือปลกูฝังคณุธรรม อดุหนนุโรงเรียนในเขตพืน้ที่ต าบล 50,000     50,000     50,000     50,000    ระดบั เด็กและเยาวชนมี กองการ

คณุธรรมจริยธรรม จริยธรรมให้แก่นกัเรียน นาโพธ์ิ จ านวน 3 แหง่ ความ คณุธรรมจริยธรรม ศกึษาฯ
นกัเรียน ส าเร็จ

ของการ
จดักิจกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

122



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานการศกึษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

8 โครงการโรงเรียน เพ่ือพฒันาสภาพ อดุหนนุโรงเรียนในเขตพืน้ที่ต าบล 50,000     50,000     50,000     50,000    ระดบั เด็กมีสภาพแวดล้อมและ กองการ
สง่เสริมสขุภาพ แวดล้อมและสขุภาพ นาโพธ์ิ จ านวน 3 แหง่ ความ สขุภาพที่ดีขึน้ ศกึษาฯ

ของนกัเรียน ส าเร็จ
ของการ

จดักิจกรรม
9 โครงการปฐมนิเทศ เพ่ือเป็นการสร้างความ ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 3 แหง่ 10,000     10,000     10,000     10,000    ระดบั สร้างความสมัพนัธ์อนัดี กองการ

และประชมุผู้ปกครอง สมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง ความ ระหวา่งครูและผู้ปกครอง ศกึษาฯ
ครูและผู้ปกครอง ส าเร็จ

ของการ
จดักิจกรรม

10 โครงการประชาสมัพนัธ์ เพ่ือให้ชมุชนได้ทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 15,000     15,000     15,000     15,000    ระดบั ชมุชนในศนูย์พฒันาเด็ก  กองการ
ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก การด าเนินงานของ ความ อบต.นาโพธ์ิ ได้ทราบถึง ศกึษาฯ
สงักัดองค์การบริหาร ศนูย์พฒันาเด็กเล็กฯ ส าเร็จ การด าเนินงานของศนูย์
สว่นต าบลนาโพธ์ิ ของการ มากยิ่งขึน้

จดักิจกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

123



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

1 โครงการเฝา้ระวงัและ สร้างความรู้ ความ เฝา้ระวงัและปอ้งกันโรคไข้เลือดออก 80,000     80,000     80,000     80,000    ระดบัของ ประชาชนมีสขุภาพและ ส านกั
โรคติดตอ่และปอ้งกัน เข้าใจให้แก่ประชาชน ทัง้ 5 หมู่บ้าน ประชาชนที่มี อนามยัที่ดีขึน้ มีความ งานปลดั
ก าจดัโรคพิษสนุขับ้า ในการดแูลสขุภาพ สขุภาพดีขึน้ เข้าใจและให้ความส าคญั

และอนามยั ในการดแูลสขุภาพ

2 โครงการอดุหนนุ สร้างความรู้ ความ อดุหนนุศนูย์สาธารณสขุมลูฐาน 75,000     75,000     75,000     75,000    ระดบัของ ประชาชนมีสขุภาพและ ส านกั
ศนูย์สาธารณสขุมลูฐาน เข้าใจให้แก่ประชาชน ประจ าหมู่บ้าน ทัง้ 5 หมู่บ้าน ประชาชนที่มี อนามยัที่ดีขึน้ มีความ งานปลดั

ในการดแูลสขุภาพ สขุภาพดีขึน้ เข้าใจและให้ความส าคญั
และอนามยั ในการดแูลสขุภาพ

3 โครงการรักษ์บ้าน สร้างความรู้ ความ เฝา้ระวงัและปอ้งกันโรคไข้เลิอดออก 50,000     50,000     50,000     50,000    ระดบัของ ประชาชนมีสขุภาพและ ส านกั
ประสานใจปลอดภยั เข้าใจให้แก่ประชาชน ทัง้ 5 หมู่บ้าน ประชาชนที่มี อนามยัที่ดีขึน้ มีความ งานปลดั
จากไข้เลือดออก ในการดแูลสขุภาพ สขุภาพดีขึน้ เข้าใจและให้ความส าคญั

และอนามยั ในการดแูลสขุภาพ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

124



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการติดตัง้กล้อง เพ่ือความปลอดภยั ติดตัง้กล้องวงจรปิด (CCTV) 900,000   900,000   900,000   900,000  ระดบัความ ประชาชนมีความ ส านกั
วงจรปิด (CCTV) ในชีวิตและทรัพย์สิน  บริเวณทางแยกและจดุเสี่ยง ปลอดภยั ปลอดภยัในชีวิตและ งานปลดั,

บริเวณสามแยกและ จ านวน 30 ตวั ในชีวิต ทรัพย์สิน กองช่าง
จดุเสี่ยงภายในต าบล และทรัพย์

สินของ
ประชาชน

2 โครงการจดัท าปา้ย เพ่ือความสะดวก จดัท าปา้ยบอกช่ือซอย 200,000   200,000   200,000   200,000  ระดบัความ ผู้ ใช้เส้นทางมีความ ส านกั
ช่ือซอยและเส้นทาง ในการใช้เส้นทาง บอกทางในพืน้ที่ต าบลนาโพธ์ิ พงึพอใจของ สะดวกในการใช้เส้นทาง งานปลดั
ในต าบล ผู้ ใช้เส้นทาง

3 โครงการจดัท า เพ่ือเพ่ิมความปลอดภยั จดัท าลกูระนาดและสญัญานไฟ 200,000   200,000   200,000   200,000  ระดบัการ ประชาชนมีความ ส านกั
ลกูระนาด/ติดติดตัง้ ในชีวิตและทรัพย์สิน ประพริบ เกิดอบุตัิเหตุ ปลอดภยัในการใช้เส้นทาง งานปลดั
สญัญาณไฟกระพริบ ลดลง มากขึน้

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการปอ้งกันและ เตรียมความพร้อมใน จดัจดุบริการและเจ้าหน้าที่ประจ าใน 200,000   200,000   200,000   200,000  ระดบัการเกิด สามารถปอ้งกัน ช่วยเหลือ ส านกั
ลดอบุตัิเหตตุา่งๆ การปอ้งกัน ช่วยเหลือ  ช่วงเทศกาลตา่งๆ อบุตัิเหตุ และบรรเทาสาธารณภยั งานปลดั
ในช่วงเทศกาลตา่งๆ และบรรเทาสาธารณ ลดลง เบือ้งต้นได้

ภยัที่อาจเกิดขึน้

2 โครงการช่วยเหลือและ เตรียมความพร้อมใน ช่วยเหลือและบรรเทาเบือ้งต้น 200,000   200,000   200,000   200,000  ระดบัความ สามารถปอ้งกัน ช่วยเหลือ ส านกั
บรรเทาผู้ประสบ การปอ้งกัน ช่วยเหลือ  แก่ผู้ประสบสาธารณภยั พงึพอใจใน และบรรเทาสาธารณภยั งานปลดั
สาธารณภยั และบรรเทาสาธารณ การชว่ยเหลอื เบือ้งต้นได้

ภยัที่อาจเกิดขึน้ มากขึน้

3 โครงการฝึกอบรม/ เตรียมความพร้อมใน ฝึกอบรม อปพร.ในต าบลปีละ 50 คน 200,000   200,000   200,000   200,000  ระดบัการ สามารถปอ้งกัน ช่วยเหลือ ส านกั
ทบทวนอาสาสมคัร การปอ้งกัน ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภยั งานปลดั
ปอ้งภยัฝ่ายพลเรือน  และ บรรเทาสาธารณ ประชาชน เบือ้งต้นได้

ภยัที่อาจเกิดขึน้ มากขึน้

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

126



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

4 โครงการจดัซือ้วสัดุ เตรียมความพร้อมใน จดัซือ้วสัด/ุอปุกรณ์ประจ าศนูย์ อปพร. 150,000   150,000   150,000   150,000  ระดบัการ สามารถปอ้งกัน ช่วยเหลือ ส านกั
และอปุกรณ์ปอ้งกัน การปอ้งกัน ช่วยเหลือ และวสัดปุระจ ารถดบัเพลิง ช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภยั งานปลดั
บรรเทาสาธารณภยั  และบรรเทาสาธารณ ประชาชน เบือ้งต้นได้
และอปุกรณ์ดบัเพลิง ภยัที่อาจเกิดขึน้ มากขึน้

5 โครงการแพทย์ เพ่ือช่วยเหลือและปฐม ทัง้ 5 หมู่บ้าน และที่ได้รับการร้องขอ 50,000     50,000     50,000     50,000    ระดบัการ ท าให้การช่วยเหลือผู้ ป่วย ส านกั
ฉกุเฉิน 24 ชัว่โมง พยาบาลผู้ ป่วย   สัง่การจากหนว่ยบงัคบับญัชา ช่วยเหลือ ผู้บาดเจ็บได้ทนัทว่งที งานปลดั

ผู้บาดเจ็บณ จดุเกิด ประชาชน
เหตกุ่อนน าสง่สถาน มากขึน้
พยาบาลของรัฐ

6 โครงการชดุลาด เพ่ือสร้างความสงบ จดัชดุลาดตระเวนประจ าหมู่บ้าน 50,000     50,000     50,000     50,000    ระดบัการ ชมุชนมีความสงบ ส านกั
ตระเวนประจ าหมู่บ้าน เรียบร้อยและความ ช่วยเหลือ เรียบร้อยและประชาชน งานปลดั,

ปลอดภยัในชีวิตและ ประชาชน มีความปลอดภยัในชีวิต สภ.ทุ่งสง
ทรัพย์สินของประชาชน มากขึน้ และทรัพย์สิน
ในพืน้ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

127



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

7 โครงการฝึกอบรม เพ่ือให้ประชาชนมีจิต อบรมให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด 30,000     30,000     30,000     30,000    ระดบัของ ประชาชนมีจิตส านกึ ส านกั
ปอ้งกันและแก้ไขปัญหา ส านกึในการตื่นตวั จ านวน 60 คน ผู้ติดยา ในการตื่นตวัปอ้งกันและ งานปลดั,

ยาเสพติด ปอ้งกันและเฝา้ระวงั เสพติดลดลง เฝา้ระวงัยาเสพติด
ยาเสพติด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการลงทุน  และการท่องเที่ยว
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

1 โครงการปรับปรุง เพ่ือสง่เสริมเป็น ก่อสร้างศาลาพอ่ทา่นคล้ายบริเวณ 1,500,000  - - - 1 หลงั มีสถานที่ทอ่งเที่ยว กองช่าง
ภมิูทศัน์และก่อสร้าง สถานที่ทอ่งเที่ยว สระน า้หนองโยก จ านวน 1 หลงั และศนูย์รวมจิตใจเพ่ิมขึน้
ศาลาพอ่ทา่นคล้าย และศนูย์รวมจิตใจ พร้อมปรับปรุงภมิูทศัน์บริเวณดงักลา่ว
สระน า้หนองโยก ของประชาชน
หมู่ที่ 3

2 โครงการปรับปรุง เพ่ือความเป็นระเบยีบ ปรับพืน้ที่ 2 ข้างทางที่หน้า อบต. - 9,457,000 - - ถนน 1 สาย พืน้ที่สองข้างทางบริเวณ กองช่าง
ภมิูทศัน์บริเวณถนน เรียบร้อยและสวยงาม ก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางทอ่ หน้าที่ท าการ อบต.

ด้านหน้าองค์การบริหาร ระบายน า้ และติดตัง้ไฟประติมากรรม มีความเป็นระเบยีบ
สว่นต าบลนาโพธ์ิ    เรียบร้อย และสวยงาม
(ถนนสายบ้านบนควน 
ต าบลนาโพธ์ิ-สหกรณ์
นิคม ต าบลเขาขาว
หมู่ที่ 1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศลิปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการลงทุน  และการท่องเที่ยว
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

3 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือใช้เป็นสถานที่ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพ่ือใช้เป็น 500,000        -  -  - อาคารแปรรูป เพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร กองช่าง
ให้เป็นแหลง่แปรรูป แปรรูปผลผลิตทางการ อาคารส าหรับแปรรูปผลผลิต 1 หลงั โดยไมต้่องผ่านพอ่ค้า
ผลผลิตทางการเกษตร เกษตร ทางการเกษตร(สตัว์ พืช ประมง) คนกลาง
หมู่ที่ 2

4 โครงการก่อสร้างร้านค้า เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้างศนูย์จ าหนา่ยสินค้าชมุชน 500,000   - - ระดบั ประชาชนมีสถานที่ส าหรับ ส านกั
ชมุชนบริเวณสระน า้ สถานที่ส าหรับ อย่างน้อย  จ านวน  1  แหง่ ความส าเร็จ จ าหนา่ยสินค้าชมุชน งานปลดั,

หนองโยก หมู่ที่ 3 จ าหนา่ยสินค้าชมุชน ของกิจกรรม กองช่าง
5 โครงการก่อสร้างร้านค้า เพ่ือสง่เสริมอาชีพเพ่ิม ก่อสร้างอาคารจ าหนา่ยสินค้า 500,000        -  -  - อาคาร ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึน้ ส านกังานปลดั

ชมุชนบริเวณถนน รายได้ให้กับชมุชน จ านวน 1 หลงั พร้อมปรับปรุงพืน้ที่ จ าหนา่ย
สาย 41 หมู่ที่ 4 สินค้า 1 หลงั

6 โครงการก่อสร้างศาลา เพ่ือสง่เสริมเป็นสถานที่ ก่อสร้างอาคารประดิษฐานพอ่ทา่น        500,000   -    -    -  ศาลา 1 หลงั มีสถานที่ทอ่งเที่ยวเพ่ิมขึน้ กองช่าง
พอ่ทา่นคล้าย หมู่ที่ 5 ทอ่งเที่ยวและศนูย์ คล้าย 1 หลงั

รวมใจของพ่ีน้องนาโพธ์ิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศลิปวัฒนธรรม
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการลงทุน  และการท่องเที่ยว
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

7 โครงการปรับปรุง เพ่ือสง่เสริมเป็น  จดัสวนหย่อมพร้อมติดตัง้โคมไฟ 800,000        -  -  - สถานที่ ประชาชนมีสขุภาพ กองช่าง
ภมิูทศัน์เขาคมให้ สถานที่ทอ่งเที่ยว สอ่งสวา่ง ทอ่งเที่ยว กายและสขุภาพจิตดีขึน้
เป็นสถานที่ทอ่งเที่ยว 1 แหง่
และพกัผ่อนหย่อนใจ

8 โครงการก่อสร้างและ เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้างโรงสีข้าวชมุชนและจดักิจกรรม 100,000   100,000   -   -  ระดบั ประชาชนมีสถานที่ส าหรับ ส านกั
สง่เสริมวิสาหกิจชมุชน สถานที่ส าหรับสีข้าว วิสาหกิจชมุชน จ านวน 1 แหง่ ความส าเร็จ สีข้าว งานปลดั
(โรงสีข้าวชมุชน) หมู่ที่ 2 ของกิจกรรม และกองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศลิปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

      2561 

   (บาท)

    2562  

  (บาท)

    2563  

  (บาท)

    2564  

  (บาท)

1 โครงการปรับพืน้ที่ เพ่ือใช้เป็นสถานที่  ก่อสร้างโบะคอนกรีตเสริมเหล็ก 800,000        -  -  - ความพงึ หมู่บ้านมีสถานที่จดั กองช่าง
ส าหรับลอยกระทง จดังานลอยกระทง  ส าหรับใช้เป็นสถานที่ลอยกระทง พอใจของ กิจกรรมลอยกระทง
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ของหมู่บ้าน ผู้ ใช้บริการ

2 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชนได้  ปรับปรุงภมิูทศัน์ที่สาธารณะ 950,000        -  -  - ความพงึ ประชาชนมีสขุภาพ กองช่าง
ภมิูทศัน์บริเวณ ใช้เป็นสถานที่พกัผ่อน  หนองชอนไชจดัสวนและเทลาน พอใจของ ร่างกายแข็งแรง
หนองชอนไช  หมู่ที่ 4 หย่อนใจ และออก  คอนกรีตโดยรอบคนัสระ ผู้ ใช้บริการ

ก าลงักายของหมู่บ้าน
3 โครงการตรวจสอบ เพ่ือให้ทราบแนวเขต  สอบเขตแนวล าห้วยบ้านนาหวนั 100,000        -  -  - ความ ทราบแนวเขตห้วย กองช่าง
แนวเขตสาธารณะ ของล าห้วย  ตลอดเส้นทาง สามารถ สาธารณะ
ล าห้วยบ้านนาหวนั ในการใช้
หมู่ที่ 5 พืน้ที่

4 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็น  ปรับปรุงภมิูทศัน์สระน า้หนองบอ่ 500,000        -  -  - ความ ประชาชนมีสขุภาพ กองช่าง
ภมิูทศัน์บริเวณสระน า้ สถานที่พกัผ่อน   จดัสวนและเทลานคอนกรีตโดย พงึพอใจ ร่างกายแข็งแรง
หนองบอ่บ้านนาหวนั หย่อนใจ และออก  รอบคนัสระ ของ
หมู่ที่ 5 ก าลงักายของหมู่บ้าน ผู้ ใช้บริการ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผดิชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่ งยนื
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์              เป้าหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชีวั้ด 
(KPI)
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

      2561 

   (บาท)

    2562  

  (บาท)

    2563  

  (บาท)

    2564  

  (บาท)

5 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็น  ปรับปรุงภมิูทศัน์ที่สาธารณะบริเวณ 200,000        -  -  - ความ ประชาชนมีสขุภาพ กองช่าง
ภมิูทศัน์บริเวณบอ่น า้ สถานที่พกัผ่อน บอ่น า้บ้านบนควน หมู่ที่ 5 พงึพอใจ ร่างกายแข็งแรง
บ้านบนควน หมู่ที่ 5 หย่อนใจ และออก ของ

ก าลงักายของหมู่บ้าน ผู้ ใช้บริการ
6 โครงการปรับภมิูทศัน์ เพ่ือให้บรรยากาศ  ปรับภมิูทศัน์บริเวณพืน้ที่ทุ่งโคกเกาะ 400,000   400,000   400,000   400,000  ร้อยละของ บรรยากาศสิ่งแวดล้อม ส านกั

ทุ่งโคกเกาะ สิ่งแวดล้อมบริเวณ ภมิูทศัน์ บริเวณทุ่งโคกเกาะดีขึน้ งานปลดั
(ปลกูพืชกินได้) หมู่ที่ 2 ทุ่งโคกเกาะดีขึน้ ที่ดีขึน้ กองช่าง

ตัวชีวั้ด 
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผดิชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่ งยนื
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์              เป้าหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

      2561 

   (บาท)

    2562  

  (บาท)

    2563  

  (บาท)

    2564  

  (บาท)

1 โครงการรณรงค์ เพ่ืออนรัุกษ์และฟืน้ฟู จดักิจกรรมอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 20,000     20,000     20,000     20,000    ร้อยละของ ทรัพยากรธรรมชาติและ ส านกั
อนรัุกษ์ทรัพยากร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น ป่าไม้ น า้ ดิน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมดีขึน้ งานปลดั
ธรรมชาติและ และสิ่งแวดล้อม การจดัการขยะ มลพิษ และอ่ืนๆ ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ดีขึน้

2 โครงการรักษ์น า้ เพ่ืออนรัุกษ์และฟืน้ฟู จดักิจกรรมอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 20,000     20,000     20,000     20,000    ร้อยละของ ทรัพยากรธรรมชาติและ ส านกั
รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมดีขึน้ งานปลดั

และสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ
ดีขึน้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์              เป้าหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชีวั้ด 
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผดิชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่ งยนื
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
แผนงานบริหารงานทั่วไป

      2561 

   (บาท)

    2562  

  (บาท)

    2563  

  (บาท)

    2564  

  (บาท)

1 โครงการคุ้มครองดแูล เพ่ืออนรัุกษ์และฟืน้ฟู คุ้มครองดแูลรักษาที่สาธารณประโยชน์ 100,000   100,000   100,000   100,000  ร้อยละของ ทรัพยากรธรรมชาติและ ส านกั
รักษาที่สาธารณ ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมมีความ งานปลดั
ประโยชน์ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติที่ อดุมสมบรูณ์ขึน้

2 โครงการส ารวจที่ เพ่ือรักษาที่สาธารณะ ท าการส ารวจที่สาธารณะครอบคลมุ 10,000     10,000     10,000     10,000    ร้อยละของ ทราบข้อมลูพืน้ที่สาธารณะ กองช่าง
สาธารณะในต าบล ในเขตพืน้ที่ให้คงอยู่ ทัง้ 5 หมู่บ้าน ที่สาธารณะ ในต าบลนาโพธ์ิ
นาโพธ์ิ ที่ได้ส ารวจ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่ งยนื
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์              เป้าหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชีวั้ด 
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผดิชอบ
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

1 โครงการจดักิจกรรม เพ่ือสร้างความ จดักิจกรรมแหเ่ทยีนเข้าพรรษา  15,000     15,000     15,000     15,000    ระดบัความ ประชาชนเหน็คณุคา่ กองการ
วนัเข้าพรรษา ตระหนกัในคณุคา่และ ปีละ  1  ครัง้ ส าเร็จ และร่วมอนรัุกษ์ศาสนา ศกึษาฯ

อนรัุกษ์ศาสนา ศิลปะ ของการ ศิลปะวฒันธรรม  
วฒันธรรม จารีต จดักิจกรรม จารีตประเพณี
ประเพณี ภมิูปัญญา และภมิูปัญญาท้องถ่ิน
ท้องถ่ิน

2 โครงการจดักิจกรรม เพ่ือสร้างความ จดักิจกรรมวนัผู้สงุอายแุละ 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดบัความ ประชาชนเหน็คณุคา่ กองการ
วนัผู้สงุอายแุละ ตระหนกัในคณุคา่และ วนัสงกรานต์ ปีละ  1  ครัง้ ส าเร็จ และร่วมอนรัุกษ์ศาสนา ศกึษาฯ
วนัสงกรานต์ อนรัุกษ์ศาสนาศิลปะ ของการ ศิลปะวฒันธรรม  

วฒันธรรม จารีต จดักิจกรรม จารีตประเพณี
ประเพณี ภมิูปัญญา และภมิูปัญญาท้องถ่ิน
ท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศลิปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

3 โครงการงาน เพ่ือสร้างความ จดักิจกรรมวนัขึน้ปีใหม ่ปีละ 1 ครัง้ 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดบัความ ประชาชนเหน็คณุคา่ กองการ
วนัขึน้ปีใหม่ ตระหนกัในคณุคา่และ ส าเร็จ และร่วมอนรัุกษ์ศาสนา ศกึษาฯ

อนรัุกษ์ศาสนาศิลปะ ของการ ศิลปะวฒันธรรม  
วฒันธรรม จารีต จดักิจกรรม จารีตประเพณี
ประเพณี ภมิูปัญญา และภมิูปัญญาท้องถ่ิน
ท้องถ่ิน

4 โครงการสง่เสริม เพ่ือสร้างความ สง่เสริมอนรัุกษ์ศิลปะการละเลน่ท้องถ่ิน 15,000     15,000     15,000     15,000    ระดบัความ ประชาชนเหน็คณุคา่ กองการ
อนรัุกษ์ศิลปะ และการ ตระหนกัในคณุคา่และ เช่น เพลงบอก หนงัตะลงุ มโนราห์ ส าเร็จ และร่วมอนรัุกษ์ศาสนา ศกึษาฯ
ละเลน่ท้องถ่ิน อนรัุกษ์ศาสนาศิลปะ กลองยาว และอ่ืนๆ ของการ ศิลปะวฒันธรรม  

วฒันธรรม จารีต จดักิจกรรม จารีตประเพณี
ประเพณี ภมิูปัญญา และภมิูปัญญาท้องถ่ิน
ท้องถ่ิน

5 โครงการฝึกอบรม เพ่ือให้ประชาชน จดัอบรมศาสนพิธีกร ปีละ  20  คน 20,000 20,000 20,000 20,000 ระดบัความ ประชาชนเข้าใจหลกัการ กองการ
ศาสนพิธี สามารถเข้าใจหลกั ทัง้ 5 หมู่บ้าน ส าเร็จ ปฏบิตัิตนตามศาสนพิธี ศกึษาฯ

ในการปฏบิตัิตนตาม ของการ
ศาสนพิธี จดักิจกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศลิปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

6 โครงการสง่เสริม เพ่ือสง่เสริมให้ สง่เสริมการจดักิจกรรมวนัพระ 50,000     50,000     50,000     50,000    ระดบัความ ประชาชนร่วมกันสง่เสริม กองการ
วนัธรรมสวนะ (วนัพระ) ประชาชนร่วมกัน ส าเร็จ สืบสานอนรัุกษ์ศาสนา ศกึษาฯ

สืบสานอนรัุกษ์ศาสนา ของการ
จดักิจกรรม

7 โครงการประเพณี เพ่ือสร้างความ จดักิจกรรมประเพณีชกัพระ 30,000     30,000     30,000     30,000    ระดบัความ   ประชาชนเหน็คณุคา่และ กองการ
ชกัพระ ตระหนกัในคณุคา่ ปีละ 1 ครัง้ ส าเร็จ   ร่วมอนรัุกษ์ศาสนา ศิลปะ ศกึษาฯ

และอนรัุกษ์ศาสนา ของการ   วฒันธรรมจารีตประเพณี
ศิลปะ วฒันธรรมจารีต จดักิจกรรม    และภมิูปัญญาท้องถ่ิน
ประเพณี ภมิูปัญญา
ท้องถ่ิน

8 โครงการจดังานรัฐพิธี เพ่ือสร้างความจงรัก จดักิจกรรมในวนัส าคญัตา่งๆ เช่น วนั 50,000     50,000     50,000     50,000    ระดบัความ ประชาชนมีจิตส านกึรัก ส านกั
ตา่งๆ และการปกปอ้ง ภกัดีที่มีตอ่สถาบนั ที่ 5 ธันวาคม วนัพอ่แหง่ชาติ วนัที่ 12  ส าเร็จ สถาบนัพระมหากษัตริย์ งานปลดั
สถาบนั พระมหากษัตริย์ สิงหาคม วนัแมแ่หง่ชาติ วนัปิยมหาราช ของการ

และวนัส าคญัอ่ืนๆ จดักิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศลิปวัฒนธรรม
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

9 โครงการอนรัุกษ์ภมิู เพ่ือสร้างความ สง่เสริมการอนรัุกษ์ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 10,000     10,000     10,000     10,000    ระดบัความ ประชาชนเหน็คณุคา่และ ส านกั
ปัญญาท้องถ่ิน ตระหนกัในคณุคา่ ส าเร็จ ร่วมอนรัุกษ์ศาสนา ศิลปะ งานปลดั

และอนรัุกษ์ศาสนา ของการ   วฒันธรรม จารีตประเพณี
ศิลปะ วฒันธรรม จารีต จดักิจกรรม    และภมิูปัญญาท้องถ่ิน
ประเพณี ภมิูปัญญา
ท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศลิปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาองค์กรและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

1 โครงการฝึกอบรม เพ่ิมความรู้ให้กับ ฝึกอบรมทศันศกึษาดงูานคณะผู้บริหาร 300,000   300,000   300,000   300,000  ระดบัความมี บคุลากรมีความรู้เพ่ิมขึน้ ส านกั
ทศันศกึษาดงูาน บคุลากรและเพ่ิม สมาชิกสภา อบต., พนกังาน  เจ้าหน้าที่ ประสิทธิภาพ และการบริหารงานของ งานปลดั

ประสิทธิภาพให้กับ และผู้น าชมุชน  ปีละ  1  ครัง้ ในการ อบต. มีประสิทธิภาพ
การบริหารงานของ บริหาร เพ่ิมขึน้
อบต.

2 โครงการจดัท าแผนที่ เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ ด าเนินการจดัท าแผนที่ภาษีและ 100,000   100,000   100,000   100,000  ระดบัความมี หนว่ยงานมีรายได้เพ่ิมขึน้ กองคลงั
ภาษี โดยสามารถจดัเก็บ ทะเบยีนทรัพย์สินให้ครอบคลมุพืน้ที่ ประสิทธิภาพ มีระบบการจดัเก็บภาษี

ภาษีตา่งๆ ได้อย่าง ทัง้หมดของ อบต.นาโพธ์ิ ในการ ที่แนน่อนและเป็นธรรม
ครบถ้วน ถกูต้อง และ ปฏบิตัิงาน

เป็นธรรม
3 โครงการจดัฝึกอบรม เพ่ิมความรู้ให้กับ -จดัฝึกอบรมพฒันาบคุลากร อย่างน้อย 800,000   800,000   800,000   800,000  ระดบัความมี บคุลากรมีความรู้เพ่ิมขึน้ ส านกั

พฒันาบคุลากร และ บคุลากรและเพ่ิม ปีละ  1 ครัง้ ประสิทธิภาพ และการบริหารงานของ งานปลดั
สง่บคุลากรเข้าฝึกอบรม ประสิทธิภาพให้กับ -สง่บคุลากรเข้าฝึกอบรมอย่างน้อย ในการ อบต. มีประสิทธิภาพ

การบริหารงานของ คนละ1 ครัง้/ปี บริหาร เพ่ิมขึน้
อบต.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

งบประมาณและที่ผ่านมา

140



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาองค์กรและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

4 โครงการจดัเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ด าเนินการจดัเก็บภาษีไปในหมู่บ้าน 5,000       5,000       5,000       5,000      ระดบัความมี การเก็บภาษีมี กองคลงั
นอกสถานที่ ในการจดัเก็บภาษี ในพืน้ที่ความรับผิดชอบ ของ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากขึน้

และเพ่ิมช่องทางการ อบต.นาโพธ์ิ ในการ และประชาชีมีช่องทาง
ช าระภาษีให้แก่ บริหาร ในการช าระภาษีเพ่ิม
ประชาชน มากขึน้

5 โครงการจดัประชมุ เพ่ือให้ประชนเข้ามามี จดัประชมุประชาคมเพ่ือการจดัท าแผน 50,000     50,000     50,000     50,000    ระดบัความ ประชาชนมีสว่นร่วมใน ส านกั
เวทปีระชาคม สว่นร่วมในการร่วมคิด พฒันาฯ เพ่ิมเติมแผนพฒันาฯ จดัท า ส าเร็จ การด าเนินการใน งานปลดั

ร่วมท า ร่วมวางแผน แผนชมุชน และเวทปีระชมุประชาคม ของการ ทกุขัน้ตอน
ในการบริหารงานของ ในเร่ืองอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับอ านาจ จดักิจกรรม
อบต.นาโพธ์ิ หน้าที่ของ อบต.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.07

ยทุธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

1. การปรับปรุงและพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 5            1,202,500     9            1,164,600     9             17,562,000   9             9,967,000     32           29,896,100     

-แผนงานเคหะและชมุชน 3            1,300,000     3            1,300,000     3             1,300,000     3             1,300,000     12           5,200,000       

รวม 8            2,502,500     12          2,464,600     12           18,862,000   12           11,267,000   44           35,096,100     

2. สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 15          900,000        15          900,000        15           900,000        15           900,000        60           3,600,000       

-แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 5            410,000        5            410,000        5             410,000        5             410,000        20           1,640,000       

-แผนงานการเกษตร 4            180,000        4            180,000        4             180,000        4             180,000        16           720,000          

-แผนงานงบกลาง 3            5,744,000     3            5,744,000     3             5,744,000     3             5,744,000     12           22,976,000     

-แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 6            1,620,000     6            1,620,000     6             1,620,000     6             1,620,000     24           6,480,000       

.-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 6            4,136,000     7            18,836,000   6             3,836,000     6             3,836,000     25           30,644,000     

-แผนงานการศกึษา 10          1,907,230     10          1,907,230     10           1,907,230     10           1,907,230     40           7,628,920       

-แผนงานสาธารณสขุ 3            205,000        3            205,000        3             205,000        3             205,000        12           820,000          

รวม 52          15,102,230   53          29,802,230   52           14,802,230   52           14,802,230   209         74,508,920     

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ
ปี  2561 ปี  2564 รวม 4  ปีปี  2562 ปี  2563
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ยทุธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

3. สง่เสริมการจดัระเบยีบสงัคม
.-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 3            1,300,000     3            1,300,000     3             1,300,000     3             1,300,000     12           5,200,000       

-แผนงานรักษาความสงบภายใน 7            880,000        7            880,000        7             880,000        7             880,000        28           3,520,000       

รวม 10          2,180,000     10          2,180,000     10           2,180,000     10           2,180,000     40           8,720,000       

4. สง่เสริมการลงทนุ และการทอ่งเที่ยว
-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 8            5,000,000     2            9,957,000     - - - - 10           14,957,000     

รวม 8            5,000,000     2            9,957,000     - - - - 10           14,957,000     

5. สง่เสริมและพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 6            2,950,000     1            400,000        1             400,000        1             400,000        9             4,150,000       

-แผนงานการเกษตร 2            40,000          2            40,000          2             40,000          2             40,000          8             160,000          

-แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2            110,000        2            110,000        2             110,000        2             110,000        8             440,000          

รวม 10          3,100,000     5            550,000        5             550,000        5             550,000        25           4,750,000       

ปี  2564ปี  2563 รวม 4  ปีปี  2561 ปี  2562
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ยทุธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

6. สง่เสริมศาสนาศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี
   และภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

.-แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 9            290,000        9            290,000        9             290,000        9             290,000        36           1,160,000       

 รวม 9            290,000        9            290,000        9             290,000        9             290,000        36           1,160,000       

7. การพฒันาองค์กรและบริหารจดัการตามหลกั
   ธรรมาภบิาล 

-แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5            1,255,000     5            1,255,000     5             1,255,000     5             1,255,000     20           5,020,000       

 รวม 5            1,255,000     5            1,255,000     5             1,255,000     5             1,255,000     20           5,020,000       

 รวมทัง้สิน้ 102      29,429,730  96        46,498,830   93         37,939,230   93         30,344,230  384        144,212,020  

ปี  2563 ปี  2564 รวม 4  ปีปี  2561 ปี  2562
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ที่ รหสั วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์
บัญชี แผนงาน / โครงการ โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และที่มา ระยะเวลา ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน

ท าเนียบแผนงาน / โครงการประจ าปี พ.ศ.2547

สาขาการพัฒนา  โครงสร้างพืน้ฐาน



หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ท าเนียบแผนงาน โครงการประจ าปี พ ศ
สาขาการพัฒนา  โครงสร้างพืน้ฐาน



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ
1 โครงการจดังานวนัเด็ก เพ่ือสง่เสริมสขุภาพและ อดุหนนุโรงเรียนในเขต 50,000     50,000     50,000     50,000    ระดบัความ เด็กและเยาวชนได้ กองการ

แหง่ชาติ สร้างความรัก ต าบลนาโพธ์ิที่ขอรับ ส าเร็จ มีกิจกรรมร่วมกัน ศกึษาฯ
การสนบัสนนุงบ ของการ
 ประมาณปีละ 1 ครัง้ จดักิจกรรม

2 โครงการพฒันาคณุธรรม เพ่ือปลกูฝังคณุธรรมและ อดุหนนุโรงเรียน 24,600     - - - ระดบัความ เด็กและเยาวชนได้ กองการ
จริยธรรม นกัเรียน จริยธรรมให้แก่นกัเรียน บ้านเกาะปราง ส าเร็จ มีกิจกรรมร่วมกัน ศกึษาฯ

จดัคา่ยคณุธรรม ของการ
จริยธรรม จดักิจกรรม

3 โครงการอาหาร เพ่ือสง่เสริมสขุภาพ อดุหนนุงบประมาณ 1,740,000    1,740,000   1,740,000   1,740,000  ร้อยละ เด็กนกัเรียนมีสขุภาพ กองการ
กลางวนั อนามยัของเด็กนกัเรียน โรงเรียนสงักัด สพฐ ของเด็กมี อนามยัแข็งแรง ศกึษาฯ

ในพืน้ที่ สขุภาพ
จ านวน 3  แหง่ แข็งแรง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ
1 โครงการจดังานประเพณี เพ่ือเป็นการสืบสานขนบ อดุหนนุที่ท าการ 7,000       7,000       7,000       7,000      ระดบัความ ประชาชนในต าบลนาโพธ์ิ กองการ

เดือนสิบ ธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ปกครองอ าเภอทุ่งสง ส าเร็จของ ร่วมสืบสานงานประเพณี ศกึษาฯ
วฒันธรรมและภมิูปัญญา ในการจดังาน การจดั
ท้องถ่ิน ประเพณีเดือนสิบ กิจกรรม

ปีละ 1 ครัง้
2 โครงการจดังานเทศกาล เพ่ือเป็นการสืบสานขนบ อดุหนนุที่ท าการ 30,000     30,000     30,000     30,000    ระดบัความ ประชาชนในต าบลนาโพธ์ิ กองการ

ประเพณีชกัพระ ธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ปกครองอ าเภอทุ่งสง ส าเร็จของ ร่วมสืบสานงานประเพณี ศกึษาฯ
วฒันธรรมและภมิูปัญญา ในการจดังาน การจดั
ท้องถ่ิน เทศกาลประเพณี กิจกรรม

ชกัพระ ปีละ 1 ครัง้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศลิปวัฒนธรรม
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ
3 โครงการงานประเพณี เพ่ือเป็นการสืบสานขนบ อดุหนนุที่ท าการ 2,000       2,000       2,000       2,000      ระดบัความ ประชาชนในต าบลนาโพธ์ิ กองการ

มาฆบชูาแหผ้่าขึน้ธาตุ ธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ปกครองอ าเภอทุ่งสง ส าเร็จของ ร่วมสืบสานงานประเพณี ศกึษาฯ
วฒันธรรมและภมิูปัญญา ในการจดังาน การจดั
ท้องถ่ิน เทศกาลประเพณี กิจกรรม

มาฆบชูาแหผ้่า
ขึน้ธาต ุปีละ 1 ครัง้

4 โครงการจดังานรัฐพิธี เพ่ือแสดงความจงรักภกัดี อดุหนนุที่ท าการ 3,000       3,000       3,000       3,000      ระดบัความ ประชาชนมีจิตส านกึใน ส านกั
ตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์ ปกครองอ าเภอทุ่งสง ส าเร็จของ การแสดงออกถึงความ งานปลดั

ในการจดังานรัฐ การจดั จงรักภกัดีตอ่สถาบนั
พิธี กิจกรรม พระมหากษัตริย์

5 โครงการจดังานวนัลอยกระทง เพ่ือสร้างความตระหนกัใน อดุหนนุคณะ 50,000     50,000     50,000     50,000    ระดบัความ   ประชาชนเหน็คณุคา่และ กองการ
คณุคา่และอนรัุกษ์ศาสนา กรรมการหมู่บ้าน ส าเร็จของ   ร่วมอนรัุกษ์ศาสนา ศิลปะ ศกึษาฯ
ศิลปะ วฒันธรรม จารีต ทัง้ 5 หมู่บ้าน การจดั   วฒันธรรม  จารีตประเพณี
ประเพณี ภมิูปัญญา กิจกรรม    และภมิูปัญญาท้องถ่ิน
ท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศลิปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ
6 โครงการสง่เสริม เพ่ือสง่เสริม สนบัสนนุ อดุหนนุโรงเรียน 15,000     - - - ระดบัความ ประเพณีและวฒันธรรม กองการ

วฒันธรรมประเพณี การอนรัุกษ์ประเพณี บ้านเกาะปราง ส าเร็จของ ท้องถ่ินได้รับการอนรัุกษ์ ศกึษาฯ
ท้องถ่ิน และวัฒนธรรมท้องถ่ิน การจดั

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศลิปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาองค์กรและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

1 โครงการศนูย์รวม เพ่ือประชาสมัพนัธ์ อดุหนนุงบประมาณ 15,000     15,000     15,000     15,000    ระดบัการ ประชาชนและหนว่ยงาน ส านกั
ข้อมลูข่าวสารการ การด าเนินงานของ ให้แก่ อบต.ที่เป็น รับทราบ ตา่งๆ ได้รับทราบข้อมลู งานปลดั
จดัซือ้จดัจ้างของ หนว่ยงานให้ประชาชน เจ้าภาพในการ ข้อมลู ข่าวสารเก่ียวกับการ
องค์กรปกครอง และหนว่ยงานตา่งๆ ด ำเนินกำรตำม ข่ำวสำร ด าเนินงานของหนว่ยงาน
สว่นท้องถ่ินระดบัอ าเภอ ได้รับทราบ โครงการฯ ของประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.07

ยทุธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

2. สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน
-แผนงานการศกึษา 3            1,814,600     2            1,790,000     2             1,790,000     2             1,790,000     9             7,184,600       

รวม 3            1,814,600     2            1,790,000     2             1,790,000     2             1,790,000     9             7,184,600       

6. สง่เสริมศาสนาศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี
   และภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

.-แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 6            107,000        5            92,000          5             92,000          5             92,000          21           383,000          

 รวม 6            107,000        5            92,000          5             92,000          5             92,000          21           383,000          

7. การพฒันาองค์กรและบริหารจดัการตามหลกั
   ธรรมาภบิาล 

-แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1            15,000          1            15,000          1             15,000          1             15,000          4             60,000            

 รวม 1            15,000          1            15,000          1             15,000          1             15,000          4             60,000            

 รวมทัง้สิน้ 10        1,936,600    8          1,897,000    8           1,897,000    8           1,897,000    34         7,627,600      

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม 4  ปี
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ที่ รหสั วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์
บัญชี แผนงาน / โครงการ โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และที่มา ระยะเวลา ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน

ท าเนียบแผนงาน / โครงการประจ าปี พ.ศ.2547

สาขาการพัฒนา  โครงสร้างพืน้ฐาน



หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ท าเนียบแผนงาน โครงการประจ าปี พ ศ
สาขาการพัฒนา  โครงสร้างพืน้ฐาน



ผ.03

ยุทธศาสตร์ที่  1   การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

1 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4,500,000  4,500,000 - - ถนน 1 สาย ประชาชนสญัจรไปมาและ กองช่าง
สายบ้านต้นเคียนทราย- เส้นทางคมนาคมได้ กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.15 ขนสง่สินค้าพืชผลทางการ
ควนหนานป ูหมู่ที่ 5 สะดวกและลดอบุตัิเหตุ  เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร เกษตรได้อย่างสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศลิปวัฒนธรรม
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ผ.03

ยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการลงทุน  และการท่องเที่ยว
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

1 โครงการปรับปรุง เพ่ือความเป็นระเบยีบ ปรับพืน้ที่ 2 ข้างทางที่หน้า อบต. 9,457,000  9,457,000 - - ถนน 1 สาย พืน้ที่สองข้างทางบริเวณ กองช่าง
ภมิูทศัน์บริเวณถนน เรียบร้อยและสวยงาม ก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางทอ่ หน้าที่ท าการ อบต.

ด้านหน้าองค์การบริหาร ระบายน า้ และติดตัง้ไฟประติมากรรม มีความเป็นระเบยีบ
สว่นต าบลนาโพธ์ิ    เรียบร้อย และสวยงาม
(ถนนสายบ้านบนควน 
ต าบลนาโพธ์ิ-สหกรณ์
นิคม ต าบลเขาขาว
หมู่ที่ 1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศลิปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.07

ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

1. การปรับปรุงและพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1            4,500,000     1            4,500,000     - - - - 2             9,000,000       

รวม 1            4,500,000     1            4,500,000     - - - - 2             9,000,000       

4. สง่เสริมการลงทนุ และการทอ่งเที่ยว
-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1            9,457,000     1            9,457,000     - - - - 2             18,914,000     

รวม 1            9,457,000     1            9,457,000     - - - - 2             18,914,000     

 รวมทัง้สิน้ 2          13,957,000  2          13,957,000   - - - - 4           27,914,000    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม 4  ปี
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ที่ รหสั วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์
บัญชี แผนงาน / โครงการ โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และที่มา ระยะเวลา ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน

ท าเนียบแผนงาน / โครงการประจ าปี พ.ศ.2547

สาขาการพัฒนา  โครงสร้างพืน้ฐาน



หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ท าเนียบแผนงาน โครงการประจ าปี พ ศ
สาขาการพัฒนา  โครงสร้างพืน้ฐาน



แบบ ผ.05

ยุทธศาสตร์ที่  1   การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

1 ปรับปรุงถนนสาย เพ่ือให้ประชาชนใช้ ปรับปรุงผิวจราจรเป็นลาดยางแบบ 6,300,000 6,300,000 - - ถนน 1 สาย ประชาชนสญัจรไปมาและ กองชา่ง
บ้านโคกเกาะ-ทางหลวง เส้นทางคมนาคมได้ แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต กว้าง  5.00 เมตร ขนสง่สนิค้าพืชผลทางการ
สาย 41 หมูท่ี ่2,3,4, สะดวกและลดอบุตัเิหตุ หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,950 เมตร เกษตรได้อยา่งสะดวก

รวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

1 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนภายใน จดัสร้างสนามกีฬาของต าบลนาโพธ์ิ  15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ระดบัความ ประชาชนมีสถานที่ กองการ
สนามกีฬาระดบัต าบล ต าบลนาโพธ์ิมีสถานที่ บริเวณพืน้ที ่หมูท่ี ่1 จ านวน 1 แหง่ พงึพอใจของ ออกก าลงักาย ศกึษาฯ,

ออกก าลงักาย ประชาชน กองชา่ง,

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ  ธรรมชาต ิ และศลิปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.07

ยทุธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

1. การปรับปรุงและพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1            6,300,000 1            6,300,000 - - - - 2             12,600,000     

 รวม 1            6,300,000     1            6,300,000     - - - - 2             12,600,000     

2.การสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน
-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1            15,000,000   1            15,000,000   1             15,000,000   1             15,000,000   4             60,000,000     

 รวม 1            15,000,000   1            15,000,000   1             15,000,000   1             15,000,000   4             60,000,000     

 รวมทัง้สิน้ 2          21,300,000  2          21,300,000   1           15,000,000   1           15,000,000  6           72,600,000    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม 4  ปี
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ที่ รหสั วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์
บัญชี แผนงาน / โครงการ โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และที่มา ระยะเวลา ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน

ท าเนียบแผนงาน / โครงการประจ าปี พ.ศ.2547

สาขาการพัฒนา  โครงสร้างพืน้ฐาน



หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ท าเนียบแผนงาน โครงการประจ าปี พ ศ
สาขาการพัฒนา  โครงสร้างพืน้ฐาน



แบบ ผ.06

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ
1 โครงการเด็กมีคณุธรรม เพ่ือปลกูฝังคณุธรรม ศนูย์พฒันา - - - - ระดบัความ เด็กมีคณุธรรมและ กองการ

จริยธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เด็กเล็ก 3 แหง่ ส าเร็จ จริยธรรม ศกึษาฯ
ของการ

จดักิจกรรม
2 โครงการวนัไหว้ครู เพ่ือให้เด็กระลกึถึงบญุคณุ ศนูย์พฒันา - - - - ระดบั ศนูย์พฒันาเด็กเล็กผ่าน กองการ

ครูอาจารย์ เด็กเล็ก 3 แหง่ คณุภาพของ การรับรองการประกัน ศกึษาฯ
สถานศกึษา คณุภาพการศกึษา

3 โครงการจดักิจกรรม เพ่ือให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม ศนูย์พฒันา - - - - ระดบัความ เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกัน กองการ
สง่เสริมวฒันธรรม ประเพณี วนัส าคญัตา่งๆ ตาม เด็กเล็ก 3 แหง่ ส าเร็จ ศกึษาฯ
และภมิูปัญญาท้องถ่ิน ประเพณี ของการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ
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แบบ ผ.06

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ
4 โครงการจดังานประเพณี เพ่ือให้เด็กมีสว่นร่วมใน ศนูย์พฒันา - - - -  ระดบัความ เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกัน กองการ
ลอยกระทง การจดักิจกรรมวนั เด็กเล็ก 3 แหง่  ส าเร็จของ ศกึษาฯ

 การจดั 
 กิจกรรม 

5 โครงการจดังานประเพณี เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ ศนูย์พฒันา - - - -  ระดบัความ เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกัน กองการ
สารทเดือนสิบ ประเพณีส าคญัของท้องถ่ินเด็กเล็ก 3 แหง่  ส าเร็จของ ศกึษาฯ

 การจดั 
 กิจกรรม 

6 โครงการวนัส าคญัของชาติ เพ่ือถวายความจงรักภกัดี ศนูย์พฒันา - - - -  ระดบัความ เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกัน กองการ
(วนัพอ่ วนัแม)่ ตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์ เด็กเล็ก 3 แหง่  ส าเร็จของ ศกึษาฯ

 การจดั 
 กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.06

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ
7 โครงการวนัส าคญั เพ่ือให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม ศนูย์พฒันา - - - -  ระดบัความ เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกัน กองการ
ทางศาสนา ทางศาสนา เด็กเล็ก 3 แหง่  ส าเร็จของ ศกึษาฯ

 การจดั 
 กิจกรรม 

8 โครงการวิจยัในชัน้เรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาพฤติกรรม ปีละ 1 ครัง้ - - - -  ระดบัความ เด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึน้ กองการ
ที่ไมเ่หมาะสมของเด็ก  ส าเร็จของ ศกึษาฯ

 การจดั 
 กิจกรรม 

9 โครงการจดัสภาพ เพ่ือสร้างสขุภาวะ ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก - - - -  ระดบัความ เด็กมีมีสขภาวะที่ดีขึน้ กองการ
แวดล้อมเพ่ือสง่เสริม ให้แก่เด็กอาย ุ3-5ปี 3 แหง่  ส าเร็จของ ศกึษาฯ
ประสบการณ์เรียนรู้  การจดั 
ในการปอ้งกันโรคของ  กิจกรรม 
ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
อบต.นาโพธ์ิ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.06

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ
10 โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ 1.เพ่ือให้การผลิตสื่อ ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก - - - -  ระดบัความ ศนูย์พฒันาเด็กอบต. กองการ

การเรียนรู้ได้มาตรฐาน 3 แหง่  ส าเร็จของ นาโพธ์ิ มีสื่อการเรียน ศกึษาฯ
2.ครูรู้จกัการใช้เทคโนโลยี  การจดั การสอนครบทกุแผนการ
เพ่ือการจดัการเรียนรู้  กิจกรรม จดัประสบการณ์
ให้กับเด็ก

11 โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ เยี่ยมเยียนบ้านเด็ก - - - -  ระดบัความ เด็กที่เรียนในศนูย์พฒันา กองการ
ระหวา่งครูกับผู้ปกครอง ในช่วงปิดเทอม  ส าเร็จของ เด็ก อบต.นาโพธ์ิ ต้องได้ ศกึษาฯ

 การจดั รับการเยี่ยมบ้านทกุคน
 กิจกรรม 

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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แบบ ผ.07

ยทุธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

2. สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน
-แผนงานการศกึษา 11          - 11          - 11           - 11           - 44           -

รวม 11          - 11          - 11           - 11           - 44           -

 รวมทัง้สิน้ 11        - 11        - 11         - 11         - 44         -

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม 4  ปี
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ที่ รหสั วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์
บัญชี แผนงาน / โครงการ โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และที่มา ระยะเวลา ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน

ท าเนียบแผนงาน / โครงการประจ าปี พ.ศ.2547

สาขาการพัฒนา  โครงสร้างพืน้ฐาน



หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ท าเนียบแผนงาน โครงการประจ าปี พ ศ
สาขาการพัฒนา  โครงสร้างพืน้ฐาน



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ
1 โครงการจดังานวนัเด็ก เพ่ือสง่เสริมสขุภาพและ อดุหนนุโรงเรียนในเขต 50,000     50,000     50,000     50,000    ระดบัความ เด็กและเยาวชนได้ กองการ

แหง่ชาติ สร้างความรัก ต าบลนาโพธ์ิที่ขอรับ ส าเร็จ มีกิจกรรมร่วมกัน ศกึษาฯ
การสนบัสนนุงบ ของการ
 ประมาณปีละ 1 ครัง้ จดักิจกรรม

2 โครงการพฒันาคณุธรรม เพ่ือปลกูฝังคณุธรรมและ อดุหนนุโรงเรียน 24,600     - - - ระดบัความ เด็กและเยาวชนได้ กองการ
จริยธรรม นกัเรียน จริยธรรมให้แก่นกัเรียน บ้านเกาะปราง ส าเร็จ มีกิจกรรมร่วมกัน ศกึษาฯ

จดัคา่ยคณุธรรม ของการ
จริยธรรม จดักิจกรรม

3 โครงการอาหาร เพ่ือสง่เสริมสขุภาพ อดุหนนุงบประมาณ 1,740,000    1,740,000   1,740,000   1,740,000  ร้อยละ เด็กนกัเรียนมีสขุภาพ กองการ
กลางวนั อนามยัของเด็กนกัเรียน โรงเรียนสงักัด สพฐ ของเด็กมี อนามยัแข็งแรง ศกึษาฯ

ในพืน้ที่ สขุภาพ
จ านวน 3  แหง่ แข็งแรง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ
1 โครงการจดังานประเพณี เพ่ือเป็นการสืบสานขนบ อดุหนนุที่ท าการ 7,000       7,000       7,000       7,000      ระดบัความ ประชาชนในต าบลนาโพธ์ิ กองการ

เดือนสิบ ธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ปกครองอ าเภอทุ่งสง ส าเร็จของ ร่วมสืบสานงานประเพณี ศกึษาฯ
วฒันธรรมและภมิูปัญญา ในการจดังาน การจดั
ท้องถ่ิน ประเพณีเดือนสิบ กิจกรรม

ปีละ 1 ครัง้
2 โครงการจดังานเทศกาล เพ่ือเป็นการสืบสานขนบ อดุหนนุที่ท าการ 30,000     30,000     30,000     30,000    ระดบัความ ประชาชนในต าบลนาโพธ์ิ กองการ

ประเพณีชกัพระ ธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ปกครองอ าเภอทุ่งสง ส าเร็จของ ร่วมสืบสานงานประเพณี ศกึษาฯ
วฒันธรรมและภมิูปัญญา ในการจดังาน การจดั
ท้องถ่ิน เทศกาลประเพณี กิจกรรม

ชกัพระ ปีละ 1 ครัง้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศลิปวัฒนธรรม
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ
3 โครงการงานประเพณี เพ่ือเป็นการสืบสานขนบ อดุหนนุที่ท าการ 2,000       2,000       2,000       2,000      ระดบัความ ประชาชนในต าบลนาโพธ์ิ กองการ

มาฆบชูาแหผ้่าขึน้ธาตุ ธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ปกครองอ าเภอทุ่งสง ส าเร็จของ ร่วมสืบสานงานประเพณี ศกึษาฯ
วฒันธรรมและภมิูปัญญา ในการจดังาน การจดั
ท้องถ่ิน เทศกาลประเพณี กิจกรรม

มาฆบชูาแหผ้่า
ขึน้ธาต ุปีละ 1 ครัง้

4 โครงการจดังานรัฐพิธี เพ่ือแสดงความจงรักภกัดี อดุหนนุที่ท าการ 3,000       3,000       3,000       3,000      ระดบัความ ประชาชนมีจิตส านกึใน ส านกั
ตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์ ปกครองอ าเภอทุ่งสง ส าเร็จของ การแสดงออกถึงความ งานปลดั

ในการจดังานรัฐ การจดั จงรักภกัดีตอ่สถาบนั
พิธี กิจกรรม พระมหากษัตริย์

5 โครงการจดังานวนัลอยกระทง เพ่ือสร้างความตระหนกัใน อดุหนนุคณะ 50,000     50,000     50,000     50,000    ระดบัความ   ประชาชนเหน็คณุคา่และ กองการ
คณุคา่และอนรัุกษ์ศาสนา กรรมการหมู่บ้าน ส าเร็จของ   ร่วมอนรัุกษ์ศาสนา ศิลปะ ศกึษาฯ
ศิลปะ วฒันธรรม จารีต ทัง้ 5 หมู่บ้าน การจดั   วฒันธรรม  จารีตประเพณี
ประเพณี ภมิูปัญญา กิจกรรม    และภมิูปัญญาท้องถ่ิน
ท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศลิปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ
6 โครงการสง่เสริม เพ่ือสง่เสริม สนบัสนนุ อดุหนนุโรงเรียน 15,000     - - - ระดบัความ ประเพณีและวฒันธรรม กองการ

วฒันธรรมประเพณี การอนรัุกษ์ประเพณี บ้านเกาะปราง ส าเร็จของ ท้องถ่ินได้รับการอนรัุกษ์ ศกึษาฯ
ท้องถ่ิน และวัฒนธรรมท้องถ่ิน การจดั

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศลิปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาองค์กรและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผดิชอบ

1 โครงการศนูย์รวม เพ่ือประชาสมัพนัธ์ อดุหนนุงบประมาณ 15,000     15,000     15,000     15,000    ระดบัการ ประชาชนและหนว่ยงาน ส านกั
ข้อมลูข่าวสารการ การด าเนินงานของ ให้แก่ อบต.ที่เป็น รับทราบ ตา่งๆ ได้รับทราบข้อมลู งานปลดั
จดัซือ้จดัจ้างของ หนว่ยงานให้ประชาชน เจ้าภาพในการ ข้อมลู ข่าวสารเก่ียวกับการ
องค์กรปกครอง และหนว่ยงานตา่งๆ ด ำเนินกำรตำม ข่ำวสำร ด าเนินงานของหนว่ยงาน
สว่นท้องถ่ินระดบัอ าเภอ ได้รับทราบ โครงการฯ ของประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.07

ยทุธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

2. สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน
-แผนงานการศกึษา 3            1,814,600     2            1,790,000     2             1,790,000     2             1,790,000     9             7,184,600       

รวม 3            1,814,600     2            1,790,000     2             1,790,000     2             1,790,000     9             7,184,600       

6. สง่เสริมศาสนาศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี
   และภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

.-แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 6            107,000        5            92,000          5             92,000          5             92,000          21           383,000          

 รวม 6            107,000        5            92,000          5             92,000          5             92,000          21           383,000          

7. การพฒันาองค์กรและบริหารจดัการตามหลกั
   ธรรมาภบิาล 

-แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1            15,000          1            15,000          1             15,000          1             15,000          4             60,000            

 รวม 1            15,000          1            15,000          1             15,000          1             15,000          4             60,000            

 รวมทัง้สิน้ 10        1,936,600    8          1,897,000    8           1,897,000    8           1,897,000    34         7,627,600      

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม 4  ปี
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-163- 

ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 

1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  2          

พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการ       
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ีประกอบด้วย 

  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 

  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 

  1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

  (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 

  (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 

     (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 

    (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 

    (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 

    (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 

    (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 

    (8) แผนงาน 5 คะแนน 

    (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

    (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
  2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีประกอบด้วย 

   2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 

   2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 

   2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 

   2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
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  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

     (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 

     (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 

     (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 5 คะแนน 

     (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 

     (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 

     (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 

     (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 

     (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 

     (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 

     (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 

     (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน 

     (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
  3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นการพิจารณา  
   1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  

   2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  

   3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  

    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  

    3.4 วิสัยทัศน์ (5)  

    3.5 กลยุทธ์ (5)  

    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  

    3.8 แผนงาน (5)  
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    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  

    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิน่สี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 20 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ (10) 
  3.2ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (10) 
  3.3ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช (10) 
  3.4วสิัยทัศน์ (5) 
  3.5กลยุทธ ์ (5) 
  3.6เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
  3.8 แผนงาน (5) 
  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
  3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 

 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลใน        
เชิงปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ 
การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 

 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
   (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
   (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & 

Norton 

   (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF)) 
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   (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
   (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System 

(PPMS)) 
   (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-

Solving Method  

   (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
   (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
   (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
   (10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
   (11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –
(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย 
(Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์
อย่างไรวัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) ผลกระทบ (Impact 

 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะพัฒนา 
เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

  สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง(Political Environment)  
  สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
  สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 

  สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ  4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว 
เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 
  1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
   หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ 
ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้
เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น ใน
สภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมีอิทธิพลต่อ
การเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรค
การเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลางเป็นต้น ในอนาคตอ านาจหน้าที่
และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม
ทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกัน เป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน 
องค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหาร
จัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในส่วนของปัจจัย 

องค์การ 

(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 

(Political) 

เศรษฐกิจ 

(Economic) 

สังคม 

(Social) 

วิทยาการ 

(Technology) 
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การเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการ
แล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและ
การเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนต าบล และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมี
ผลกระทบต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริง
ในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหา
และความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้
สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Change Agent) อย่างแท้จริง 
  2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
   เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของ
ปัญหาอ่ืนๆ ที่กระทบต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น การขาดแคลนน้ า
ใช้ในการอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง และของฟรีอ่ืนๆ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งสวนทาง
กับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขต
การตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจ
ขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะต้องเอาเวลาไปท างานหาเงินเพ่ือ      
ปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึง
ปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ
ประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่
พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment)        
ที่เปลี่ยนแปลง ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละ
พ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ หรือ
อิสลาม บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี บางพ้ืนที่
ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น สภาพของ
สังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่ม
ญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่
รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน องค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นที่จะต้อง
เข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุค 



 

-169- 

 

ปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคน
ที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆ กันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน 
อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้
อย่างไร  
  4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ ๆ  (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
    ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ
ผ่านช่องทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการ
ของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภ าพและไม่ขัดต่อ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 

 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์
การพัฒนาต่างๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ องค์การบริหารส่วนต าบล 

   - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

   - แนวโน้มการยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 

   - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   - การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ องค์การบริหารส่วนต าบล 

   AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ 
โดยมี ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ กับ
คู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะ
ขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)  Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผล
เป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint 

(แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 

  1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 

  2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
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3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 

  4. การเป็นภูมภิาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น 
จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโพธิ์  ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัย 

  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 

 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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