บทที่ 1
บทนา
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมี
หลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง
และภายใต้ แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ กิจกรรมที่
จะต้องนํามาดําเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์
การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์
ในที่สุด นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิ ดกับงบประมาณรายจ่าย
กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ ายประจําปี โดยนําโครงการ/กิ จกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ไปจัดทํางบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความ
รอบคอบ และผ่านกระบวนการการมี ส่วนร่วมของประชาชน
“แผนพั ฒนาสามปี ” หมายถึ ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมขององค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนา อั นมี ลั กษณะเป็ นการกํ าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง
และเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา สามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงประจําทุกปี
แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ข องแนวทางการ
พัฒนาที่ ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเป็นห้วง
ระยะเวลาสามปี
5. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ
งบประมาณ รายจ่ายประจําปี
วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคลองกัน ระหว่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
2. เพื่ อ แสดงแนวทางการพั ฒ นาในระยะสามปี ที่ มี ค วามสอดคล้ อ ง และ
สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลัก ษณะที่พร้อมจะบรรจุใ น
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี และนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัตแิ ละประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
เค้าโครงแผนพัฒนาสามปี
ส่วนที่ 1 บทนํา
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผา่ นมา
ส่วนที่ 4 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี
การจัด ทําแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่ จะช่วยให้องค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น ได้พิจารณา อย่างรอบคอบ ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางดําเนินงาน
ต่างๆ ที่อาจมความเชื่ อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกันพอให้
องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางดําเนินงาน และใช้ทรัพยากรการ
บริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลทุ่งสัง
1. สภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตาบลทุ่งสัง มีที่ทาการตั้งอยู่เลขที่ 24/1 หมู่ที่ 2 บ้านหน้าเขา ตาบลทุ่งสัง
อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่โดยประมาณ 44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 27,500 ไร่
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอาเภอทุ่งใหญ่ ห่างจากตัวอาเภอทุ่งใหญ่ประมาณ 7 กิโลเมตร
อาณาเขตและพื้นที่
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลถ้าพรรณารา อาเภอถ้าพรรณารา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดต่อตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดต่อตาบลบางรูป อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตการปกครอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้านดังนี้
ตารางที่ 1 การแบ่งเขตการปกครองแต่ละหมู่บ้าน
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ผู้ใหญ่บา้ น
หมู่ที่ 1
บ้านโคกวัด
นายปรีชา
ขวัญเมือง
(กานันตาบลทุ่งสัง)
หมู่ที่ 2
บ้านหน้าเขา
นายพิทักษ์
ไกรนรา
หมู่ที่ 3
บ้านควนยูง
นายชวรัตน์
ทองสัมฤทธิ์
หมู่ที่ 4
บ้านวังหิน
นายบัญญัติกิจ สุขฉนวน
หมู่ที่ 5
บ้านภูเขาหลัก
นายคนึง
คชสิทธิ์
หมู่ที่ 6
บ้านทุ่งสมอ
นายวันชัย
ขวัญเมือง
หมู่ที่ 7
บ้านหนองเก้าวา
นายชัยณรงค์ บารุงศรี
ข้อมูลประชากร
ปัจจุบันเทศบาลตาบลทุ่งสังมีประชากรตามข้อมูลของสานักทะเบียนราษฎรอาเภอ
ทุ่งใหญ่จานวนทั้งสิ้น 5,550 คน แยกเป็นเพศชาย 2,695 คน เพศหญิง 2,855 คน
ความ
หนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 125 คน / ตารางกิโลเมตร
ตารางที่ 2 ตารางแสดงจานวนประชากรในเขตเทศบาลตาบลทุ่งสัง โดยจาแนกตามเพศ
จานวน
จานวนประชากร
ชื่อหมู่บ้าน
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
หมู่ที่ 1 บ้านโคกวัด
324
529
526
1,055
หมู่ที่ 2 บ้านหน้าเขา
170
237
246
483
หมู่ที่ 3 บ้านควนยูง
123
200
178
378
หมู่ที่ 4 บ้านวังหิน
452
610
676
1,286
หมู่ที่ 5 บ้านภูเขาหลัก
203
292
317
609
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งสมอ
384
558
628
1,186
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเก้าวา
183
269
284
553
รวมจานวนประชากรทั้งสิ้น
1,839
2,695
2,855
5,550
ข้อมูล : สานักทะเบียนอาเภอทุ่งใหญ่ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2558

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบจานวนประชาชนในเขตเทศบาลตาบลทุ่งสัง ย้อนหลัง 3 ปี
หมู่ที่
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
รวม

ปี 2556
ชาย
หญิง
528
519
234
233
203
179
617
681
291
312
561
629
268
285
2,702 2,838

ปี 2557
ชาย
หญิง
524
522
237
242
202
174
613
675
292
316
549
624
369
286
2,686 2,839

ปี 2558
ชาย
หญิง
529
526
237
246
200
178
610
676
292
317
558
628
269
284
2,695 2,855

สภาพภู มิ ป ระเทศ สภาพพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ที่ ลุ่ ม พื้ น ที่ บ างส่ ว นเป็ น ภู เ ขามี
ทรัพยากรธรรมชาติปุาไม้อุดมสมบูรณ์ จึงเหมาะแก่การประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่ การเพาะปลูก
เลี้ยงสัตว์ ทาสวนยางพารา สวนปาล์มน้ามัน ดังนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของตาบลทุ่งสังจึงเป็นพื้นที่เพื่อใช้ใน
การทาการเกษตรเป็นหลัก
แหล่งน้าที่สาคัญ ได้แก่
1. แม่น้าตาปี เป็นแม่น้าสายสาคัญที่แบ่งเขตแดนระหว่างอาเภอทุ่งใหญ่ อาเภอฉวาง
อาเภอถ้าพรรณรา ไหลผ่านตาบลทุ่งใหญ่ ตาบลทุ่งสัง ตาบลบางรูป
2. คลองสังข์ เป็นลาน้าที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเริ่มต้นจากภูเขาสังข์ อาเภอลาทับ
ไหลผ่านตาบลกรุงหยัน ตาบลท่ายาง ตาบลทุ่งสัง ไหลออกแม่น้าตาปีที่บริเวณหมู่ที่ 4 ตาบลทุ่งสัง
เรียกว่า ปากสังข์
3. คลองหนองยาว ไหลผ่าน หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งสัง และหมู่ที่ 3 ตาบลบางรูป ไหล
ออกแม่น้าตาปี หมู่ที่ 6 ตาบลบางรูป เรียกว่า ปากเพรียง
4. คลองวาจา เป็นต้นกาเนิดของแหล่งน้าหนองเก้าวา ไหลผ่าน หมู่ที่ 7, หมู่ 6,หมู่
ที่5 และ หมู่ที่ 4 ตาบลทุ่งสัง ไหลลงสู่คลองสังข์ ที่ปากสังข์ หมู่ที่ 4
5. คลองสังข์แห้ง ต้นกาเนิดแหล่งน้าหนองบัว หมู่ที่ 3 ตาบลท่ายาง ไหลผ่าน หมู่ที่
7,6 ไหลออก คลองสังข์ที่บ้านวังมะเดื่อ
6. คลองหม้อเหล็ก ต้นกาเนิดอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตาบลท่ายาง ไหลผ่านหมู่ที่ 1 ตาบลทุ่งสัง
7. คลองดายของ ต้นกาเนิดอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตาบลท่ายาง ไหลผ่าน หมู่ที่ 1 ตาบลทุ่งสัง
8. คลองบางพุดทอง ต้นกาเนิดจากวังเตย หมู่ที่ 2 ไหลผ่าน หมู่ที่ 4 ลงสู่คลองสังข์ที่
ปากสังข์
9. คลองหนองหว้า ต้นกาเนิดจากหนองหว้าหมู่ที่ 8 ตาบลบางรูป และหมู่ที่ 4
ตาบลท่ายางไหลผ่าน หมู่ที่ 1, 3 เป็นคลองกั้นแนวเขต ตาบลทุ่งสัง และตาบลบางรูป
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภู มิอากาศโดยทั่ว ไปเป็นภูมิอากาศแบบมรสุ มเมืองร้อน เนื่องจากได้รับ
อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จาก

มหาสมุทรอินเดียทาให้มี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อนเริ่มต้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ไปถึงเดือน
พฤษภาคมและ ฤดูฝนเริ่มต้นตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพและรายได้
- อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ามัน ฯลฯ
- อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงโค เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาฯลฯ
- อาชีพค้าขาย ได้แก่ ค้าขายผัก ผลไม้ ขายของชา ฯลฯ
- อาชีพรับจ้าง รับจ้างทางานในโรงงาน และรับจ้างทั่วไป ฯลฯ
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
กลุม่ /องค์กรทางเศรษฐกิจ
1. กลุ่มออมทรัพย์
จานวน 7 กลุ่ม (ทุกหมู่บ้าน)
2. กองทุนหมู่บ้าน
จานวน 7 กลุ่ม (ทุกหมู่บ้าน)
กลุม่ /องค์กรทางสังคม
1. กลุ่มแม่บ้าน
จานวน 7 กลุ่ม (ทุกหมู่บ้าน)
2. กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลทุ่งสัง
จานวน 1 กองทุน
กลุ่มอาชีพ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1
2. กลุ่มอาชีพทาเครื่องแกง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3
การพาณิชกรรม
1.โรงแรม จานวน 1 แห่ง
การอุตสาหกรรม
1.โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา 1 แห่ง หมู่ที่ 6
2.บริษัทปาล์มน้ามัน 1 แห่ง หมู่ที่ 4
ข้อมูลด้านสวัสดิการทางสังคม
1.จานวนประชากรที่พิการหรือทุกพลภาพที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน 87 คน
2.จานวนผู้อายุ 60 ปีขึ้นไปและได้การช่วยเหลือที่โดยได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
จานวน 741 คน
3.จานวนผู้ที่ได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จานวน 3 คน
การศึกษา
ราษฎรในต าบลทุ่ งสั ง ส่ ว นใหญ่ จบการศึ ก ษาชั้ น ประถมศึ กษาปี ที่ 4 และจบชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับราษฎรที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมี
จานวนน้อย
สถาบันการศึกษา
ในพื้นที่ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 5 แห่ง และโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่มีจานวน 1
แห่ง โรงเรียนเทศบาลตาบลทุ่งสัง จานวน 1 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลทุ่งสัง จานวน
1 ศูนย์ ดังนี้

ตารางที่ 4 การแสดงโรงเรียน สพฐ ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลทุ่งสัง
จานวน ตั้งอยู่
นักเรียน
62
หมู่ที่ 1

ที่

ชื่อโรงเรียน

ผู้อานวยการสถานศึกษา

หมายเหตุ

1

โรงเรียนบ้านโคกวัด

สังกัด สพฐ.

หมู่ที่ 2

นายประทีป เจรณาเทพ
(รักษาการผู้อานวยการโรงเรียน)
นายสมชาย อักษรพันธ์
นางอรไท บุญมา
(รักษาการผู้อานวยการโรงเรียน)
นางสาวยุภาพร เจริญรูป
นางชุลีวรรณ สุภาภรณ์
(รักษาการผู้อานวยการโรงเรียน)
นายวิริยะ วุฒิมานพ
(รักษาการผู้อานวยการโรงเรียน)
นายมานะ อินทศิลา

2
3

โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา
โรงเรียนวัดควนยูง

77

หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3

4
5

โรงเรียนบ้านวังหิน
โรงเรียนวัดภูเขาหลัก

103
15

หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5

6

โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม

142

หมู่ที่ 2

7

โรงเรียนเทศบาลตาบลทุ่งสัง

238

8.

ศพด.เทศบาลตาบล.ทุ่งสัง

63

หมู่ที่ 2

นายมานะ อินทศิลา

สังกัด สพฐ.
สังกัด สพฐ.
ขยายโอกาส
สังกัด สพฐ.
โรงเรียน
มัธยมศึกษา
เทศบาลตาบล
ทุ่งสัง
เทศบาลตาบล
ทุ่งสัง

หมายเหตุ ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558

ศูนย์เรียนรู้ในสังกัดเทศบาลตาบลทุ่งสัง
1.ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
การสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 2 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน ดังนี้
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหน้าเขา ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 รับผิดชอบ
ให้บริการประชาชนในพื้นหมู่ที่ 1,2,6,7 มีนายสุวรรณน้อย เดิมคลัง เป็น ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพบ้านหน้าเขา
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านวังหิน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 รับผิดชอบ
ให้บริการประชาชนในพื้นหมู่ที่ 3,4,5 มีนางประนอม อุบลกาญจน์ เป็นผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านวังหิน
3. มีศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ครบทั้ง 7 หมู่บ้าน
ศาสนาและองค์กรทางศาสนา ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมี
วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน วัดในพื้นที่มีดังนี้
1. วัดสระเภา
ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1
2. วัดเขาลาทัง
ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2
3. วัดยูงทอง
ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3
4. วัดวังหิน
ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4

5. วัดภูเขาหลัก
ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการการดาเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบด้วย
1.. ศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนตาบลทุ่งสัง มีจานวนอาสาสมัครปู องกัน
ภัยในสังกัด จานวน 62 คน
2. ปูอมยามประจาตาบล จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4
ข้อมูลการบริการพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงสร้างพื้นฐาน
ถนนในเขตเทศบาลตาบลทุ่งสัง มีถนนรวม 44 สาย พื้นที่รวม 0.2388 ตารางกิโลเมตร
(238,800 ตารางเมตร) ความยาวรวม 47.76 กิโลเมตร แบ่งตามลักษณะผิวจราจร 3 ประเภท คือ
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จานวน 9 สาย ความยาว 11.48 กม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จานวน 6 สาย ความยาว 6.60 กม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
จานวน 20 สาย ความยาว 16.77 กม
ถนนดินหรือลูกรัง
จานวน 9 สาย
สะพาน ในพื้นที่มีจานวนสะพานคอนกรีต 6 สะพาน
การโทรคมนาคม ครัวเรือนมีการติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่
ไฟฟ้า ครัวเรือนในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับบริการกระแสไฟฟูาเพื่อครัวเรือนทุกครัวเรือน
ประปา มีจานวนระบบประปาในพื้นที่จานวน 6 ระบบโดยครัวเรือนในพื้นที่ที่ได้รับ
บริการน้าประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งสิ้นรวม 652 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 41.95 ของครัวเรือน
ทั้งหมด รายละเอียดจาแนกได้ดังนี้

ตารางที่ 5 แสดงการใช้ระบบประปาในแต่ละหมู่บ้าน
ที่

ระบบประปา

1. ระบบประปาผิวดินบ้านโคกวัด
2. ระบบประปาบาดาลบ้านหน้าเขา
3. ระบบประปาบาดาลบ้านควนยูง

พื้นที่ให้บริการ
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3

จานวน
ครัวเรือนที่
ได้รับบริการ
น้าประปา
297
160
105

คิดเป็นร้อยละ
ของครัวเรือนใน
พื้นที่
18.08
24.53
16.10

4. ระบบประปาผิวดินบ้านวังหิน
5. ระบบประปาผิวดินบ้านภูเขาหลัก

หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5

412
182

63.19
27.91

6. ระบบประบาบาดาลบ้านทุ่งสมอ
7. ระบบประปาผิวดินบ้านหนองเก้าวา
รวม

หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7

330
156
1,642

50.61
23.92
89.28

ที่มา: กองช่าง เทศบาลตาบลทุ่งสัง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2558
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
๑. ฝายกักเก็บน้า มีจานวน 2 แห่ง ก่อสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้าจากแหล่งน้าคลองสังข์
ได้แก่ ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กคลองสังข์ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 และฝายคอนกรีตเสริมเหล็กคลองสังข์
ตั้งอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5
๒. สระเก็บน้า มีสระน้าที่ขุดในพื้นที่ได้แก่ สระหนองเต่าดา พื้นที่หมู่ที่ 1 สระเก็บ
น้าบ้านหน้าเขาพื้นที่หมู่ที่ 2 สระเก็บน้าบ้านควนยูงพื้นที่หมู่ที่3 สระเก็บน้าบ้านภูเขาหลักพื้นที่หมู่ที่5
สระเก็บน้าบ้านหนองเตย พื้นที่หมู่ที่ 6 และสระเก็บน้าหนองเก้าวา พื้นที่หมู่ที่ 7
๓. บ่อน้าตื้น มีกระจัดจายอยู่ในครัวเรือนในพื้นที่ตาบลทุ่งสัง
ข้อมูลด้านอื่น ๆ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น
- ภูเขายกตัว ได้แก่ ภูเขาหลัก ภูเขาสังข์ ภูเขาลาทัง
- ถ้าน้าหอม ถ้าพ่อปูุ อยู่ในภูเขาหลัก
- ถ้าค้างคาว อยู่ในภูเขาสังข์
- ถ้าพระ อยู่ในภูเขา ลาทัง
- ทุ่งหัดม้า(ทุ่งเสม็ดเตี้ย) มีเนื้อทีป่ ระมาณ 1,600 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 3
- แหล่งประวัติศาสตร์ที่สาคัญคือเจดีย์ศรีวิชัยซึ่งประดิษฐาน ณ วัดภูเขาหลักหมู่5
- แหล่งแร่ยิปซัมที่สาคัญ พื้นที่หมู่ที่ 7
- ท่าทรายหมู่ที่ 4,5
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล
ด้านการบริหารและการเมืองรูปแบบและอานาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตาบลทุ่งสัง
เทศบาลต าบลทุ่ง สั งเป็น หน่ว ยการปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น รู ปแบบหนึ่ง ปั จ จุบั น มี
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒) เป็น
กฎหมายแม่บท มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีขอบเขตการปกครองที่แน่นอน มีรายได้หรืองบประมาณเป็น
ของตนเอง มีอิสระในการบริหารงานภายในขอบเขตของกฎหมาย
องค์การเทศบาล
องค์ ก ารเทศบาล ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (รวมทั้ ง ที่ ไ ด้ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒) ประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี สภาเทศบาล
สภาเทศบาลตาบลทุ่งสังประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 12 คน ซึ่งประชาชนเลือกตั้ง

โดยตรงตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริห ารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ และ
สภาเทศบาลได้มีการคัดเลือกประธานสภาเทศบาล ๑ คน และรองประธานสภาเทศบาล ๑ คน โดย
ให้ประธานสภาเทศบาลมีหน้าที่ดาเนินกิจการของเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุม
สภาเทศบาล และให้รองประธานสภาเทศบาลมีหน้าที่กระทากิจการแทนประธานสภาเทศบาล เมื่อ
ประธานสภาเทศบาลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และให้สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตาแหน่ง
คราวละ ๔ ปี นับแต่วันเลือกตั้ง โดยให้สภาเทศบาลเลือกพนักงาน หรือข้าราชการหรือสมาชิกสภา
เทศบาลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จานวน ๑ คน ซึ่งประชาชนเลือกตั้ง
โดยตรงตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ และมี
วาระการด ารงต าแหน่ ง คราวละ ๔ ปี นั บ แต่ วั น เลื อ กตั้ ง โดยนายกเทศมนตรี อ าจแต่ ง ตั้ ง รอง
นายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๔ คน ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของ
เทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย และนายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้รวมกัน ไม่เกิน จานวน ๕ คน และให้
นายกเทศมนตรี มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม และรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารกิ จ การ ของเทศบาล และเป็ น
ผู้บังคับ บัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยมีปลั ดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของ
เทศบาลให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย และมี อ านาจหน้ า ที่ อื่ น ตามที่ ก ฎหมายก าหนดหรื อ ตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย
จากการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสัง และการเลือกตั้งสภาเทศบาลตาบล
ทุ่งสัง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบล จานวน 12 คน ประกอบด้วย

ตารางทิ่ 6 เขตการเลือกตังและสมาชิกทั้งสองเขต
เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 2
1.นายจาเนียร เพชรอาวุธ
1.นายสมพงศ์ ขวัญเมือง
2.นายประสิทธิ์ ชัยฤกษ์
2.นายวัชรินทร์ ช่างคิด
3.นายกาพล ขวัญเมือง
3.นายอนันทวุฒิ อาลอย
4.นายภานุเมศ ไกรนรา
4.นายทนนชัย เลื่อนแก้ว
5.นายสิทธิภรณ์ แสงระวี
5.นายธนะชัย ต่างสี
6.นายสง่า ไกรนรา
6.นายมะนิตย์ คงดี
กิจการสภา
1.ประธานสภาเทศบาล
คือ นายจาเนียร เพชรอาวุธ
2.รองประธานสภาเทศบาล คือ นายสมพงศ์ ขวัญเมือง
3.เลขานุการสภาเทศบาล คือ นายนพดล กรดเสือ

คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารประกอบด้วย
1.ดาบตารวจภาชโร เรืองสังข์
นายกเทศมนตรี
2.นายอดิเรก แจ่มจรัส
รองนายกเทศมนตรี
3.นายศรีอรุณ ขวัญเมือง
รองนายกเทศมนตรี
4.นางเรวดี อินทอง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
5.นายปัญญา แก้วมณี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสัง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556
เขตเลือกตั้ง จานวนผู้มีสิทธิ
ผู้มาใช้สิทธิ
ผู้ไม่ประสงค์
บัตรเสีย
เลือกตั้ง
เลือกตั้ง
ลงคะแนน
1
4,001
3480
10
97
คิดเป็นร้อยละ
86.96
0.24
2.42
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศมนตรีตาบลทุ่งสัง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556
เขต
จานวนผู้มีสิทธิ
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้ไม่ประสงค์
บัตรเสีย
เลือกตั้ง
เลือกตั้ง
ลงคะแนน
1
2,033
1,771
8
64
2
1,962
1,704
4
53
รวม
3,995
3,475
12
117
คิดเป็นร้อยละ
86.98
0.29
2.92
ที่มา: สานักปลัดเทศบาลตาบลทุ่งสัง (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2557)
ด้านการบริหาร
เทศบาลตาบลทุ่งสัง มีหน้าที่ในการบริหารงานตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒) ตามอานาจหน้าที่ที่ต้องทา และหน้าที่ที่อาจจะทา
กิ จ การใดๆ ในเขตหรื อ นอกเขตเทศบาล รวมถึ ง หน้ า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ ก ฎหมายก าหนด โดยมี
นายกเทศมนตรี มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม และรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารกิ จ การของเทศบาล และเ ป็ น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและ
พนักงานจ้างรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลข้าราชการประจาของเทศบาลให้
เป็ น ไปตามนโยบายและมี อ านาจหน้ า ที่ อื่ น ตามที่ ก ฎหมายก าหนด หรื อ ตามที่ น ายกเทศมนตรี
มอบหมาย และให้รองปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วยตามอานาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากปลัดเทศบาล
ส่วนราชการของเทศบาลตาบลทุ่งสัง มีปลัดเทศบาลตาบลทุ่งสังเป็นผู้บังคับบัญชา
โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน คือ

1) สานักปลัดเทศบาล มีหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลสานัก
ปลัดเทศบาล รับผิดชอบงานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม
งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2) กองคลัง มีผู้อานวยการกองคลัง เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลส่วนการคลัง รับผิดชอบ
งานพัสดุและทรัพย์สิน งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
3) กองช่าง มีผู้อานวยการกองช่าง เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลส่วนโยธา รับผิดชอบ
งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

แผนผังโครงสร้างเทศบาลตาบลทุ่งสัง

รองนายกเทศมนตรี จานวน 2 คน
เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

สภาเทศบาล
ประธานสภาฯ 1 คน
รองประธานสภาฯ 1 คน
สมาชิกสภาเทศบาล 10 คน

หัวหน้า
สานักปลัด
สานักปลัด

ผอ.กองคลัง

ผอ.ช่าง

โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ

สานักปลัด
- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานสวัสดิการและพัฒนา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมการเกษตร

กองคลัง

กองช่าง

- งานการเงิน
- งานพั ฒ นาและจั ด เก็ บ
รายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ

-งานก่อสร้าง
-งานออกแบบและควบคุมอาคา

สถิติอัตรากาลังเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลทุ่งสัง
ตารางที่ 7 สถิติอัตรากาลังเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลทุ่งสัง
หน่วยงาน
1
ปลัด/รองเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
สานักการคลัง
สานักการช่าง

2

3

1

ระดับ
4 5

6

7
1

1

1
2

1

รวม
8

9

คศ.1
3

อับดับครู
ผู้ช่วย
1

1
1

รวม
ที่มา:ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558 งานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตาบลทุ่งสัง
อัตรากาลังพนักงานจ้างเทศบาตาบลทุ่งสัง
1. ลูกจ้างประจา
จานวน 1 คน
2. พนักงานตามภารกิจ
จานวน 11 คน
3. พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 3 คน
รวมทั้งหมด 15 คน
ด้านการคลัง
เทศบาลมีอิสระในการดาเนินการด้านการคลังและทรัพย์สินของตนเอง
๑. รายได้ของเทศบาล เทศบาลมีรายได้ที่ประชาชนในเขตเทศบาลจ่ายให้เพื่อตอบ
แทนการให้บริการแก่ประชาชน ได้แก่
1) ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายกาหนด
2) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับตามที่กฎหมายกาหนด
3) รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล
4) รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์
5) พันธบัตรหรือเงินกู้ตามแต่จะมีกฎหมายกาหนด
6) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคล ต่าง ๆ
7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
8) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้
9) รายได้อื่นใดตามแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
การกู้เงินของเทศบาลต้องได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล และได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๒. รายจ่ายของเทศบาล เทศบาลมีรายจ่ายหลายประเภท เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เงิน
ตอบ แทนอื่น ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ ตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยกาหนด เป็นต้น
โครงสร้างรายจ่ายของเทศบาล

2
7
3
1
13

๑. รายจ่ายงบกลาง
๑.๑ ค่าชาระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย
๑.๒ รายจ่ายตามข้อผูกพัน
๑.๓ เงินสารองจ่าย
๑.๔ เงินช่วยเหลือค่าทาศพ
๑.๕ เงินช่วยเหลือเฉพาะการ
๒. รายจ่ายตามหน่วยงาน แบ่งเป็น
๒.๑ รายจ่ายประจา ประกอบด้วย
๒.๑.๑ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
๒.๑.๒ หมวดค่าจ้างชั่วคราว
๒.๑.๓ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๒.๑.๔ หมวดค่าสาธารณูปโภค
๒.๑.๕ หมวดเงินอุดหนุน
๒.๑.๖ หมวดรายจ่ายอื่น
๒.๒ รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย
๑.๒.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สถานการณ์คลังของเทศบาลตาบลทุ่งสัง
ตารางที่ 8 ตารางแสดงสถานการณ์คลังของเทศบาลตาบลทุ่งสัง
□ รายจ่าย
ปี
รายได้จากการจัดเก็บภาษีและภาษี
เงินอุดหนุน
จัดสรร
(บาท)
2553
7,917,233.92
455,066.89
2554
8,956,266.83
4,709,120
2555
9,897,040.72
5,424,122
2556
10,849,975.63
5,023,115
2557
14,887,029.60
4,886,700

รวมทั้งสิ้น
(บาท)
12,467,300.81
13,665,386.83
15,321,162.72
15,873,090.63
19,773,729.60

□ รายรับ
ปี
2553
2554
2555
2556
2557

รายได้จากการจัดเก็บภาษีและภาษี
จัดสรร
10,609,957.47
10,154,294.30
11,885,088.35
13,745,727.64
15,300,316.85

เงินอุดหนุน
(บาท)
5,745,838
6,484,582
6,668,810
7,730,825.86
9,736,201

รวมทั้งสิ้น
(บาท)
16,355,795.47
16,638,876.30
18,533,898.35
21,480,553.50
25,036,517.85

บทที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
สรุปสถานการณ์การพัฒนา
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength : S)

จุดอ่อน(Weak=S)

จุดแข็ง (Strenghts)
1.ผู้ บ ริห ารมาจากการเลื อกตั้ ง โดยตรงท าให้ ท ราบ
ปัญหาและความต้องการโดยตรงจากประชาชน และ
ปัญหามีโอกาสได้รับการแก้ไขสูง
2.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการวางแผนพัฒนาโดยผ่าน
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.มี โ ครงสร้ า งการบริ ห ารส่ ว นราชการภายใน
ครอบคลุมภารกิจตลอดจนอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
4.มี ค วามพร้ อ มของทรั พ ยากรการบริ ห าร ได้ แ ก่
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ
5.สามารถตราข้อบัญญัติได้โดยไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย

จุดอ่อน (Weakness)
1.ปัญหาการขาดแคนน้าเพื่อการบริโภคอุปโภค
2.ปั ญ หาการคมนาคมไม่ ส ะดวกเส้ น ทางคมนาคม
ไม่ได้มาตรฐาน
3.ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนอ่อนแอ การว่างงานแฝง
ขาดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริม
4.ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพิ่ ม มากขึ้น ส่ งผลให้มีป ริม าณขยะมาก ไม่มี ระบบ
กาจัดขยะ ทาลายภาพพจน์แหล่งท่องเที่ยว ส่งผลต่อ
สุขภาพในที่สุด
5.ปัญ หาประชาชนขาดนิ สัย ใฝุเรีย นรู้และขาดการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย
6.ปัญหาสังคม ครอบครัวขาดความอบอุ่น
7.ประชาชนมีสว่ นร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ
ค่อนข้างน้อยยังพึ่งพิงการพัฒนาจากภาครัฐเป็นส่วน
ใหญ่

โอกาส (Opportuity = O)

อุปรรค(Threat =T)

โอกาส (Opportunities)
1.รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2550
กาหนดให้การสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่นไม่
ว่ า จะเป็ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น ระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2.รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2550
กาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
ตัดสินใจในวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น
3.ระเบี ย บกะทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
กาหนดให้การจัด ทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยการให้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ประชุ ม ประชาคม
ท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รับ ทราบปั ญ หา ความต้ อ งการ ประเด็ น การพั ฒ นา
และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามากาหนดแนวทาง
ในการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2542
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่
ในการจั ดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น
5.รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนโครงการ เช่น
กองทุนหมู่บ้าน การส่งเสริมอาชีพ สวัสดิการผู้สงู อายุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสนับสนุนให้ท้องถิ่นมี
บทบาทในการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูวัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threats)
1.สภาวการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ในระดั บ ประเทศส่ ง
ผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.มีปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม
3.ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ขาดการบูรณา
การในการก าหนดทิ ศ ทางเปู า หมายการบริ ห ารการ
พัฒนา
4.ข้อจากัดในด้านงบประมาณ

การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ประจาปีงบประมาณ 2557 (พ.ศ 2558- 2560)
จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558 – 2560 ) เทศบาลตาบลทุ่งสัง วางแผนแบ่งสาขาการ
พัฒนาออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ และเทศบาลได้ดาเนินโครงการต่างๆในปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ดังนี้
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13

โครงการกิจกรรม
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านหนองเก้าวา บ้านเอียด หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายอานาจ-ควนสะตอ เขตตาบลบางรูป
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนาใต้ จดถนนลาดยางสาย 4110 หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลวงพ่อแดง หมู่ที่ 5 (ส่วนที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง
เป็นถนนลาดยาง)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายวิธาน เชื้อกูลชาติ หมู่ที่ 2
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายปากรา – วัดภูเขาหลัก หมู่ที่ 5
โครงการถมหลุมบ่อถนนสายบ้านควนหนองคล้า หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบชั้นเดียวสายบ้านนายผ่อง ทองสัมฤทธิ์ หมู่ที่
3 (ส่วนที่ 2)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบชั้นเดียวสายบ้านนายชวรัตน์ ทองสัมฤทธิ์
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบชั้นเดียวแบบ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 3
สายบ้านควนยูง -เขตตาบลบางรูป
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบชั้นเดียว หมู่ที่ 5 สายแยกถนนสายราชดาริ –
ถนนคลองส่งน้าชลประทาน ตาบลทุ่งสัง
โครงการบุกเบิกถนนหมู่ที่ 2 ต่อจากสายบ้านโคกแนะ บ้านนายบารุง บารุงศรี
จดถนนชลประทาน
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทศบาลตาบลทุ่งสัง

งบ
ประมาณ
195,000
499,000
362,000
400,000
24,900
90,400
32,000
167,000
227,000
420,400
249,800
403,000
398,200

14
15
16
17
18
19
20

โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัดสพฐ.
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โครงการจัดงานวันลอยกระทง
โครงการจัดงานวันกตัญญู(วันผู้สูงอายุ)ตาบลทุ่งสัง
โครงการอุดหนุนงบประมาณเพื่อการดาเนินงานของสภาวัฒนธรรมตาบลทุ่งสัง
อุดหนุนที่ทาการอาเภอทุ่งใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ
อุดหนุนที่ทาการอาเภอทุ่งใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการจัดทาหรับในงาน
ประเพณีวันสารทเดือนสิบ
21 โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1,174,040
1,612,000
200,000
20,000
20,000
15,000
20,000
70,000

ลาดับ
โครงการกิจกรรม
ที่
22 โครงการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ยาและเวชภัณฑ์ตลอดจนสารเคมี
เพื่อปูองกันและระงับโรคติดต่อ
23 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
24 โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวตาบลทุ่งสัง
25 โครงการอุดหนุนสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อจ่ายเป็น
เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลทุ่งสัง
26 โครงการแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติด
27 อุดหนุนสถานีตารวจภูธรทุ่งใหญ่โครงการปูองกันปราบปรามยาเสพติด
และอาชญากรรมในพื้นที่
28 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเกี่ยวกับยาเสพติด
29 โครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
อาเภอ(ศพส.อ)
30 โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชนตาบลทุ่งสัง (ทุ่งสังเกมส์)
31 โครงการอุดหนุนที่ทาการอาเภอทุ่งใหญ่เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา – กีฑา
นักเรียนและประชาชน อาเภอทุ่งใหญ่
32 อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมกีฬาตาบลทุ่งสังเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาเภอทุ่งใหญ่
33 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์กีฬาหมู่บ้านในพื้นที่
34 อุดหนุน อบต.กุแหระในการดาเนินการของศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อ- จัดจ้างขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดับอาเภอ
35 โครงการจัดการเลือกตั้ง
36 โครงการจัดทาแผนที่ภาษี
37 โครงการจัดทาเวทีประชาคมตาบลทุ่งสัง
38 โครงการจัดอบรมและทัศนะศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตาบลทุ่งสัง
39 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
40 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 1-7
(เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกรรมการกีฬาภายในหมู่บ้าน)
41 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอาเภอทุ่งใหญ่
2.

งบ
ประมาณ
90,000
85,000
20,000
115,000
91,000
35,000
35,000
35,000
175,000
20,000
140,000
70,000
20,000
530,000
310,000
20,000
100,000
100,000
75,000
20,000

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
ลาดับ
โครงการกิจกรรม
งบ
ที่
ประมาณ
42 โครงการสนับสนุน ทุนการศึกษาต่อให้กับผู้บริห าร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว น
93,000
ตาบลทุ่งสัง พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งสัง
43 อุดหนุ น ที่ทาการอาเภอทุ่งใหญ่ เพื่ อจ่ายเป็นค่ าใช้จ่ายในการร่ว มจัด งานประเพณี
5,000
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
44 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาล
40,000
45 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชนและส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย
20,000
ระดับตาบล
46 โครงการ 2B number 1
20,000
รวม
10,392,780
รวมโครงการทั้งหมด 46 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 10,392,780
ที่มา : รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557

บทที่ 4
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์ (Vision) เทศบาลตาบลทุ่งสัง
“เมืองแห่งความสุข”
พันธกิจ (Mission)
1. พันธการศึกษาของเยาวชน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับเทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ AEC
2. พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางการคมนาคม ระบบสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขในชีวิต
4. ปูองกันและส่งเสริมงานด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
6. ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มสมรรถนะขององค์กรในการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล(Good governance)
8. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนมุ่งเน้นเศรษฐกิจ
พอเพียง
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goal)
1. ยกระดั บ การศึ ก ษาของเยาวชน สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ ควบคู่ ไ ปกั บ
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและภาษา
2 .ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและมีสาธารณูปการที่มีประสิทธิภ าพและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
3. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สังคมมีเข้มแข็ง
4. มีการบริการด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี
5. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์
6. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดารงชีวิตได้อย่างปกติ
7. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความสาเร็จ
8. ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมอาชีพและมีรายได้เสริมนอกเหนือจาก
งานประจา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลทุ่งสัง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริการประชาชน
1.1แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ การให้บริการประชาชนและพัฒนา
ศูนย์รับเรื่องราวท้องทุกข์
1.2 แนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการประชาชนและ ส่งเสริม
การเรียนรู้ การสื่อสารของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคม ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง ถนน สะพาน ทาง
เท้า ท่อระบายน้าและงานอาคาร
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาระบบจราจร
2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริการน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสาธารณะสุข ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แนวทางการพัฒนาด้านระบบการจัดการขยะและระบบการรักษาความสะอาด
ของถนนให้มีประสิทธิภาพ
3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 แนวทางการพัฒ นาด้านการส่ งเสริมการให้ ความรู้ การปูองกัน การระงับ
โรคติดต่อและการบริการสาธารณะสุข
3.4 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุง คุณภาพ ความสะอาดของอาหารและ
โภชนาการ และยกระดับมาตรฐานของร้านผู้ประกอบการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
4.2 แนวทางการพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลในสังกัด
4.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมด้านการศึกษาของโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษา ในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมสงเคราะห์และคุณภาพชีวิต
5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
5.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก เยาวชนและประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.1แนวทางการพัฒนาด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
6.2แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในทรัพย์สิน
6.3แนวทางการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.4 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟูาสาธารณะให้สว่างทุกพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
7.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร
7.3 แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในสานักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านพัฒนาการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ
8.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอาชีพ สร้างอาชีพ และพัฒนา
ความสามารถในการประกอบอาชีพของประชาชน
8.2 แนวทางการพัฒ นาการส่ งเสริม สนับสนุนกลุ่ มอาชีพ ผลิ ตภัณฑ์เด่น สิ นค้ า
ชุมชนและพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนาประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
9.1 แนวทางการพั ฒ นาด้ า นการส่ ง เสริ ม รั ก ษา ฟื้ น ฟู ศาสนา ประเพณี แ ละ
วัฒนธรรม
9.2 แนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นยุทธศาสตร์ที่ชี้นาทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง
เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศนระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.
2570 ซึ่งกานนหว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีแห่งความพอเพียง ยึดมั่นใน
วัฒนธรรม ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคม
มีความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์สรี”
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค
เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1)สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับ
การคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
2)พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิต
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัว
รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิ ตและการ
บริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่าง
มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว
คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้กาหนดทิศทาง
และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐาน
ของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม น าไปสู่การพัฒ นาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒ นาที่ส าคัญในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสาคัญ
1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย
ควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
1.2 การจัดบริการทางสั งคมให้ทุกคนตามสิ ทธิ ขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตใน
สังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนัก
ถึงผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูส่ ังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
3.ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสาคัญกับ
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน
3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน
3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
และความเข้มแข็งภาคเกษตร
3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
และพลังงาน

4. ยุท ธศาสตร์ก ารปรับ โครงสร้า งเศรษฐกิจ สู่ก ารเติบ โตอย่า งมีคุณ ภาพและยั่ง ยืน
ให้ ความส าคัญกับ
4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม
4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็น
ธรรม
4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ให้ความสาคัญกับ
5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้
กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ
5.2 การพัฒ นาฐานลงทุน โดยเพิ่ มขี ดความสามารถในการแข่ งขั นระดั บ
ภูมิภาค
5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่ว มมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้
บทบาท ที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
5.6 การมีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต
ปูองกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย
5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความ
ร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากาไร
5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจ
ในเอเชีย รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค
5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนา
ภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
6.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6.2 การปรั บ กระบวนทั ศ น์ ก ารพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นประเทศเพื่ อ
เตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.3 การยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการรองรั บ และปรั บ ตั ว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมี
6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

นโยบายของรัฐบาล
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 คาแถลงนโยบายดังกล่าว มี
เนื้อหาโดยสรุปว่า การเข้าบริหารราชการแผ่นดินในครั้งนี้ แม้จะเป็นการใช้อานาจและทาหน้าที่ตาม
กฎหมายดังที่รัฐบาลก่อนๆ เคยปฏิบัติมา แต่ก็มีเงื่อนไขและเงื่อนเวลาบางประการ อันทาให้รัฐบาลนี้
แตกต่างจากรัฐบาลอื่นๆ อยู่บ้าง ในด้านเงื่อนไข รัฐบาลนี้เข้ามาสืบทอดงานและสานต่อภารกิจจาก
การที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เคยกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาของประเทศไว้ก่อน
แล้วเป็น 3 ระยะ ตั้งแต่เมื่อเข้าควบคุมอานาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
โดยระยะแรก ได้มุ่งเน้นระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช้กาลังและอาวุธสงครามก่อความรุนแรง
แก้ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลและรัฐสภาก่อนหน้านั้นอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ
นานกว่า 6 เดือน ตลอดจนได้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชน และมุ่งนา
ความสงบสุข ความสงบ กลับคืนสู่ประเทศ จากนั้นเพียง 2 เดือน ก็เข้าสู่
ระยะที่สอง ด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว การจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
การเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี
ชุดนี้ หลังจากนั้น คสช.จะลดบทบาทและภารกิจเป็นที่ปรึกษาและทางานร่วมกับคณะรัฐมนตรีในการ
พิจาณาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อ ยหรือความมั่นคงของชาติ ส่วนที่จะตามมาในเร็ว
วันคือ การจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะธรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อออกแบวางรากฐาน
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอันมั่นคงให้แก่ประเทศก่อนจะส่งผ่านไปสู่
ระยะที่สาม คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร และการจัดการเลือกตั้งทั่วไป เงื่อนไขดังกล่าว
ถือเป็นพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและดาเนินการต่อไป โดยที่มาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน ได้กาหนด หน้าที่ของรัฐบาลไว้ 3 ประการเป็นครั้งแรก คือ 1)การบริหารราชการแผ่นดิน 2)
การดาเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ 3) การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของ
ประชาชนในชาติ รัฐบาลจึงขอกาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับหน้าที่ทั้ง 3 ประการดังกล่าวด้วย
ในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบาย 11 ด้าน โดยได้นายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็น
หลักสาคัญ ใช้ป รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐ านะ ความมี
เหตุผ ล และการมีภูมิคุ้มกัน มาเป็ นแนวคิด ใช้แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 11
แนวทางของ คสช. และความต้องการของประชาชน เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย ซึ่งนโยบาย
ทุกด้านต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการปกครองทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่นถึงประเทศ ต้องการ
เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนและต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้ล่วงหน้าว่าประเทศจะ
ก้าวทางไหน เพื่อเตรียมตัวได้ถูกต้อง
นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน
1) การปกปูองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของ คสช.
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11 .มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อานาจฝุายต่า
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์

2. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิสัยทัศน์
“นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง”
คานิยามวิสัยทัศน์
คาจากวิสัยทัศน์

หมายถึง

นครแห่งการเรียนรู้

ระบบการจัดการความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของ
ผู้คนและกลุ่มคน เพื่อสร้างคุณภาพของคนนครให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต
ระบบการบริหารจัดการภาคการเกษตรของจังหวัดมีมาตรฐานในระดับสากล เกษตร
อุตสาหกรรมมีศักยภาพสร้างคน สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจแก่จังหวัด การเกษตรของจังหวัด
มีความเข้มแข็งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ยึดหลักการประยุกต์หลักทฤษฎีพอเพียง ระบบ
การเกษตรมีศักยภาพทางการพาณิชย์ที่มีมาตรฐาน เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั้งในด้านแหล่งท่องเที่ยว
บุคลากรท่องเที่ยว มีกิจกรรมการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ และกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีทั้งปี
ด้วยประสิทธิภาพการเป็นมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด ทั้งนี้ การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดยึดหลักการไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการรักษาไว้
ซึ่งสิ่งที่ดีงามของจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ และระบบเศรษฐกิจของจังหวัด
นครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่น่าอยู่ เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองพลังงาน
สะอาด มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้า สิ่งแวดล้อม พลังงาน ได้รับการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน
เมืองที่มีความมั่นคง ชุมชน สังคมเข็มแข็ง มีโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความมั่นคงด้านอาหาร อาชีพและรายได้
ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีที่อยู่ที่กิน มีอาชีพมีรายได้ มีสุขภาพกาย จิต (12 มิติ) ที่ดี มีการอนุรักษ์
พัฒนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา และมีความประชาธิปไตย ที่ยึดหลักนิติรัฐ

นครแห่งการเกษตร

นครแห่งการ
ท่องเที่ยว

นครที่น่าอยู่
นครที่มีชุมชน
เข้มแข็ง

พันธกิจ (Mission)
1. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลาย
ทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมของจังหวัด บนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหาร
จัดการด้านการตลาด
2. ยกระดับความสามารถการเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและ
ส่งเสริมการ สร้างชุมชนต้นแบบ
3. พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายของทรัพยากร
4. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
พัฒนารูปแบบที่หลากหลายทางพลังงาน

5. พัฒนา คน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหาร
กิจการ บ้านเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และนา
นวัตกรรมเกษตรมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถ
สร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น
1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด
2. การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง
3. การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช
เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective)
1. รักษาฐานรายได้เดิม เพิ่มรายได้จากการเกษตรและการท่องเที่ยว
2. ระบบการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน และระบบ logistics มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. นครศรีธรรมราชเป็นเมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
น้า สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน
4. นครศรีธรรมราชเป็นเมืองพลังงานสะอาด มีการจัดการพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขเพิ่มขึ้น
6. การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา
7. ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนจังหวัดนครศรีธรรมราช สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานประเทศ
3.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรธรรมราช
วิสัยทัศน์
“ องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒ นาอาชีพที่ส อดคล้ องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด
วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการใช้ภูมปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่า
การผลิต ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบูรการ ฯลฯ
3. ส่งเสริมการผลิตและจาหน่ายสินค้าเกษตรท้องที่เป็นอาหาร มิใช้อาหาร และพลังงาน
ทดแทน
4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
5. จั ดใหม่ระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่ งน้าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

6. ฟื้น ฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาค
การตลาด ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณะที่ดีของจังหวัด
7. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาทองถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่
สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชมชน โดยให้ความสาคัญกับความสอดคล้อง
กับความต้องการ ภาคเศรษฐกิจชุมชน
9. พัฒนาความเชื่อมระบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
1. ฟื้นฟูพื้นที่ปุาและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต้นน้าและลุ่มน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ใหม่ระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้าระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้าแล้งและน้าท่วม ร่วมทั้ง
ส่งเสริมใหม่ระบบ การจัดการน้าเสีย
3. ส่งเสริมใหม่มาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน
ให้อยู่ในขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ
4. ส่งเสริมการดารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียง
และยั่งยืน การสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
5. ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชน หมู่ บ้ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจัด การเพื่ อ ลดมลพิ ษ และ
ควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไก
การจัดการขยะชมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริ มให้มีมาตรการสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งกาเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล
และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและกาจัดขยะ แบบรวมศูนย์
6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกาจัด บาบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และ
สร้างจิตสานึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงาน
ใสสะอาด
8. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดทาแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
อนุรักษ์ฟื้นฟู ความหลากหลายของพันธุกรรมทองถน เพื่อรักษา ปกปูองระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการ
พัฒนาในทุกด้าน
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้ง
ในและนอกระบบ สนับสนุนการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
3. รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนา
สิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ

4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์
แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล
5. รณรงค์ ปูองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจานวนผู้เสพยาและ
ผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง
6. รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและปูองกันการเกิดโรคไม่
ติดต่อ เฝูาระวังปูองกันปัญหาการปุวยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่
7. ส่งเสริมการจดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกาลังกายและเล่นกีฬา
จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออกกาลงกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
9. ส่งเสริมการทานุบารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนา ฟื้นฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและ
เผยแพร่สู่สังคมโลก
10. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้
11. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดทา
และใช้แผนชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. พัฒนาเส้ นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิ ดชอบให้ ได้มาตรฐาน สะดวก
ปลอดภัยอย่างทั่วถึง
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานใหม่ประสิทธิภาพอย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสานึก ค่านิยมตามหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย์ ท รงเป็ น ประมุ ข เสริ ม สร้ างวั ฒ นธรรมการเมือ งแบบ
ประชาธิปไตยและจิตสนุกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน
2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส สนับ สนุน ให้ใช้ท รัพยากรในการบริห ารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการ
ให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการทางานเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการใน
ระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มี ระบบฐานขอมลกลางและ
ระบบการติดตามประเมินผล
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
4.การพัฒนาตามนโยบายผู้บริหารเทศบาลตาบลทุ่งสัง
ตามพระราชบั ญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่12 )พ.ศ.2546
มาตรา 48 ได้กาหนดให้ก่อนที่นายกเทศบาลเข้ารับหน้าที่จะต้องมีการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล

ก่อนและจะต้องจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น
ประจาทุกปี นั้น
ดาบตารวจภาชโร เรืองสังข์ นายกเทศบาลตาบลทุ่งสัง ได้แถลงนโยบายในการ
บริหารจัดการเทศบาลตาบลทุ่งสัง ต่อสภาเทศบาลตาบลทุ่งสัง เมื่อวันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2557
สรุปได้ดังนี้
1.นโยบายด้านการบริการประชาชน
1.1 ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรมและประชาชน
มีความพึงพอใจ
1.2 พัฒนาศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างแท้จริง เป็นที่พึ่งของประชาชนได้
1.3 พัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ชัดเจน และครอบคลุม
ทั่วถึงโดยให้มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ ให้ ประชาชน
รับทราบ ตามเสียงตามสาย การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆรวมถึง ช่องทาง
อื่นๆเช่นวิทยุทีวี สื่ออิเลคโทรนิคส์ ฯลฯ
2.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน เช่น สะพาน ถนน ต่างๆ ในเขต
เทศบาลเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง ทาให้การคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
2.2 ก่อสร้างปรับปรุง ระบบระบายน้าให้คลอบคลุมพื้นที่ เพื่อให้การระบายเป็นไป
อย่างมี ประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาน้าท่วมขัง
2.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง ให้มีความเรียบร้อย สวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์
3. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาขยะตกค้าง
3.2 จัดระบบการรักษาความสะอาดของถนนทุกสายในเขตเทศบาล รวมถึงความ
สะอาดในลาคลองต่างๆ ด้วย
3.3 ฟื้นฟูและรักษาแหล่งน้า ลาคลองให้สะอาด สามารถใช้ประโยชน์ได้
3.4 ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม
3.5 จั ดให้ มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่ว ถึง และยกระดับการพัฒ นาของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น
3.6 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
และ ให้มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง
3.7 จัดให้มีการให้ความรู้เรื่อง การปรับปรุง คุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภัย
ของอาหาร และการยกระดับในเรื่องคุณภาพ มาตรฐานของร้านแก่ผู้ประกอบการขายอาหาร
3.8 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานปูองกันและระงับโรคติดต่อ ให้เกิดการ
บริการที่ รวดเร็ว ปลอดภัยและครอบคลุมทั่วพื้นที่
4. นโยบายด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

4.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน โดยจัดให้มีห้องสมุดแห่งการเรียนรู้
ที่ทัน สมัย ศูน ย์ ศึกษาเรี ย นรู้ ท้องถิ่น ตลอดจนให้ มีการจัดการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้าง ความรู้
ความสามารถ ทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น การอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ
4.2 พัฒนาโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพสามารถพัฒนาเด็ก
ให้มีศักยภาพ สูงสุดตามวัย
4.3 ขยายการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4.4 จั ด ให้ มี อ าคารเรี ย นที่ ทั น สมั ย เพื่ อ รองรั บ การจั ด การศึ ก ษาที่ ไ ด้ คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน การเล่นกีฬาของประชาชน เยาวชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
เสริมสร้าง ความสามัคคี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น สนับสนุนการจัดสร้างสนามกีฬา ลาน
กีฬา การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา การฝึกอบรมการเล่นกีฬา รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการรวมตัวกันเป็นชมรมกีฬาต่าง ๆ
4.6 จั ดให้ มีกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ที่ช่ว ยสร้างสุ ขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี
ให้ แ ก่ ประชาชน โดยจั ดให้ มี ส ถานที่ พักผ่ อนหย่อนใจ สถานที่ ออกกาลั งกายต่ าง ๆ เช่น ลาน
กิจกรรมกลางแจ้ง รวมถึงสถานที่สาหรับเรียนรู้ ฝึกฝนทางด้านศิลปะต่าง ๆ
4.7 จัดให้มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการประชาชน เช่น โครงการเมือง
online ซึ่งจะติดตั้งระบบสัญญาณ wifi ให้ประชาชนใช้บริการฟรี เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้การ
สื่อสารให้กับเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล
5. นโยบายด้านพัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5.1 ส่งเสริม ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
5.2 จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ สาหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง เพื่อ
เป็น ศูนย์กลางสาหรับการทากิจกรรมของผู้สูงอายุ การนาประสบการณ์และภู มิปัญญาของ ผู้สูงอายุ
มาช่วยในการพัฒนาสังคมชุมชน
5.3 จั ด ให้ มี กิ จ กรรมในการพั ฒ นาและเป็ น ประโยชน์ ใ ห้ กั บ สตรี เด็ ก เยาวชน
ผู้สูงอายุและ ประชาชนทั่วไป
6. นโยบายด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
6.1 จัดสร้างศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ที่
ทันสมัยในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของงาน ปูอง
กันฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา
6.2 จัดทาโครงการสายตรวจชุมชน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
เจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง ตารวจ และอาสาสมัคร เพื่อดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยในชุมชน
6.3 ปรับปรุงระบบไฟฟูาสาธารณะให้สว่างปลอดภัยในทุกพื้นที่ ติดตั้งสัญญาณเตือน
ภัย ในจุ ด เสี่ ย งภั ย ติ ดตั้ งเครื่ องดับ เพลิ ง ให้ ครอบคลุ ม พื้น ที่ และให้ ค วามรู้ ในเรื่ องสาธารณภัย แก่
ประชาชน
6.4 จั ด ตั้ ง จุ ด ตรวจภายในเทศบาลต าบลทุ่ ง สั ง เพื่ อ อ านวยความสะดวกในช่ ว ง
เทศกาลต่างๆ

6.5 สนับสนุนงบประมาณศูนย์ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอทุ่งใหญ่
6.6 จัดทาโครงการฝึกอบรมแก่เด็กและเยาวชนภายในเทศบาลตาบลทุ่งสังเพื่ อให้รู้
ถึงพิษภัยของยาเสพติด
7. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
7.1 ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
ทุ่งสังร่วมกัน ในครั้งแรกโดยผ่านขบวนการ เวที “ร่วมกันคิดและกาหนดทิศทางเทศบาลตาบลทุ่งสัง
ใน อนาคต” และจัดให้มี เวทีประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลของประชาชนอย่าง
สม่าเสมอ
7.2 ส่ งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทในการสร้าง
ประโยชน์ใน ชุมชน
7.3 ส่ งเสริมให้ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาล
รวมถึงความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย
7.4 พัฒ นาประสิ ทธิภ าพของบุคลากรเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติ หน้าที่สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ในเรื่องการบริการประชาชน ในการอุทิศตนให้กับราชการ ใน
การรักษา องค์กร และในเรื่องความสามัคคี
8. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ และการสร้างเศรษฐกิจ
8.1 ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ การสร้างอาชีพ และพัฒนาความสามารถในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
8.2 สนับสนุนสินค้าชุมชน และพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และต้องการโดยทั่วไป
8.3 ส่งเสริมให้ชุมชน กลุ่มอาชีพ มีผลิตภัณฑ์เด่น สามารถสร้างรายได้สร้างชื่อเสียง
ให้ท้องถิ่นได้
8.4 จัดให้มีศูนย์รวมในการจาหน่ายสินค้าชุมชน และจัดหาแหล่งขายช่องทางการจัด
จาหน่าย
9. นโยบายด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
9.1 บารุง รักษา ฟื้นฟู ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่นและใช้การจัดงาน
ประเพณี วัฒนธรรม เป็น เครื่องมือในการสร้างความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
การรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ผลลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการ
พัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วยขอบข่ายและปริมาณของปัญหาพื้นที่/เปูาหมายกลุ่มเปูาหมาย/และการ
คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ดังนี้
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหาและ
ความต้องการ
1 . ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ประชาชน
1.1ประชาชนบางส่วนไม่สะดวกที่จะมา
รับบริการที่สานักงานเทศบาล
2.การพัฒนาด้านการสาธาณะสุข
2.1อาสาสมัครสาธารณสุขควรได้รับการ
พัฒนา ความรู้ ประสบการณ์และทักษะ
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
2.2ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจใน
การปูองกันโรคติดต่อและโรคที่อุบัติใหม่

พื้นที่เปูาหมาย/กลุ่มเปูาหมาย

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

-ประชาชนในพื้นที่

- ควรจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่
หรือเทศบาลพบประชาชน

-อสม.ทุกคน

-ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ก า ร
ดาเนินงานให้แก่ อสม.ในชุมชน

-ประชาชนในพื้นที่ผู้สนใจ

-จั ด อบ ร มใ ห้ ค ว าม รู้ เ กี่ ยว กั บ
โรคติดต่อและการปูองกัน
เ ช่ น โ ร ค พิ ษ สุ นั ข บ้ า โ ร ค
ไข้เลือดออก โรคเอดส์ ฯลฯ

3.การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
3. 1คว รพั ฒ น าอาคา รสถา นที่ ข อ ง - โรงเรียนเทศบาลตาบลทุ่งสัง -จาเป็นต้องเพิ่มพื้นทีใ่ นการจัดการ
สถานศึกษาให้ เพีย งพอและมีมาตรฐาน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เรียนการสอนให้ เพียงพอส าหรั บ
สะอาด ปลอดภัย
ตาบลทุง่ สัง
กิจกรรมต่างๆและจานวนนักเรียน
โดยก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่ม หรือ
ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนเดิม
ให้สวยงาม สะอาด และปลอดภัย
3.2 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน - โรงเรียนเทศบาลตาบลทุ่งสัง -จ าเป็ น ต้ อ งมี อุ ป กรณ์ ใ นการ
สังกัดเทศบาลควรมีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและ
ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอน
ตาบลทุ่งสัง
เหมาะสม
3.3 เยาวชนในชุมชนบางส่วนขาดโอกาส -เยาวชนในพื้นที่
-เปิดโอกาสให้เยาวชนในชุมชนได้
ในการพัฒนาทักษะ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหาและ พื้นที่เปูาหมาย/กลุ่มเปูาหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ความต้องการ
4 ส่ ง เสริ ม การเล่ น กี ฬ าของเยาวชน
และประชาชน
4.1 ชุมชนต้องการอุปกรณ์กีฬา เครื่อง -หมู่ บ้ า นในพื้ น ที่ ที่ แ จ้ ง ความ - ควรจัดทาอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์
ออกกาลัง
ประสงค์
การออกาลังกายสาหรับประชาชน
และเครื่องเล่นสาหรับเด็ก
4.2 ควรส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสร้าง -จัดกีฬา7 หมู่บ้าน
-ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการ
ความสามัคคีภายในชุมชน
เล่นกีฬามากขึ้น
5.การป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ส่งเสริมความร่วมมือในชุมชนเพื่อ
ติด
ปูองกันปัญหายาเสพติดในชุมชน
โดย
5.1บางหมู่บ้านยังเป็นแหล่งมั่วสุมของ -7 หมู่บ้าน
-จั ด ตั้ ง และอบรมอาสาสมั ค ร/
ยาเสพติด ทั้งผู้ค้า และผู้เสพ
ตารวจบ้าน เฝูาระวังยาเสพติดใน
ชุมชน
-ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณที่เป็น
จุดเสี่ยง
-ตั้งศูนย์ช่วยเหลือและบาบัดผู้ติด
ยาเสพติด การแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
6.การส่งเสริมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน
6.1 ประชาชนในพื้นที่ขาดข้อมูลและ -7 หมู่บ้าน
-ส่ ง เสริ ม ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การ
ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทา
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัย
7.ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ
7.1ประชาชนในชุมชนต้องการความรู้ -7 หมู่บ้าน
-ควรจัดการฝึกอบรมอาชีพ
เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น
ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒ นาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis มาใช้ในการพิจารณาข้อมูลเพื่อ
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้พิจารณาปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายใน
ต าบล จุ ด แข็ ง (Strenght),
จุ ด อ่ อ น( Weakness)ปั จ จั ย สภาวะแวดล้ อ มภายนอก โอกาส
(Opportunity) และข้อจากัด (Threaten) จากการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT ทาให้สามารถ
ตระหนักถึงจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคเพื่อเป็นการประเมิน ศักยภาพและกาหนดทิศทาง
เปูาหมายในอนาคตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ดังนี้
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT Analysis)

จุดแข็ง(Strength=S)

จุดอ่อน(Weak =W)

1.ผู้บริหารใส่ใจดูแลและให้ความสาคัญกับ
ประชาชนในพื้นที่
2.ผู้บริหารมีแนวทางในการดาเนินงานและมี
ความคิดริเริ่มใหม่ๆอยู่เสมอ
3.เทศบาลนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน ทาให้สะดวก รวดเร็วและได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่กว้างไกล รวมทั้งเทศบาลมี
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่งใช้สาหรับปฏิบัติงานที่
ครบถ้วน

1.ขาดบุคลากรบางตาแหน่งทาให้การปฏิบัติ
ล่าช้า
2.สถานที่ทางานคับแคบ
3.ขาดความสามัคคี การมีส่วนร่วมและการ
ประสานงานในบางหมู่บ้าน
4.ในการจัดทาแผน มีการนาโครงการมาบรรจุ
ลงในแผนมีปริมาณมาก เมื่อเทียบกับการ
ปฏิบัติจริง

โอกาส(Opportunity=o)

อุปสรรค(Threat=T)

1.การให้การสนับสนุนจาหน่วยงานภายนอก
2.ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่ อปท.ทาให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง
มากขึ้น
3.งบประมาณในการพัฒนามีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ
4.นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.จากเหตุการณ์รัฐประหาร ภายใต้การทางาน
ของรัฐบาล คสช. ทาให้ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องต้องยกเลิก และชะงักไว้
2.สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.ระเบียบกฏหมายบางฉบับเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
4.มีปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหา
อาชญากรรม

บทที่ 6
แนวทางการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นต้ อ งมี การติ ด ตามประเมิน ผล
แผนพัฒนา และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุ ก ปี ทั้ ง นี้ เพื่ อให้ ท ราบผลส าเร็ จของแผนพัฒ นาที่ ไ ด้ว างไว้ และเพื่ อ ให้ ส ามารถวั ด ผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทุ่งสัง ที่นาไปปฏิบัติในพื้นที่ ว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประสบผลสาเร็จเป็นไปตามนโยบาย ที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนเพียงใด เทศบาลตาบลทุ่งสัง จึงได้กาหนดแนวทางในการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทุ่งสัง ดังนี้
1.องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
เทศบาลตาบลทุ่งสังได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสาม
ปี ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
พ.ศ.2548 เพื่อเป็นองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย
1 นายสิทธิภรณ์ แสงระวี
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
2 นายจาเนียร
เพชรอาวุธ
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
3 นายทนนชัย
เลื่อนแก้ว
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
4 นายวิมล
อินทศิลา
ตาแหน่ง ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
5 นายชวรัตน์
ทองสัมฤทธิ์
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
กรรมการ
6 นายประทีป
เจรณาเทพ
ตาแหน่ง ผู้แทนสถานศึกษา
กรรมการ
7 นายทวีไชย
พงศ์ทองเมือง ตาแหน่ง ผู้แทน รพ.สต.บ้านหน้าเขา
กรรมการ
8 นายเจษฎา
ทิพย์สุวรรณ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
9 นายจาเนาว์
เพชรอาวุธ
ตาแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10 นางวิวรรณ
แสงระวี
ตาแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11 นายมานิตย์
เจรณาเทพ
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปี
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันละหนึ่งครั้ง
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

2. แนวทางในการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
เทศบาลตาบลทุ่งสังได้กาหนดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีเทศบาล
ตาบลทุ่งสัง โดยใช้แนวทางในการติดตาม ๓ แนวทางด้วยกัน ดังนี้
แนวทางที่ ๑ การติดตามและประเมนผลการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาล
ตาบล
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยกากับการจัดทาแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาล ว่าดาเนินการครบถ้วน ทุกขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 มากน้อยเพียงใด อย่างไร
- ประโยชน ์ สามารถทราบผลการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบล
ทุ่งสัง ว่ามีการดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอน การจัดทาแผนพัฒนาสามปีที่ถูกต้องหรือไม่
- ระยะเวลาในการติดตาม ภายในห้วงระยะเวลาในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลตาบลทุ่งสัง หรือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมิถุนายน ของทุกปี
แนวทางท ี่๒ การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลทุ่งสัง
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล เพื่อสามารถติดตามความก้าวหน้า ใน
การดาเนินงานของเทศบาลนครสงขลา ตามแผนพัฒนาสามปีที่กาหนด โดยมีการติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี และการเบิกจ่าย งบประมาณที่ได้ดาเนินการตามแผนฯ ในปีงบประมาณ
- ประโยชน ์ เป็ นเครื่ องมื อส าหรั บเทศบาล ในการติ ดตามความก้ าวหน้ าในการ
ดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ และโครงการที่ได้ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ซึ่งนอกจากจะทาให้รับทราบถึง
สถานการณ์ในการดาเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่
กาหนดสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดหรือไม่ เพื่อนาไปสู่กระบวนการทบทวนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาให้สอดคล้อง กับบริบทการเปลี่ยนแปลง
- ระยะเวลาในการติดตาม ตลอดปีงบประมาณ (ตั้งแต่ตุลาคม - กันยายน ของทุกปี)
แนวทางที่ ๓ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของ
เทศบาลตาบลทุ่งสังในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา
- วัตถุประสงค์ของการประเมินผล เพื่อประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาล ตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน ๒ ส่วน คือ ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์
- ประโยชน ์ สามารถทราบผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานของ
เทศบาลในประเด็นต่าง ๆ ว่ามีความพึงพอใจในระดับใด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ได้มากน้อยเพียงใด เพื่อนาผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงในการจัดทาแผนฯ และดาเนินโครงการ
เพื่อให้ประชาชน เกิดความพึงพอใจสูงต่อไป
- ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาล ปีละ ๑ ครั้ง หลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ โดยสุ่มจากประชาชนทั้ง 7 หมู่บ้าน
*****************

