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บทท่ี ๑ 
บทน า 

  เพ่ือให้การบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อวางกรอบ ก าหนดทิศทาง แนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงสภาพการณ์ที่ต้องการในอนาคต 

๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) เป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ ซึ่งจัดท าข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดรับกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอและแผนชุมชน 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ๑. เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนา ในระยะเวลา ๔ ปี ที่จะน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
  ๒. เพ่ือเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอและแผนชุมชน 
  ๓. เพ่ือให้การพัฒนาของเทศบาลมีเปูาหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับศักยภาพที่มีอยู่  

๑.๓ ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ๑. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลจัดประชุมประชาคม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  
  ๓. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อน าเสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๔. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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๑.๔ ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้
อย่างเท่าหันกับการเปลี่ยนแปลงและบรรลุเปูาหมายที่คาดการณ์ไว้ ตลอดจนสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาลต่อไป  
  ๓. สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  
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บทท่ี ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๒.๑ ข้อมูลทั่วไป 

ต าบลร่อนพิบูลย์ เป็นหนึ่งในจ านวน ๖ ต าบลของอ าเภอร่อนพิบูลย์ ชื่อ "ร่อนพิบูลย์" นั้น 
มาจาก "บ้านร่อน" ด้วยเหตุที่ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพร่อนแร่ขาย เมื่อมีการจัดตั้งแขวงขึ้นชื่อว่า "ร่อนพิบูลย์" 
และยังมีความหมายบ่งบอกถึงดินแดนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยสินแร่ ซึ่งเดิมทีการ มีการท าเหมืองแร่ประเภท
เหมืองขุดเจาะ  ได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน 
๒๔๙๘  และได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒   

ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ 

เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์มีเนื้อท่ี ๑๑.๕๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๗,๒๐๖.๒๕ ไร่  
มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต าบลร่อนพิบูลย์  ประกอบด้วย ๘ หมู่บ้าน  ได้แก่ 
  หมู่ที่ ๑ บ้านหูด่าน  หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยรักษ์ไม้ 
  หมู่ที่ ๖ บ้านยางพอก  หมู่ที่ ๗ บ้านเขาน้อย 
  หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกยาง  หมู่ที่ ๑๒ บ้านตลาดร่อนพิบูลย์ 
  หมู่ที่ ๑๓ บ้านศาลาขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านนาโพธิ์ 

 ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์มี ๑๒ ชุมชน ได้แก่ 
๑. ชุมชนตลาดเกษตร   ๗ . ชุมชนบ้านปุาชมพู่   
๒. ชุมชนบ้านวังไทร   ๘ . ชุมชนบ้านนาโพธิ์  
๓. ชุมชนบ้านตลาดใหม่   ๙ . ชุมชนสุวรรณรังษี  
๔. ชุมชนบ้านเขาน้อย   ๑๐ . ชุมชนวัดเทพนมเชือด   
๕. ชุมชนบ้านตลาดใน – จานเรียว  ๑๑ . ชุมชนบ้านโคกยาง  

๖. ชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์   ๑๒ . ชุมชนบ้านปรีชาทอง – นาลึก 
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อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตท่ี ๑ ซ่ึงต้ังอยู่รมิถนนตลาดเก่า (ซ่ึงต้ังอยู่รมิถนนตลาดเก่า ฟากเหนือตรงฟาก
ตลาดใหม่ฟากตะวันตก เส้นเขตเลียบริมถนนตลาดใหม่ฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ) ถึงหลัก
เขตท่ี ๒ (ซึ่งอยู่ห่างจากเขตท่ี ๑ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร) 
 จากหลักเขตท่ี ๒ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๓ ซ่ึงต้ังอยู่รมิทางหลวง
แผ่นดินสายร่อนพิบูลย์ – ทุ่งสง ฟากตะวันตก กิโลเมตรที่ ๙๕ 
 จากหลักเขตท่ี ๓ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดิน สายร่อนพิบูลย์ – ทุ่งสง ตามแนวเส้นตั้งฉาก ๖๕๐ เมตร 
 ทิศตะวันออกและทิศใต้ จากหลักเขตท่ี ๔ เป็นเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดิน สายร่อนพิบูลย์ – ทุ่งสง
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ ๕ ซ่ึงต้ังอยู่หา่งจากศูนยก์ลางทางหลวงแผ่นดิน สายรอ่นพิบูลย์ – ทุ่งสง 
กิโลเมตรที่ ๑๕ ตามแนวเส้นตั้งฉาก ๖๕๐ เมตร 
 ทิศตะวันตก จากหลักเขตท่ี ๕ เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือผ่านทางหลวงแผ่นดิน สายร่อนพิบูลย์ – 
ทุ่งสง กิโลเมตรที่ ๑๕ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซ่ึงต้ังอยู่หา่งจาก ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน สายรอ่นพิบูลย์ – ทุ่งสง 
๖๕๐ เมตร 
 จากหลักเขตท่ี ๖ เป็นเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดินสายร่อนพิบูลย์ – ทุ่งสง ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๗ ซ่ึงต้ังอยู่รมิถนนโครงการฟากตะวันตก หา่งจากทางหลวงแผ่นดิน สาย
ร่อนพิบูลย์ – ทุ่งสง ตามแนวเส้นตั้งฉาก ๖๕๐ เมตร 
 จากหลักเขตท่ี ๗ เลียบริมถนนโครงการฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ ๘ ซ่ึงต้ังอยู่หา่ง
จากหลักเขตท่ี ๗ ตามแนวถนน ๘๐๐ เมตร 
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ข้อมูลประชากร 
ประชากรในเขตเทศบาล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๘,๐๑๔ คน (ชาย ๓,๘๒๘ คน 

หญิง ๔,๑๘๖ คน) ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ ๖๙๕ คน/ตร.กม. จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 
๒,๘๔๗ หลังคาเรือน  
ตารางแสดงจ านวนประชากรแยกตามสัญชาติ 

สัญชาติ ชาย หญิง รวม 
สัญชาติไทย ๓,๘๐๗ ๔,๑๗๙ ๗,๙๘๖ 
สัญชาติจีน ๖ ๒ ๘ 
สัญชาติอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ไทย ๒๑ ๗ ๒๘ 
สัญชาติอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ไทย/จีน ๑๕ ๕ ๒๐ 

รวมทุกสัญชาติ ๓,๘๒๘ ๔,๑๘๖ ๘,๐๑๔ 
 

(ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน  ท้องถิ่นเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 
 
 

สภาพเศรษฐกิจ 
  พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์อยู่ในภาคเกษตรกรรมเนื่องจากลักษณะ
ทางกายภาพของชุมชนเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ าทางการเกษตรที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ อาชีพหลักภายใน
ชุมชน คือ อาชีพทางการเกษตร ค้าขายและรับจ้างทั่วไป นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมยางพารา  ไม้แปรรูป 
และการบริการบ้างบางส่วน 

แหล่งท่องเที่ยวและประเพณีข้ึนชื่อ ได้แก่น้ าตกแม่เศรษฐี  ถ้ าพระราหูวัดเทพนมเชือด  
ประเพณีถือศีลกินเจ  ศาลเจ้าพระ๑๐๘  ประเพณีชักพระ  ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุและตักบาตรเทโว ณ  
วัดเขาน้อย อีกท้ังยังมีมีสภาพปุาไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่บ้าง ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาการเป็นท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ได้ต่อไป 
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การศึกษา 

  เขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์มีความหนาแน่นของสถานศึกษามากท่ีสุดในอ าเภอร่อนพิบูลย์  
มีสถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลทั้งสิ้น ๙ แห่ง ดังนี้ 

๑. โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 
๒. โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 
๓. โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 
๔. โรงเรียนวัดเขาน้อย 
๕. โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 
๖. โรงเรียนดรุณศึกษา 
๗. โรงเรียนในเครือวีรศิลปิน 
๘. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
๙. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  การดูแลปูองกันและระงับอัคคีภัย รวมไปถึงภัยพิบัติอ่ืน ๆ ในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ข้างเคียง 
อยู่ในความรับผิดชอบของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล  

- เวรเตรียมพร้อมระงับเหตุ ปฏิบัติการตลอด ๒๔ ชั่วโมง  แบ่งเวรเตรียมพร้อมเป็น ๒ ชุด 
สับเปลี่ยนกัน แต่ละชุดจะปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ของวันถัดไป 

- เวรวิทยุสื่อสาร มีเจ้าหน้าที่ประจ าผลัดเปลี่ยนกันตลอด ๒๔ ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมี 
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ช่วยให้การบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ  เช่น รถดับเพลิงชนิดมีถังน้ าในตัว 
รถน้ าดับเพลิง  รถยนต์ตรวจการณ์  เครื่องหาบหามดับเพลิง   เสื้อคลุมดับเพลิง ฯลฯ 
     การบริการพื้นฐาน 
   การไฟฟูา: อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค อ าเภอร่อนพิบูลย์ มีหน่วยไฟฟูา
ย่อยอยู่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๐๓ โดยได้ให้บริการครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งให้บริการไฟฟูา
สาธารณะด้วย ทุกหมู่บ้านมีไฟฟูาใช้ 

การประปา: ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค มีปัญหาขาดแคลนน้ า 
ดิบและการปนเปื้อนของสารหนูในน้ าใต้ดิน 

โทรศัพท์: อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานบริการโทรศัพท์ บริษัททีโอทีจ ากัด (มหาชน) 
สาขาร่อนพิบูลย์  
   การไปรษณีย์: มีที่ท าการไปรษณีย์ ๑ แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด ร่อนพิบูลย์ 
   สถานีวิทยุ : มีสถานีวิทยุชุมชน จ านวน ๒ สถานี คือ ๙๙ MHz สถานีร่อนพิบูลย์สัมพันธ์ และ 
๑๐๓.๕ MHz สถานีประชาคมร่อนพิบูลย์ (ปรีชาทองเรดิโอ) 
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การคมนาคมขนส่ง 
          - ทางรถยนต์: มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓ สายนครศรีธรรมราช – กันตังเป็นเส้นทาง
คมนาคมสายหลักท่ีสามารถใช้เป็นเส้นทางไปเมืองนครศรีธรรมราช   
       ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๑ ชุมพร – พัทลุง เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๓ สามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมไปยังอ าเภอทุ่งสงและอ าเภอชะอวดได้  
       ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๐๑๘ สายร่อนพิบูลย์ – เขาชุมทอง แยกจากทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓  
          - ทางรถไฟ มีสถานีรถไฟร่อนพิบูลย์(เขาน้อย)เป็นจุดให้บริการ ห่างจากส านักงานเทศบาล
ต าบลร่อนพิบูลย์ ระยะทาง ๔ กิโลเมตร  
 

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                   - การจัดการขยะติดเชื้อ มีการรวบรวมขยะติดเชื้อแล้วน าไปก าจัดโดยการเผาด้วยเตาเผา ซึ่ง
ด าเนินการโดยโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ในปัจจุบันเทศบาลร่อนพิบูลย์ยังไม่ได้มีการแยกขยะติดเชื้อโดยเฉพาะซึ่ง
อาจท าให้เกิดอันตรายแก่ผู้เก็บขยะได้ 
         - การจัดการสิ่งปฏิกูล เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ยังไม่มีรถดูดสิ่งปฏิกูล ประชาชนทั่วไปจึงใช้
บริการจากรถดูดสิ่งปฏิกูลของเอกชน 

- การให้บริการด้านสาธารณสุข ปัจจุบันเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ยังไม่มีศูนย์บริการ 
สาธารณสุข  แต่มีสมาชิกอสม.จ านวน ๑๒๑ ราย นอกจากนี้ยังมีมีรถกู้ชีพ – กู้ภัย (EMS) ให้บริการประชาชน 
จ านวน ๑ คัน และมีเจ้าหน้าที่ประจ ารถ จ านวน ๔ คน 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  - สวนหย่อม        ๑  แห่ง        เนื้อท่ีรวม         ๗๐   ตารางเมตร 

- สวนสาธารณะ   ๑  แห่ง เนื้อท่ีรวม    ๑,๖๐๐   ตารางเมตร 
- สนามกีฬา        ๖  แห่ง เนื้อท่ีรวม  ๒๖,๒๐๐   ตารางเมตร 
- ถนนลาดยาง   ๒๘  สาย ถนนคอนกรีต  ๒๖  สาย    ถนนลูกรัง/หินคลุก  ๗  สาย 
- แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร : คลองน้ าขุ่น เหมืองแร่เก่าข้างวัดจีบประดิษฐ์ เหมืองบ้านท้ายเรือ 

เหมืองบ้านหนองบอน ระบบชลประทาน  ชลประทานระบบท่อ  โครงการพระราชด าริท านบ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า | ๘  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

๒.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
ด้านการเมือง การบริหาร 

 เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ มีรูปแบบการบริหารแบบนายกเทศมนตรีซึ่งนายกเทศมนตรีจะมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส านักปลัดเทศบาล  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล งานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  งานทะเบียนราษฎร  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม  งานนิติการและงาน
ราชการทั่วไปของเทศบาลหรือกิจกรรมที่มิได้ก าหนดไว้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด  หรืองานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 กองคลัง  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานผลประโยชน์ งาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

กองการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการสนับสนุนด้านการศึกษาในท้องถิ่น ตลอดจนงานประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับงานสาธารณสุข  งานรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  
 กองช่าง  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการผังเมืองและการโยธา  การสาธารณูปการ  การควบคุมและการ
ก่อสร้าง  และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   

 

นายกเทศมนตร ี

 
รองนายกเทศมนตรี 

 
รองนายกเทศมนตรี 
 

ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 

 

เลขานุการ
นายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

 

กองช่าง 

 

รองปลัดเทศบาล 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

 

กองการศึกษา 

 

กองคลัง 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
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การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ 
 
รายรับจริงย้อนหลัง ๓ ปี ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

ประเภทของรายรับ 
รายรับจริง 

ปี ๒๕๕๖ (บาท) 
รายรับจริง 

ปี ๒๕๕๗ (บาท) 
รายรับจริง 

ปี ๒๕๕๘ (บาท) 
รายได้จัดเก็บ   ๓,๗๓๐,๙๖๒.๗๕ ๔,๐๔๑,๗๑๐.๐๐ ๔,๐๒๖,๘๓๒.๔๗ 
  - ภาษีอากร ๑,๖๗๖,๔๖๕.๗๕ ๑,๘๖๒,๙๙๕.๙๕ ๒,๐๗๑,๑๓๕.๕๐ 
  - ค่าธรรมเนียมค่าปรับใบอนุญาต ๕๘๕,๑๗๕.๕๐ ๕๙๑,๒๙๓.๓๒ ๕๓๗,๙๗๔.๖๐ 
  - รายได้จากทรัพย์สิน ๑,๓๘๖,๓๔๕.๐๑ ๑,๑๗๒,๙๓๕.๗๓ ๑,๓๑๑,๙๖๒.๓๗ 
  - รายได้เบ็ดเตล็ด ๘๒,๙๗๖.๐๐ ๔๑๔,๔๘๕.๐๐ ๑๐๕,๗๖๐ 
  - รายได้จากทุน - - - 
รายได้ที่รัฐเก็บแล้วจัดสรรให้อปท. ๒๖,๖๗๘,๑๙๓.๙๘ ๒๗,๘๒๙,๙๘๙.๘๖ ๒๙,๘๕๑,๐๘๕ฬ๘๕ 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท. ๑๗,๔๐๔,๓๘๘.๒๔ ๑๘,๖๒๐,๒๕๑.๐๐ ๑๗,๙๔๑,๓๙๓.๐๐ 

รวม ๔๗,๘๑๓,๕๔๔.๔๘ ๕๐,๔๙๑,๙๕๐.๘๖ ๕๑,๘๑๙,๓๑๑.๓๒ 
 
 
รายจ่ายจริงย้อนหลัง ๓ ปี ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

ประเภทของรายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี ๒๕๕๖ (บาท) 
รายจ่ายจริง 

ปี ๒๕๕๗ (บาท) 
รายจ่ายจริง 

ปี ๒๕๕๘ (บาท) 
งบกลาง ๓,๔๕๓,๖๘๑.๖๘ ๓,๗๗๐,๑๓๖.๓๕ ๓,๘๑๓,๓๔๓.๗๙ 
งบบุคลากร ๑๔,๗๕๗,๒๒๓.๖๔ ๑๕,๙๖๑,๓๓๐.๔๐ ๑๗,๖๕๔,๘๙๒.๙๕ 
งบด าเนินการ ๑๓,๐๐๙,๘๐๓.๔๑ ๑๔,๒๗๔,๘๔๖.๘๙ ๙,๖๑๓,๗๔๑.๙๘ 
งบลงทุน ๑๑,๗๗๖,๘๗๔.๐๑ ๑๑,๕๙๕,๘๕๒.๕๓ ๑๔,๓๘๒,๐๕๙.๘๖ 
งบรายจ่ายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน ๓,๐๙๓,๑๐๐.๐๐ ๔,๗๗๙,๐๐๐ ๕,๑๗๒,๒๐๒.๘๗ 

รวม ๔๖,๐๙๐,๖๘๒.๗๔ ๕๐,๓๘๑,๑๖๖.๑๗ ๕๐,๖๓๖,๒๔๑.๔๕ 
 
ที่มาของข้อมูล : กองคลัง เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์  
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๒.๓ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์( Strategic Position) คือ จุดแข็งที่จะสามารถน าไปสู่
ความส าเร็จ ซึ่งยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของเทศบาลมีความสอดคล้องกับจุดยืนทางยุทธศาสตร์ แบ่งออกได้ ๓ ด้าน
หลัก  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของเทศบาล 

การพัฒนาด้านกายภาพ 

- พัฒนาสาธารณูปโภค
โครงสร้างพื้นฐาน   
ผังเมือง ภูมิทัศน ์

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

- พัฒนาการศึกษา 

- พัฒนาการสาธารณสุข 

- พัฒนาเศรษฐกิจ 

- พัฒนาการจัดสวัสดิการ 

- พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาและเสริมสร้างเมือง
ให้น่าอยู ่
- สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

- ส่งเสริมศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- ส่งเสริมการกีฬา 
นันทนาการและการ
ท่องเที่ยว 

- เสริมสร้างความปลอดภัย
ในท้องถิ่น 
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บทที่ ๓ 
แผนยุทธศาสตร์ 

๓.๑ กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) นอกจากจะ
ค านึงถึงอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว ยังได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับ
แนวทางในการพัฒนาในทุกระดับ ดังนี้ 
 ๓.๑.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และ ขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  ให้
ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ  
อย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวม และยึดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ดังนี้ “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เก้ือกูลและ
เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐาน
ทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเอง และแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 
วิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาว ดังกล่าวจึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้ วิสัยทัศน์ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
 ๓.๑.๒ ยุทธศาสตร์คสช.  
 - ยุทธศาสตร์หลัก 
   ๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
   ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  
   ๓) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  
   ๔) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
   ๕) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
   ๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
   ๗) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์
กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
   ๘) ยุทธศาสตร์เรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
   ๙) ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน  
 



หน้า | ๑๒  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

 - ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน   
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
๓. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
๔. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม  
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
๗. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง   
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
๙. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย  จ าหน่ายและขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลส  มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา  

๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
- นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ ซึ่งถูกก าหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคี 

รวมพลังของผู้คนในสังคมไทย โดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใครออกไปจากสังคม อีกท้ังยังเป็นส านึกและ
หน้าที่ ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติมโตแบบ
เศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยังยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐจึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือ
ร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น เพราะ
ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบ เครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อ
หลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า  
 ๓.๑.๓ แผนการบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายรัฐบาล  
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติ 
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

๑. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  

๓. การลดความเหล่ือมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  

๔. การศึกษาและเรียนรู้การท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
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๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน ์อย่าง
ยั่งยืน 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ  

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
 ๓.๑.๔ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (East Coast Southern Subregion) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ
ภาคใต้ฝั่งทะเลอ่าวไทย ประกอบด้วยจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง 
 วิสัยทัศน์ (Vision) :  

“ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ บนฐานรากของ
ชุมชนที่เข้มแข็ง” 

เป้าประสงค์รวม (Objectives) :  
๑) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิม แก่ระบบ

เศรษฐกิจ  
๒) การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ  
๓) สินคา้เกษตรปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก  
๔) การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน  การ

ท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามัน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากร เอกลักษณ์ของพ้ืนที่  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้

รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๓.๑.๕ แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 วิสัยทัศน์ (Vision)  “นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 

พันธกิจ (Mission)  
๑. เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจ 

และอุตสาหกรรมของจังหวัด  บนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด 
  ๒. เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
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๓. ยกระดับความสามารถการเรียนรู้  กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริมการ 
สร้างชุมชนต้นแบบความพอเพียง 
   ๔. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคงบนพื้นฐานการจัดการความ
หลากหลายของทรัพยากร 

๕. พัฒนา คน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

๑. การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน า
นวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ 

๒. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร้าง
อาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 

๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพ้ืนที่ 
สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 

๔. การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 
๕. การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช  

เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective) 
๑. รักษาฐานรายได้เดิม เพ่ิมรายได้จากการเกษตรและการท่องเที่ยว  
๒. ระบบการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน และระบบ logistics มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
๓. นครศรีธรรมราชเป็นเมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า  

      สิง่แวดล้อม ไดร้ับการจัดการอยา่งมีประสิทธิภาพและใช้อยา่งยั่งยนื 
  ๔. นครศรีธรรมราชเป็นเมืองพลังงานสะอาด มีการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 
               ใช้อยา่งประหยดั 

๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขเพ่ิมข้ึน 
๖. การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 
๗. การศึกษาเฉลี่ยของคนจังหวัดนครศรีธรรมราช สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานประเทศ 

จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) 
   จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. เมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม 
2. เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม (นครแห่งธรรม : ธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม) 

   3. ตลาดกลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้  
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 ๓.๑.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒  
วิสัยทัศน์“ องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ได้ก้าหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตาม
แนว พระราชด้าริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

นครศรีธรรมราช และภารกิจ ๖ ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการ กระจาย
อ้านาจฯ มาตรา ๓๒(๑) รวมทั้ง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘-

๒๕๖๐ ประกอบด้วย ยุทธศาสตรต์่าง ๆ  ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 

  การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางพัฒนา ตามกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๖ ก 
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ มีก าหนดใช้บังคับระยะเวลา ๕ ปี ในส่วนของเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ได้ถูก
ก าหนดให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน ซึ่งก าหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดย 
  ด้านเหนือ จดเส้นที่ลากจากหลักเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ หลักเขตที่ ๑ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ และหลักเขต
ที่ ๔ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นที่ลากจากหลักเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ หลักเขตท่ี ๔ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ หลักเขตที่ ๕  
  ด้านใต้ จดเส้นที่ลากจากหลักเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ หลักเขตท่ี ๕ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ หลักเขตท่ี ๖ 
  ด้านตะวันตก จดเล้นที่ลากจากหลักเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ หลักเขตท่ี ๖ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๙ 
และหลักเขตท่ี ๑  
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  การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
นโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลร่อนพิบูลย์ ตามที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์  

เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔  มีดังนี้ 
๑. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร: การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นเครื่องมือ 

หลักในการบริหาร 
  ๑.๑ พัฒนาองค์กรเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์  ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีและเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐาน ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้าง อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ พร้อมทั้งสร้างเสริม
กระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐานเพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน 
  ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมือง ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยพัฒนากลไกการท างานในระบอบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคม  
  ๑.๓ สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารมาใช้กับการ
พัฒนาองค์กรในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงาน องค์กรและ
สถาบันการศึกษาระดับท้องถิ่นและระดับต่าง ๆ  
  ๑.๔ จัดสร้างส านักงานแห่งใหม่เพ่ือรองรับการขยายตัวของบุคลากรรวมถึงบทบาทและ
ภาระหน้าที่ ซึ่งเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นในอนาคต  
  ๒) นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา: มุ่งพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา 
  ๒.๑ พัฒนาและปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กในชุมชนให้มีมาตรฐานและสภาพแวดล้อมที่ดี           
มีการจัดการเรียนการสอนและอุปกรณ์ท่ีดี มีคุณภาพ ทันสมัย เพื่อพัฒนาความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่ระบบ
โรงเรียน 
  ๒.๒ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานสากลและมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนโดยการขยายโอกาสทางการศึกษาให้หลากหลาย ส่งเสริมการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั้งใน
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการและสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนได้เป็นอย่าง
ดี พัฒนาผู้เรียนให้มีความสุขในการเรียนรู้และเป็นคนดีของสังคมเพ่ือเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนต่อไป 
  ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในเขตเทศบาลในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรมและมีคุณภาพควบคู่ไปกับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาให้แก่
สถานศึกษา 
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  ๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการเด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ เพื่อให้
ประชาชนทุกระดับมีโอกาสได้เล่นกีฬาและออกก าลังกายอย่างทั่วถึง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี 
มุ่งเน้นการปลูกฝังความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน  
  ๒.๕ ส่งเสริมการเล่นกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยจัดให้มีการแข่งขันรวมถึง
การสนับสนุนให้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันประเภทต่าง ๆ  ในทุกระดับ  

๓) นโยบายด้านการพัฒนาสังคม: มุ่งเน้น ประชาชน คือ หัวใจของการบริการ  
  ๓.๑ รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัยและจิต
สาธารณะของคนในชุมชน 
  ๓.๒ พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน สร้างชุมชนเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้น คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
  ๓.๓ ส่งเสริมการจัดท าแผนแม่บทชุมชนและแผนปฏิบัติการชุมชน การรวมกลุ่มทางสังคม 
องค์กรชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับมิติความเป็น
เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชนและชุมชน  
  ๓.๔ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่
จ าเป็นพื้นฐานส าหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และเชื่อมโยงการท างานด้านสวัสดิการ
สังคมเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องศูนย์บริการชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
  ๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ที่ด าเนินกิจกรรม
และโครงการต่าง ๆ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพ่ือพัฒนา ยกระดับ
การขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  ๓.๖ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชน สร้างเครือข่ายด้านต ารวจชุมชนและงานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
  ๔) นโยบายด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว: ให้ความรู้ เสริมอาชีพ  มีรายได้ท่ียั่งยืน 
  ๔.๑ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและพัฒนาอาชีพที่
เหมาะสมกับสภาวะและบริบทของท้องถิ่น 
  ๔.๒ พัฒนายกระดับและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน  
  ๔.๓ ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อยู่บนพื้นฐานของการ
ประกอบสัมมาอาชีพที่รู้จักพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน ด้วยความรู้และคุณธรรมเป็นปัจจัยหนุนเนื่อง
เพ่ือน าไปสู่การอยู่ในสังคมที่ยั่งยืน 
  ๕) นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน: น้ าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก 
  ๕.๑ ด าเนินการสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนทุกสายในเขตเทศบาลให้มีความสมบูรณ์เพ่ือ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
  ๕.๒ ด าเนินการเร่งรัด ปรับปรุงระบบไฟฟูาสาธารณะให้ทั่วถึง เพียงพอกับความต้องการ  
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  ๕.๓ จัดหาน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภคให้กับพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 
  ๖) นโยบายด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น: อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นของท้องถิ่นให้คงอยู่  
  ๖.๑ ส่งเสริมบทบาทของสถาบันครอบครัวร่วมกับสถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษาและ
สถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ ในการปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดีของเด็กและเยาวชน  
  ๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนาและการพัฒนาศาสนสถาน 
  ๖.๓ สนับสนุน ส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้า มีการค้นคว้า ฟ้ืนฟูและพัฒนาพร้อมทั้งต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
  ๗) นโยบายด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม: เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารักและมี
ความสุขอย่างยั่งยืน 
  ๗.๑ ด าเนินการให้บริการทางด้านสาธารณสุข จัดระบบหลักประกันสุขภาพให้สามารถเป็น
หน่วยงานที่ให้บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเป็นสถานพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ จัดสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์ครบวงจร คลินิกนอกเวลา มีรถพยาบาลฉุกเฉินบริการประชาชนใน
เขตเทศบาลตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
  ๗.๒ เร่งรัดและขยายงานสาธารณสุขมูลฐานลงสู่ประชาชนอย่างท่ัวถึง โดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาบุคลากร กลุ่มสตรีอาสาสมัคร การฝึกอบรมอสม.และการฝึกอบรม ทบทวน การเพ่ิมพูนความรู้โดย
การทัศนศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างบุคลากรที่ท าหน้าที่เป็นแกนหลักในการพัฒนางานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน โดยมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าชุมชน เป็นศูนย์กลาง 
 
  ๗.๓ พัฒนา ปรับปรุงงานด้านการรักษาความสะอาด การก าจัดขยะมูลฝอยให้ทั่วถึงและเร่งรัด
โครงการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดจิตส านึกในการลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ-ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างมี
ระบบ 
  ๗.๔ ด าเนินการเร่งรัด พัฒนาตลาดสด หาบเร่ แผงลอยให้ถูกสุขลักษณะทั้งด้านสถานที่และ
ด้านสุขาภิบาลอาหารเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัยและปลอดภัยจาก
สารพิษ 
  ๗.๕ ดูแลส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนให้สมบูรณ์ แข็งแรง ทุกกลุ่มอายุอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม โดยเน้นการปูองกันมากกว่าการรักษา 
  ๗.๖ รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานแก่ประชาชนและชุมชน 
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  ๗.๗ ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดท าโครงการและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การ
ลดสภาวะโลกร้อน 
๓.๒ ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้เทศบาลต าบล
ร่อนพิบูลย์พัฒนาไปในทิศทางท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การ
วิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ถือเป็นการประเมินความพร้อมและเตรียมการในการ
ปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมิอาจคาดหมายได้  
 ๓.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ท้องถิ่น  

ด้าน สภาพปัญหา ความต้องการ 
๑. โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - พ้ืนผิวจราจรเป็นหลุม บ่อ ทาง
เท้า สะพานช ารุดทรุดโทรม 
 - ถนนไม่ได้มาตรฐาน  
 - บางตรอก ซอย ยังมีความ
ต้องการถนน  
 - ถนนที่เป็นหินคลุกมีฝุุน และไม่
ทนทานต่อการรับน้ าหนักรถที่
สัญจรไปมา 
 - การวางจ าหน่ายสินค้าบนทางเท้า 
กระทบต่อความปลอดภัยในการ
สัญจร 
 - คูระบายน้ าช ารุด ไม่ได้มาตรฐาน 
และไม่ได้ระดับ อุดตัน น้ าไหลไม่
สะดวก ส่งกลิ่นเหม็น เนื่องจากน้ า
เน่าขัง เศษขยะวัชพืชขึ้นปกคลุมคู
ระบายน้ า เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและ
สัตว์พาหะต่างๆ 
 - ไฟฟูา/แสงสว่างไม่ทั่วถึง ไม่สว่าง
เท่าที่ควร ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ระหว่างการสัญจรไปมา 
 - น้ าอุปโภคบริโภค ไม่สะอาด 
การบริการน้ าประปาไม่ทั่วถึง 

 - ปรับสภาพผิวจราจร ทางเท้า 
สะพานให้ได้มาตรฐาน 
 - ขยายถนนให้ครอบคลุมตรอก
ซอย หรือปรับสภาพของถนนให้ดี
ขึ้น 
 - ถนนที่เป็นหินคลุกต้องการให้
เปลี่ยนเป็นแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต/คสล. 
 - จัดระเบียบร้านค้าให้ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายท้องถิ่น 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 - ปรับปรุงคูระบายน้ าให้เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ (ความลาดชัน) 
ท าความสะอาด ขุดลอกคูระบายน้ า 
 
 

 
 - ขยายเขตไฟฟูา เพื่อเพิ่มแสงสว่าง
ให้ทั่วถึง ตรวจสอบไฟฟูา/แสงสว่าง
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อยู่เสมอ 
 - ขยายพื้นที่การให้บริการน้ าประปา
อย่างทั่วถึง ตรวจสอบคุณภาพน้ า
ก่อนจ่ายสู่ผู้รับบริการน้ าประปา 
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๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพของน้ าประปาไม่ดี น้ า
มัลักษณะขุ่น มีสีแดง 
 - คุณภาพการศึกษาในท้องถ่ินไม่
สามารถตอบสนองเด็ก ๆ ในท้องถ่ิน
จึงมักไปศึกษาเล่าเรียนในเมือง  
 
 
 - ผู้ปุวยเร้ือรังในชุมชน ขาดการดูแล
ที่ถูกต้อง เนื่องจากผู้ใกล้ชิดไม่มี
ความรู้ในการให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้น 
 - การก าจัดขยะไม่มีการจัดแยก 
ประเภทขยะ 
 - แหล่งอบายมุขในชุมชน ได้แก่ การ
พนัน ปัญหายาเสพติด การมั่วสุมของ
กลุ่มวัยรุ่น 
 - รายได้ต่ า ราคาผลผลิตตกต่ า ไม่
แน่นอน 
 
 
 
 
 - ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ รายได้น้อย 
อาชีพไม่มั่นคง ขาดการรวมกลุ่ม
อาชีพ ไม่มีการประสานงาน หรือ
ร่วมมือที่ดีในด้านการส่งเสริมอาชีพ 
และการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 - พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ท้องถิ่นให้ดีขึ้น ขยายโอกาสทาง
การศึกษาเพิ่มข้ึน เช่น จากศพด.
โรงเรียนอนุบาล โรงเรียน
ประถม 
 - ติดตามเยี่ยมผู้ปุวย โดยการ
ประสานงาน กับอ.ส.ม.  เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษา 
การปฏิบัติตนในการปูองกัน 
 - จัดให้มีถังขยะแยกประเภท  จัดให้
มีการก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ 
 - ตรวจสอบ กวดขันอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง ในการปราบปรามผู้ละเมิด
กฎหมาย  
-  ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักที่
ถูกต้องตามกฎหมาย 
 - - เพิ่มแสงสว่างและเพิ่มมาตรการ
รักษาความปลอดภัยโดประสานงาน
ร่วมกันระหว่างเทศบาล/ชุมชน/
ต ารวจ 
 - พัฒนาอาชีพ และรายได้เสริม เพื่อ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพทุก
รูปแบบ 
 - ให้มีการส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น การ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - จัดหาบุคลากรรับผิดชอบด้านนี้
โดยเฉพาะฝึกอบรมด้านวิชาชีพ 
- ส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อ
เป็นการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ 
- การพัฒนาด้านการตลาด และการ
บรรจุภัณฑ์ต้องการให้มีการส่งเสริม
อาชีพต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ
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๔. กีฬา นันทนาการ ประเพณี 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
๕. การบริหารจัดการ 

 
 
 
 - สถานที่และอุปกรณ์ส าหรับการ
ออกก าลังกายไม่เพียงพอ ไม่
เหมาะสม 
 - ขาดการส่งเสริมอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอย่าง
จริงจัง 
 
 
 
 - ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
จริงจัง 
- การประสานงานระหว่างรัฐกับ
ประชาชน 

เข้ามาช่วยเหลือจัดสรรและจัดหาให้
ต้องการให้ส่งเสริม/สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวอย่างจริงจัง 
 - จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนหย่อม 
สวนสุขภาพเพื่อออกก าลังกาย  
 - ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท และ
ให้มีสนามกีฬาประเภทต่างๆ อย่าง
ครบครัน  
 - ส่งเสริมประเพณีท้องถ่ิน เช่น 
ประเพณีชักพระ ประเพณีถือศีลกิน
เจ ศาลเช้าพระ ๑๐๘ ประเพณีแห่ผ้า
ขึ้นธาตุวัดเขาน้อย อย่างจริงจัง 
 - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
บทบาทหน้าที่ของประชาชน 
- ให้เทศบาลออกพื้นที่เพื่อให้เกิดการ
ประสานงานต่อกันมากข้ึน 

 ๓.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพใน
มิติพ้ืนที่  ผังเมืองรวมมีประโยชน์ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพ้ืนที่ มี
นโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและโครงข่ายบริการสาธารณะ  
 เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ได้ถูกก าหนดให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน ซึ่งก าหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ชุมชนที่มีอัตราส่วนที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ได้แก่เขตชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์ ชุมชนบ้าน
ตลาดใน-จานเรียว ชุมชนบ้านตลาดเกษตร ชุมชนบ้านตลาดใหม่ในส่วนตลาดสดเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่ง
พ้ืนที่ส่วนนี้ในอนาคตมีแนวโน้มการขยายตัวของการใช้ประโยชน์ที่ดินค่อนข้างมาก ส่วนชุมชนรอบนอกจะเป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรมเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มคงที่ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  
 ๓.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  
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ปัจจัยภายใน (Internal Factor) 

จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weekness – W) 
๑. มีความได้เปรียบด้านสภาพภูมิศาสตร์และท่ีตั้ง คือ 
สามารถเชื่อมโยงไปยังตัวเมืองและจังหวัดใกล้เคียงได้ 
๒. มีอัตลักษณ์ด้านประเพณี วัฒนธรรมและมีแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สามารถพัฒนาเพื่อสร้างรายได้
ด้านการท่องเที่ยว 
๓. มีเอกภาพทางด้านการเมือง การปกครอง การ
บริหารจัดการ 
๔. มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐและท่ีจัดเก็บ
เอง โดยสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ตาม
อ านาจหน้าที่ได้อย่างอิสระ ภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมายที่ก าหนด 
๕. มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่
เพียงพอ 
 

๑. งบประมาณท่ีมีไม่เพียงพอในการพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างทั่วถึง ขาดการสนับสนุนงบประมาณ ในการ
ด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
๒. น้ าประปาส่วนภูมิภาคยังไม่ทั่วถึง ประชาชนยังมี
ความต้องการน้ าประปา 
๓. การรวมกลุ่มของชุมชน ขาดความเข้มแข็ง ไม่มีการ
ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง 
๔. ขาดการประชาสัมพันธ์ประเพณีท้องถิ่น และแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก 
๕. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของท้องถิ่น
ค่อนข้างน้อย 

 
 

ปัจจัยภายนอก (External Factor) 
โอกาส (Opportunity – O) อุปสรรค (Threat – T) 

๑.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการ
ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. รัฐ บาล ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของท้องถิ่น 
๓. การสื่อสาร  การรับรู้ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มีความ
สะดวก  รวดเร็ว มีส่วน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน 

๑. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ใน
ระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. เกิดปัญหาภัยแล้งยาวนาน  ท าให้ขาดแคลนน้ า
อุปโภคบริโภค ในช่วงฤดูแล้งและ ฝนตกหนักในช่วง
ฤดูฝนท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง 
๓. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้
ประชาชนมีพฤติกรรมเน้นบริโภคนิยม เกิดปัญหา   
ยาเสพติด  ปัญหาอาชญากรรม  เพ่ิมข้ึน 
๔. ระเบียบ/กฎหมาย ที่ให้ท้องถิ่นขาดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน 
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 ๓.๒.๔ ผลการวิเคราะห์การพัฒนาแบบบูรณาการ (Integration) ในเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาท้องถิ่นสู่
ความเชื่อมโยงการพัฒนาระดับอ าเภอ จังหวัด และประเทศ 

การบริหารจัดการแผนพัฒนาเทศบาล ต าบลร่อนพิบูลย์ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ นั้นได้ให้
ความส าคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นกรอบ
ทิศทางหลัก และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและกระจายการพัฒนาลงสู่
พ้ืนที่ ยึดหลักการพัฒนาพื้นที่  ภารกิจ และการมีส่วนร่วม  โดยการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือบูรณาการแผนชุมชนร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นกับ
แผนพัฒนาของจังหวัด โดยมีจังหวัดเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชน 
โดยการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระดับพื้นท่ี ท้องถิ่น และชุมชน  ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาท
ส าคัญในกระบวนการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมพัฒนา
ชุมชนให้มากขึ้น สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทน าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ดีและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยแสดงการพัฒนาแบบบูรณาการ (Integration) ในเชิงพ้ืนที่และ
การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความเชื่อมโยงการพัฒนาระดับอ าเภอ จังหวัด และประเทศ ปรากฏตามแผนภาพด้านล่าง 
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๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แบบ ยท.๐๑ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต

จังหวัดนครศรี ฯ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

เทศบาลต าบล 

ร่อนพิบูลย ์

พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

พัฒนาด้าน
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

พัฒนาด้านการ
กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ด ี

แนวทาง 
การพัฒนา 

การเกษตร 

ครบวงจร 

การท่องเที่ยว 

เชิงอนุรักษ ์

สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู้ 

ชุมชน
เข้มแข็ง 

การจัดการ
ทรัพยากร 

ส่ิงแวดล้อม
และพลังงาน 

การบริหาร 

จัดการบ้าน 

เมืองที่ด ี

พัฒนา 

โครงสร้าง 

พื้นฐาน 

พัฒนาสังคม 

และคุณภาพ 

ชีวิต 

จัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

และพลังงาน 

การพัฒนา 

เศรษฐกิจ 

-กส่งเสริมการ
จัดการกิจกรรม
ทางการศึกษา 
-dส่งเสริมสุข
ภาวะของ
ประชาชนทุกด้าน 
-กพัฒนา
ระบบงาน
สวัสดิการสังคม 
-กสนับสนุนการ
จัดการขยะมูล
ฝอยและ
สิ่งแวดล้อม 
-กเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การสร้างความ
ปลอดภัยใน
ท้องถิ่น ฯ 

-กพัฒนา
ศักยภาพของ
กลุ่ม/ชุมชน
อย่างต่อเนื่อง
และมี
ประสิทธิภาพ 
-กส่งเสริม
เศรษฐกิจและ
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ 
-กส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 

-กส่งเสริม
กิจกรรม
นันทนาการ  
การเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพและ
พัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ 
-กส่งเสริมการ
อนุรักษ์ 
ถ่ายทอด สืบ
สานกิจกรรม
ทางด้านศาสนา 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-กก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ระบบ
คมนาคมขนส่งให้
สะดวกและ
ครอบคลุม 
-กปรับปรุง  
ขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะทั่วถึง 
-กพัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 
-กส่งเสริมระบบ
การวางผังเมือง 
สวนสาธารณะ 
การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

-กสร้างระบบ

การบริหาร
จัดการและการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
-กสร้างจิตส านึก
และพัฒนาขีด
ความสามารถ
ของบุคลากร 
-กส่งเสริม
กระบวนการมี
ส่วนร่วมทางการ
เมือง การ
บริหารตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
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๓.๔ แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลร่อนพิบูลย ์ 

ร่อนพิบูลย์เมืองน่าอยู่  ผู้คนมีความสุขอย่างยั่งยืน มีอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมประเพณี  ชุมชนเข้มแข็ง  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ ส่งเสริมและ
สนับสนุนงาน
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ส่งเสริมและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน
ให้มีความ
เข้มแข็ง 

อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
และส่งเสริมการกีฬา 

จัดให้มีและ
บ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนาองค์กร
ด้วยหลัก 

ธรรมาภิบาล 

เปูาประสงค์ ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี 

ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

การบริหารกิจการ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมได้รับการ
สืบสาน มีกิจกรรม
กีฬาที่เหมาะสมกับ
ประชาชนทุกกลุ่ม 

มีสาธารณูปโภค
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐานอย่าง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

พัฒนาด้าน
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

พัฒนาด้านการ
กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ด ี

แนวทางการพัฒนา -กส่งเสริมการ
จัดการกิจกรรม
ทางการศึกษา 
-dส่งเสริมสุข
ภาวะของ
ประชาชนทุกด้าน 
-กพัฒนา
ระบบงาน
สวัสดิการสังคม 
-กสนับสนุนการ
จัดการขยะมูล
ฝอยและ
สิ่งแวดล้อม 
-กเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การสร้างความ
ปลอดภัยใน
ท้องถิ่น ฯ 

-กพัฒนา
ศักยภาพของ
กลุ่ม/ชุมชน
อย่างต่อเนื่อง
และมี
ประสิทธิภาพ 
-กส่งเสริม
เศรษฐกิจและ
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ 
-กส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 

-กสร้างระบบ

การบริหาร
จัดการและการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
-กสร้างจิตส านึก
และพัฒนาขีด
ความสามารถ
ของบุคลากร 
-กส่งเสริม
กระบวนการมี
ส่วนร่วมทางการ
เมือง การ
บริหาร 

-กก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ระบบ
คมนาคมขนส่งให้
สะดวกและ
ครอบคลุม 
-กปรับปรุง  
ขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะทั่วถึง 
-กพัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 
-กส่งเสริมระบบ
การวางผังเมือง 
สวนสาธารณะ 
การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

-กส่งเสริม
กิจกรรม
นันทนาการ  
การเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพและ
พัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ 
-กส่งเสริมการ
อนุรักษ์ 
ถ่ายทอด สืบ
สานกิจกรรม
ทางด้านศาสนา 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

แบบ ยท.๐๒ 
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บทที่ ๔ 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 
     ๔.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 ๑) พันธกิจที่  ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๒) เปูาประสงค์ท่ี  ๑ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
๑ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละของความพึงพอใจที่ประชาชนมีต่อกิจกรรม

การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตของเทศบาล 
 ๓) แนวทางการพัฒนา  

   แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมการจัดการกิจกรรมทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
   แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนทั้งด้านการรักษาพยาบาล การปูองกัน-ควบคุมโรค การ

คุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการสาธารณสุขมูลฐาน 
   แนวทางท่ี ๓ พัฒนาระบบงานสวัสดิการสังคมเพ่ือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
   แนวทางท่ี ๔ สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
   แนวทางท่ี ๕ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในท้องถิ่น และการปูองกัน-บรรเทา

สาธารณภัย 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

๑ ส่งเสริมการจัดการกิจกรรมทางการศึกษาท้ังในและ
นอกระบบ 
๒ ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนทั้งด้านการ
รักษาพยาบาล การปูองกัน-ควบคุมโรค การคุ้มครอง
ผู้บริโภค ฯ 
๓ พัฒนาระบบงานสวัสดิการสังคมเพ่ือสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
๔ สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
๕ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัย
ในท้องถิ่น และการปูองกัน-บรรเทาสาธารณภัย 

๑ จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการศึกษา 
๒ อัตราการเจ็บปุวยของประชากร 
๓ จ านวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสงเคราะห์ 
๔ จ านวนขยะมูลฝอยตกค้าง 
๕ จ านวนครั้งของการเกิดเหตุ ภัยต่าง ๆ  

 ๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนาชุมชน,งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา
เพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
  

แบบ ยท.๐๓ 
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     ๔.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
 ๑) พันธกิจที่ ๑ ส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
 ๒) เปูาประสงค์ท่ี  ๑ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
๑. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ร้อยละของของชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการบริหาร

จัดการตนเอง 
 ๓) แนวทางการพัฒนา  
    แนวทางท่ี  ๑ พัฒนาศักยภาพของกลุ่ม/ชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
    แนวทางท่ี  ๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
    แนวทางท่ี  ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบชุมชน 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
๑ พัฒนาศักยภาพของกลุ่ม/ชุมชนอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและการจัดระเบียบชุมชน 

๑ จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๒ ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ 
๓ จ านวนคดียาเสพติดเทียบกับที่ผ่านมา 

 ๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : ส านักปลัดเทศบาล (งานธุรการ,งานพัฒนาชุมชน,งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) 
 ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 
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     ๔.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๑) พันธกิจที่  ๑ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการ
กีฬา 

๒) เปูาประสงค์ท่ี ๑ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมได้รับการสืบสาน มีกิจกรรมกีฬา ที่
เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
๑. ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมได้รับ
การสืบสาน มีกิจกรรมกีฬา ที่เหมาะสมกับประชาชน
ทุกกลุ่ม 

๑ ร้อยละของความส าเร็จในการจัดกิจกรรมกีฬา 
ประเพณีต่าง ๆ 

 ๓) แนวทางการพัฒนา  
    แนวทางท่ี  ๑ ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  การเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
    แนวทางท่ี  ๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสานกิจกรรมทางด้านศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
๑ ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  การเล่นกีฬาเพ่ือ
สุขภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสานกิจกรรมทางด้าน
ศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑ ร้อยละของประชากรที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและ 
นันทนาการ 
๒ ร้อยละของประชากรที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กองการศึกษา 
 ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา
เพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
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     ๔.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑) พันธกิจที่  ๑ จัดให้มีและบ้ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒) เปูาประสงค์ท่ี  ๑ มีสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
๑ มีสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

๑ จ านวนถนนที่ได้มาตรฐานและอุบัติเหตุที่ลดลง 

 ๓) แนวทางการพัฒนา  
    แนวทางท่ี  ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้ า ระบบคมนาคม
ขนส่งให้สะดวกและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
    แนวทางท่ี  ๒ ปรับปรุง  ขยายเขตและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะให้ทั่วถึง 
    แนวทางท่ี  ๓ พัฒนา-จัดหาน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค 
    แนวทางท่ี  ๔ ส่งเสริมระบบการวางผังเมือง สวนสาธารณะ การปรับปรุงภูมิทัศน์ในท้องถิ่น 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเท้า สะพาน 
ท่อระบายน้ า ระบบคมนาคมขนส่งให้สะดวกและ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
๒. ปรับปรุง  ขยายเขตและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะให้
ทั่วถึง 
๓ พัฒนา-จัดหาน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค 
๔. ส่งเสริมระบบการวางผังเมือง สวนสาธารณะ การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในท้องถิ่น 

๑ ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในกิจกรรม 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒ จ านวนโครงการในแต่ละแนวทางการพัฒนา 

 ๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
วัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 
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     ๔.๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 ๑) พันธกิจที่  ๑ พัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 ๒) เปูาประสงค์ท่ี  ๑ การบริหารกิจการเทศบาลมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
๑ การบริหารกิจการเทศบาลมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาล 

 ๓) แนวทางการพัฒนา  
    แนวทางท่ี  ๑ สร้างระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
    แนวทางท่ี  ๒ สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 
    แนวทางท่ี  ๓ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารตามระบอบประชาธิปไตย 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
๑ สร้างระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
๒ สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร 
๓ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง การ
บริหารตามระบอบประชาธิปไตย 

๑ จ านวนโครงการในการพัฒนาองค์กร 
๒ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
๓ ร้อยละของประชากรที่เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ของเทศบาล 

 ๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ส านักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา
เพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
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๔.๒ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
  

แบบ ยท.๐๔ 
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๔.๓ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ล าดับ ยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ๑ กองการศึกษา 
๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๓ ส านักปลัดเทศบาล 

- งานพัฒนาชุมชน 
- งานธุรการ 
- งานปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
 

๒ การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน ๑ ส านักปลัดเทศบาล 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
 

๓ 
 

การพัฒนาด้านการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

๑ กองการศึกษา 
 

๔ 
 
 

การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑ กองช่าง 
๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๕ 
 

 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ๑ กองการศึกษา 
๒ กองคลัง 
๓ กองช่าง 
๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕ ส านักปลัดเทศบาล 
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บทที่ ๕ 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความ 

สอดคล้องและความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการว่าเป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่
สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และ
โครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินระดับใด โดยมีขั้นตอนดังนี้  
 ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดกรอบแนวทางและ
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามที่ได้ด าเนินการ ดังนี้  
 ๑.๑  การก าหนดกรอบ แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผน ก าหนดแนวทางการติดตาม
และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
 (๑) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นและกลยุทธ์ที่ก าหนด  
 (๒) ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน  
 (๓) ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล  
 (๔) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพ 
 (๕) ประสิทธิผลเป็นการศึกษาผลที่ได้รับ  
 (๖) ผลลัพธ์และผลผลิตเป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อ
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม              
 (๗) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน าแนวทางท้ังหมดที่ก าหนดมาใช้หรือ
อาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัดความส าเร็จหรือ
ความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณา  
 ๑.๒ การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้  
 (๑) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
 (๒) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล  
 (๓) การประเมินผลกระทบ  
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 ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนดโดย 
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    
 ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและเมินผลได้ตั้งแต่ก่อน
เริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  
 ขั้นตอนที่ ๔ รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
 ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบหรือ
ข้อเสนอแนะในการายงานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้  

๕.๒ ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
 ข้อ ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  
 (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
 (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรร มการอีกหนึ่งคน
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้  
 ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
 (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมทุก
ปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
 (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  
 (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
 (๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  
 (๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล   
 (๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลรายงาน
ผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือประเมินผล
การรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
 (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
 ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม  

วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้  
 ๑. ก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๒. สร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล  
 ๓. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล  
 ๔. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือ
จัดเตรียมข้อมูลส าหรับรองรับการประเมินก่อนลงพ้ืนที่จริง  
 ๕. ลงพื้นที่ส าหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
กรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด  
 ๖. ประชุมส าหรับการติดตามและประเมินผลแล้วเสนอคณะผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง ตามกรอบ
แนวทางและวิธีการที่ก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผล  
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๕.๓ ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเครื่องมือ

ที่ใช้ในการติดตามประเมินผล ดังนี้  
   ๑. การทดสอบและการวัด ( Tests and Measurements) วิธีการนี้จ าท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
เครื่องมือชนิดนี้จะทดสอบและการวัดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง และอ่ืนๆ เป็นต้น  
  ๒. การสัมภาษณ์  ( Interviews)  อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว  หรือกลุ่มก็ได้  การสัมภาษณ์จะเป็น
ยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์  ซึ่งการให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์โดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ  และควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  อาจท าได้ ๒ วิธี คือ   

๒.๑ การสนทนาตามธรรมชาติ ( Natural Conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบการ
สนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติม 
หรือขอค าอธิบายเหตุผลและผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ 

๒.๒  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคน
อ่ืนๆ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน  

  ๓. การสังเกต (Observations) การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ในเชิงคุณภาพ
สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท 
 ๓.๑ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ( Participant Observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน 
 ๓.๑ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( Non-Participant Observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
 ๔. การส ารวจ ( Surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ 
 ๕. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้
เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
 

****************************************************** 
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