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คํานํา 
 
  การบริหารงานของการบริหารสวนตําบล จะใชแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ซึ่ง
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล จะมีการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ จุดมุงหมาย  ยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาในการพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งการกําหนดโครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการพัฒนาในระยะยาวอยาง
ตอเน่ือง 
 

  การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จะมีความสอดคลอง เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน 
ยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนาระดับตาง ๆ และที่สําคัญองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินงานเพ่ือ
ตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนที ่
 

  องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2560 –2564)   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือกําหนดทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมุงไปสูสภาพการอันพึงประสงคไดอยางเทา
ทันกับการเปลี่ยนแปลงใหสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

  ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ เปนไปในทิศทางที่สอดคลอง
กับการพัฒนาในอนาคต สามารถนําไปสูการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยาง
แทจริง จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564)  ขึ้นมา 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
  องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ  มีภารกิจสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทองถิ่นและการพัฒนาในทุก ๆ ดาน  ดังนั้น  การวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จึงเปน
ปจจัยที่สําคัญที่เปนการนําปญหาความตองการ นโยบาย และศักยภาพ มากําหนดกิจกรรมตาง ๆ ไวลวงหนาให
บรรลุภารกิจ  วัตถุประสงค นโยบาย  เปาหมาย  ซึ่งเปาหมายขององคการบริหารสวนตําบลจะเก่ียวกับชีวิต
ความเปนอยูที่ดีของประชาชน  การจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจึงมีความสําคัญย่ิงเพราะมุง
การพัฒนาไปสูสถานการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต เปนกรอบทิศทางการพัฒนาการใหมุงสูสภาพการณได
อยางเทาทันตอเหตุการณโดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเปนไป
ตามปญหา/ความตองการของประชาชน 
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมขององคการบริหารสวนตําบลที่กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ 
และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน และนโยบายในการพัฒนาของ
ผูบริหารทองถิ่น 
 

  การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล จึงเปนกระบวนการ กําหนด
ทิศทางในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบล โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการ
บรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิ่น ปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่ดวย 
 

  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดี จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการรวบรวมและการ
วิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลสามารถนําไปสูการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง 
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1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

1. เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลที่กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการ  พัฒนา ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
      2. เปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต โดยสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น 
ปญหาและความตองการของประชาชน 
      3. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลให
สอดคลองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง 
 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

 1. เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลในอนาคต 
   2. เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ใหสามารถจัดสรรทรัพยากรทีม่ีอยู
อยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   3. เพ่ือใชเปนแผนยุทธศาสตรนําไปสูการแกปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ไดอยาง
แทจริง 
 

1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพฒันา 
 

1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดทําประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ เพ่ือแจงแนว
ทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของตลอดจนความ
ชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  สําหรับขอมูลในการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลใหพิจารณา
จากปญหาความตองการของประชาชน นโยบายของผูบริหารทองถิ่น ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด คํา
แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ขอมูลพ้ืนฐานจากหนวยงานตางๆ เชน ขอมูล 
จปฐ. กชช 2 ค. ผังเมืองหรือผังตําบล  เมืองนาอยู วัฒนธรรมทองถิ่น 
2. ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564)  โดยพิจารณาถึงวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพ่ือการ
พัฒนา ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา วาควรจะตองปรับปรุง แกไขหรือคงไวในประเด็นใด  เพ่ือจัดทําเปนแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับใหม 
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล รวบรวมแนวทางและขอมูล นํามาวิเคราะห
เพ่ือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับใหม แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

1. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสนอผูบริหาร
ทองถิ่น 

2. ผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอสภาองคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นชอบ 
3. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
4. เมื่อองคการบริหารสวนตําบลประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลว ใหผูบริหารทองถิ่นนําไปปฏิบัติ 

รวมทั้งแจงสภาองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานที่เก่ียวของและประกาศใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบโดยทั่วกันภายใน  15 วัน นับแตประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
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1.4 ประโยชนของการจัดทาํแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
1 ทําใหสามารถแกปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง 
2. ทําใหสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดของทองถิ่นใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ 
     3. เพ่ือใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนกรอบในการกําหนดกําหนดทิศทางพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลให
สอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปได 
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บทท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพืน้ฐานขององคการบริหารสวนตําบล 

 

2.1  ขอมูลเก่ียวกับที่ต้ัง  อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสขุ ความปลอดภัยในชวิีตและ
ทรัพยสิน และทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน      
2.1.1 ที่ต้ัง/พืน้ที่/อาณาเขต 
                     ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ ต้ังอยูใน หมูที่  4  ถนนนาโยง- ยานตาขาว ตําบล     
นาโยงเหนือ อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง อยูหางจากที่วาการอําเภอนาโยง ประมาณ  2 กิโลเมตร มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ  
10  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขต ดังน้ี 
 

               ทศิเหนือ                จด                      ตําบลนาหมื่นศร ี
               ทศิใต                    จด                      ตําบลนาขาวเสีย 
               ทศิตะวันออก          จด                       ตําบลละมอ  
               ทศิตะตก               จด                       ตําบลนาโยงใต 
 

1.1.2 ประชากร 
               ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ มีประชากรทั้งสิ้น 5,596  คน  แบงเปน ชาย 2,629 คน    
หญิง   2,967 คน   จํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,028  ครัวเรอืน 
 

หมูที ่ ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือน จํานวนราษฎร 
ชาย หญิง รวม 

1 นาโยง 34 52 49 101 
2 ติดเขตเทศบาลตําบลนาโยงเหนือ 
3 ปาไส 388 621 699 1,320 
4 ปายาง 544 496 588 1,084 
5 วัดกลาง 409 601 680 1,281 
6 นาเมร 260 427 464 891 
7 เจาะ 393 432 487 919 

รวม 2,028 2,629 2,967 5,596 
 

ขอมูลจากสาํนักทะเบียนอําเภอนาโยง  ณ  วันที่ 28 เมษายน  2559
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1.1.3 เขตการปกครอง   

         องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือแบงออกเปน 6 หมูบาน 
1. จํานวนหมูบานในเขต อบต. เต็มทั้งหมูบาน 5 หมูบาน ไดแก หมูที ่3,4,5,6,7 
     2. จํานวนหมูบานในเขต อบต. บางสวน ไดแก  หมูที ่1 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

สวนราชการที่อยูในเขต  อบต.จํานวน  3  หนวยงาน ประกอบดวย 
1. สํานักงานเกษตรอําเภอนาโยง 
2. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาโยง 
3. โรงเรียนวัดจอมไตร 
 

2.1.4 ศาสนา  
     วัด 2 แหง  ไดแก 
         1. วัดพระพุทธสิหิงค   
                    ต้ังอยู หมูที่  5  ต.นาโยงเหนือ     
         2. วัดจอมไตร 
           ต้ังอยู หมูที่  7  ต.นาโยงเหนือ    
 

2.1.5 การศึกษา 
 

         สถานศกึษา 3  แหง คือ 
1. โรงเรียนวัดจอมไตร 
2. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาโยง 
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
 

2.1.6 สาธารณสขุ 
 -   โรงพยาบาลของรัฐ   -   แหง 
       -   สถานีอนามัยประจําตําบล   -    แหง 
       -   สถานพยาบาลเอกชน  -   แหง 
-   อัตราการมีและใชสวมราดนํ้า รอยละ 100 
 

 2.1.7 อาชพี 
         อาชีพหลักของประชาชนสวนใหญ คือ ทําสวน ทาํนา รับจาง 
 
 

               2.1.8 หนวยธุรกิจ 
        ปมนํ้ามัน                     2             แหง 
         รานคา                        60            แหง 
         สถานบริการ                11             แหง 
         ลานไมยาง                   2             แหง 
    บานจัดสรร                   10            แหง 
         บานใหเชา                  28            แหง   
        อูซอมรถ                7            แหง 
        สนามกีฬาชนไก              1            แหง 
        สหกรณการเกษตรนาโยง   1            แหง  
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              2.1.9  สาธารณปูโภค 

       1.  ประปาหมูบาน  
                         ระบบประปาหมูบานทุกหมูบาน  หมูที่ 1, 3,4,5,6,7    
       2 . ไฟฟา 
                        จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใช   2,028    ครัวเรือน   
 

2.1.10   แหลงน้ํา 
 

   1. คลองนางนอยไหลผาน หมูที ่1,3,5 
   2. คลองชลประทาน ไหลผาน หมูที ่3,4,7 
   3. คลองนํ้าเจ็ด ไหลผาน หมูที่ 6 
   4. หนองนํ้า  (ที่สรางขึ้น) จํานวน 5 แหง 
          (1.)  หนองชางทอก  ม.5      (2.) หนองแจง       ม.5 
     (3.)  หนองจอก       ม.5    (4.) หนองแกว       ม.5 
(5.)  หนองหาญเพ    ม.6 
                                

2.1.11 การคมนาคม 
  1. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 ถนนสาย ตรัง – พัทลุง 
    2. ทางหลวงแผนดิน ถนนนาโยง – ยานตาขาว 
  3.ทางหลวงชนบท ถนนนาโยงเหนือ – พรุหนัง (1021) 
  4. ถนนหนองไทร –วัดกลาง 
  5. ถนนภายในหมูบาน จํานวน  100  สาย 
 5.1 ถนนลูกรัง  7  สาย  5.2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 20 สาย 
 5.3 ถนนลาดยาง 27 สาย  5.4 ถนนหินคลุก 46 สาย 
 

      2.1.12  ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที ่
 

          อบต.นาโยงเหนือ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ 4  แหง ไดแก 
      1. สวนปายาง ต้ังอยูใน หมูที่ 4  เปนสวนปาที่มีตนยางนา จํานวนประมาณ 90-92 ตน  
มีอายุมาชานาน เปนสถานทีร่มรื่นแกผูพบเห็น ในปจจุบันบริเวณสวนปายางมีลานกีฬาเหมาะสมสําหรับปรับปรุงเปนที่
พักผอนและเปนที่พักสัญจรสาํหรับผูที่ผานไปมาและดูแลอนุรักษไวใหลูกหลานตอไป  ปจจุบันไดจัดสรางเปน
สวนสาธารณะประจําตําบล  “หน่ึงตําบล  หน่ึงสวนสาธารณะ”   
              2. หนองชางทอก ต้ังอยูใน หมูที่ 5 ลักษณะเปนหนองนํ้าขนาดใหญเหมาะสําหรับเพาะเลี้ยง พันธุสัตว
นํ้า และมีถนนรอบบริเวณหนองชางทอกเหมาะสําหรับ เดิน ว่ิงออกกําลังกายและบันไดลงสระนํ้า และเปนสถานที่
ทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจ ในอนาคตจะกอสรางศาลากลางนํ้าและปลูกตนไมเพ่ือใหเกิดความรมรื่นมากขึ้น 
     3. หนองจอก เปนหนองนํ้าสาธารณะ ต้ังอยูหมูที่ 5  เปนหนองนํ้าที่เหมาะสําหรับเพาะพันธุ    ปลา  
  4. หนองหาญเพ เปนหนองนํ้าสาธารณะ ต้ังอยูในหมูที่ 6  เปนหนองนํ้าที่มีพันธุปลา 
อาศัยอยูเปนจํานวนมาก บริเวณรอบๆหนองนํ้ามีตนไมรมรื่นเหมาะสําหรับพักผอนหยอนใจและชมธรรมชาติ ปจจุบัน
องคการบริหารสวนจังหวัดตรัง ไดสนับสนุนงบประมาณกอสรางศาลากลางนํ้า  เพ่ือใหเปนที่พักผอน หยอนใจของคนใน
ตําบลตอไป 
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2.2 ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของทองถ่ิน ไดแก โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และ
เครื่องมืออุปกรณ 
 

      2.2.1  โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบคุคลขององคการบรหิารสวนตําบล 
                ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5 )
พ.ศ.2546 
 
            โครงสรางการบรหิาร  ประกอบดวย 
สภา อบต. ประกอบดวย   
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล    1   คน    
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล     1    คน   
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล    1   คน  
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล    10  คน  
 
               มอํีานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
      (1) ออกขอบัญญัติเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

           (2) ตรวจสอบการบริหารงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล  
          (3) ใหความเห็นชอบงบประมาณและแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล                                                                                                                                                                                                                                 
         (4) นําปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชนเสนอนายกองคการบริหาร สวน
ตําบลและสภาองคการบริหารสวนตําบล 
          นายกองคการบริหารสวนตําบล  มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของราษฎรในเขต  อบต.  
                                  มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
            (1) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการ
บริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
ขอบัญญัติ ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ 
                     (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
                       (3) แตงต้ังและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ 
              (4) วางระเบียบเพ่ือใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย 
                   (5) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
                    (6) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญติัไวในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน 
 
 

2.2.2 โครงสรางและอัตรากําลังในการบรหิาร  
                                   องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ มีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชา
และรับผิดชอบในงานประจําทั่วไปของ อบต.แบงออกเปน 1 สํานัก และ 2 กอง คือ 

1. สํานักปลัด   
2. กองคลัง 
3. กองชาง 
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พนักงานสวนตําบลและพนกังานจาง 
               อัตรากําลงัปจจุบัน 
 

 

สํานัก/สวน 
อัตราที่อยูในปจจุบัน 

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง 

ปลัด อบต. 
รองปลัด อบต. 
สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 

1 
1 
5 
5 
2 

- 
- 
1 
- 
- 

- 
- 
4 
3 
12 

รวม 14 1 19 

 
2.2.3 ฐานะการคลังของ อบต. 
      จําแนกรายการรายได คาใชจาย  ดังนี ้
 
 

ประเภทรายรบั รับจริง  2556 รับจริง 2557 รับจริง 2558 
ก.  รายไดภาษีอากร 
      -  หมวดภาษีอากร 
     -  หมวดภาษีจัดสรร 

 
228,307 

15,910,689 

 
60 
23 

 
286,518.79 

13,765,092.73 

 
79 
73 

 
332,210.58 

15,620,370.66 

 
58 
66 

ข.  รายไดที่มิใชภาษีอากร 
     -  หมวดคาธรรมเนียม/คาปรับและ
ใบอนุญาต 
    -หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
      -  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 

 
368,381 

 
266,784 
105,230 

 
70 

 
21 
00 

 
254,974 

 
316,786 
47,926 

 

 
00 

 
30 
00 

 
267,957 

 
266,323 
144,239 

 

 
00 

 
91 
00 

ค.  เงินชวยเหลือ 
    -  เงินอุดหนุนทั่วไป 
    -   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
    -  เงินอุดหนุนระบุประสงค 
 

 
4,974,623 
8,018,800 

- 

 
00 
00 

- 

 
5,271,142 
7,161,800 

- 

 
00 
00 

- 
 

 
5,017,594 
7,563,000 
8,926,472 

 
00 
00 
00 

 
รวม 29,872,815 74 27,104,239.82 82 38,158,167 15 
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 รายจาย 
 



หมวด จายจริง  2556 จายจริง 2557 จายจริง 2558 
1. รายจายงบกลาง 1,005,727 47 7,938,435 00 8,448,493 50 
1.  หมวดเงินเดือนและคาจาง

ประจํา 
3,403,173 00 5,408,333 00 5,799,767 00 

2.  หมวดคาจางช่ัวคราว 1,611,477 00 1,936,217 00 2,392,991 00 

3.  หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

6,596,349 21 5,484,995 80 4,784,591 20 

4.  หมวดสาธารณูปโภค 105,005 23 154,630 37 482,967 78 
5.  หมวดเงินอุดหนุน 620,800 00 836,000 00 781,000 00 

6.  
7.  

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและ 
8. สิ่งกอสราง 

645,090 00 900,332 00 14,133,846 80 

9.  รายจายอ่ืน - - - - - - 

 รวม 13,987,621 91 22,658,943 17 36,823,657 28 
 
2.2.4 เครื่องมืออุปกรณตางๆ 
 

เครื่องมืออุปกรณ จํานวน/เครื่อง 
1. รถยนตสวนกลาง 
2. รถบรรทุกขยะ 
3. รถจักรยานยนต 
4. เครื่องคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ 
5. เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา(โนตบุค) 
6. เครื่องถายเอกสาร 
7. เครื่องพิมพดีด 
8. เครื่องพนหมอกควัน 
9. เครื่องตัดหญา 
10. กลองดิจิตอล 
11. เรือพลาสติก 
12.เครื่องโทรสาร 
13.เครื่องมัลติมีเดีย (โปรเจคเตอร) 
14.กลองถายภาพน่ิง 
15.กลองวงจรปด (CCTV)  
16.เต็นทโคงสขีาว 

2 
1 
1 
18 
3 
2 
1 
3 
8 
4 
3 
3 
1 
3 
8 
6 
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2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนอื 
 
              การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร(Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ ไดกําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของกลุมจังหวัดภาคใตฝงตะวันตก ประกอบดวย ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง 
เพ่ือมุงพัฒนาใหเปนไปตาม 
วิสัยทัศน  
“เปนการทองเที่ยวทางทะเลที่มีคณุภาพระดับโลก  
บนฐานความเขมแข็งของภาพเกษตรและชุมชนอยางยั่งยืน”  
พันธกิจ 
1.พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการใหบริการการทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล 
2.พัฒนาโครงขายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการทองเทึ่ยวและภาคการเกษตรภายในกลุมจังหวัดและเช่ือมโยงการคมนาคม
กับตางประเทศ 
3.สรางความเช่ือมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ 
4.สรางเศรษฐกิจใหสมดุลเพ่ือยกระดับความเปนอยูและมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชุมชนและทองถิ่น 
5.ฟนฟู ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลของระบบนิเวศนอยางย่ิงยืน 
เปาประสงค 
1.การทองเที่ยวและบริการมมีาตรฐานสามารถแขงขันในตลาดสากลได 
2.มีความมั่นคงดานอาหารและสามารถรักษาฐานเศรษฐกิจดานการเกษตรและประมง 
3.มีระบบสรางความเช่ือมั่นในการักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิของประชาชนและนักทองเที่ยว 
4.มีศักยภาพในการบริหารจัดการระบบนิเวศนอยูในระดับดี 
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ โดยมีจุดมุงหมาย ดังตอไปน้ี 
1.การคมนาคมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
2.ประชาชนมีระบบประปาหมูบานนํ้าอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ 
3.ประชาชนมีสุขภาพดี ถูกสขุลักษณะ 
4.เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง เพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยของสินคาเกษตร 
5.เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการที่ดีทั้งรางกาย และจิตใจ 
6.สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7.การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
8. สงเสริมการทองเที่ยว และอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
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บทท่ี 3   
แผนยุทธศาสตร 

3.1  กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพฒันาทองถ่ิน 
3.1.1 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยังคงมีความตอเน่ืองจาก
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนายึดหลักสมดุล ย่ังยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตองใหความสําคญักับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย จาก
ประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มรีายไดสูง มีความมั่นคง และย่ังยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และ
นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ของประเทศ  
3.1.2 แผนการบริหารราชการแผนดินตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ  จนัทรโอชา (แถลงตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557) ประกอบดวย 11 ดาน ดังตอไปน้ี 
1.การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
2.การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 
3.การลดความเหลี่ยมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐบาล 
4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสขุภาพของประชาชน 
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7.การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
8.การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
9.การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุล การอนุรกัษกับการใชประโยชนอยางย่ังยีน 
10.การสงเสรมิการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 
11.การปรับปรงุกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
3.1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (Country Strategy)            
             วิสัยทัศนประเทศไทย 
   “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมภูีมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง” 
 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ มีดังตอไปนี ้
1.ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยีน 
3.ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4.ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 
5.ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6.ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 



 

วิสัยทัศน 
   “ตรังเมืองแหงความสุข” 
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
1. การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว) ที่มั่นคงและย่ังยืน 
2. การเสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่ และมีความย่ังยืน 
4. การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 วิสัยทศันการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตรัง 

 “เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถิ่นและชุมชน 
               มุงเนนการมีสวนรวมเชิงคุณภาพ สืบสานภูมิปญญา 

     สูการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และความสุขสูประชาชนอยางย่ังยืน” 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตรัง 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ย่ังยืน 
 5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
 6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอยูดีมีสุขของทองถิ่น 
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น 
 
 

วิสัยทัศนการพัฒนาของอําเภอนาโยง 
 

 “นาโยง ประตูสูอันดามัน สรางสรรคการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงประจักษหลักเศรษฐกิจพอเพียง”  

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอําเภอนาโยง 
1.  การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 
2.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 
3.  การเสรมิสรางความมั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
4.  พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ย่ังยืน 
5.  สงเสริมแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ 
6.  การเสรมิสรางความเปนเลศในการบริหารจัดการ 
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  วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
 

    วิสัยทัศน 
 

                           “  มุงม่ัน พัฒนา นําพาทองถ่ินสูความเจริญอยางยั่งยนื  
                               บนพืน้ฐานธรรมาภิบาลและความพอเพียง” 

 

    พันธกิจการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
                  การคมนาคมสะดวก 
                                           1.จัดใหมีและบํารุงรกัษาทางนํ้าและทางบก 
                                           2.จัดใหมีและบํารุงทางระบายนํ้า 

 

                 สาธารณูปโภคครบครนั 
                                        1.จัดใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวาง 
                                          2.จัดใหมีโทรศัพทและการสื่อสารเทคโนโลยีที่ทันสมยั 
                                          3.จัดใหมีนํ้าอุปโภค – บริโภคพอเพียง 
 
                 ชุมชน  สังคมเขมแข็ง 
1.สังคมและชุมชนมีระเบียบวินัยและมีคุณธรรม 
2.เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง  โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมดานการเมือง  การบริหาร 
                 สิ่งแวดลอมดี 

                                   1.จัดใหมแีละรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน     
                                             และที่สาธารณะ 
                                         2.จัดใหมีที่พักผอนหยอนใจ 
                                         3.จัดใหมีสถานที่สําหรบัออกกําลังกาย 
                                         4.การกําจัดขยะมูลฝอย 
                                         5.คุมครองและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

 

                   ประชาชนอยูดีมีสุข 
                                 1. สงเสริมใหประชาชนมีรายได 
                                      2. มีความปลอดภัยในทรัพยสิน 
                                  3. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                                4. ดูแลเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการ 
                                      5. สงเสริมใหมีและบํารุงรกัษา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
                                      6. สงเสริมดานสาธารณสุข และสุขอนามัย 
                                      7. การปองกันโรคและระวังโรคติดตอ                                                                                                         
                                      9. สงเสริมและปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
                                     10. สงเสริมบานเมืองนาอยู 
                                     11. สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
                                     12. สงเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสทิธิของประชาชน 
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จุดมุงหมายการพัฒนา 
                                       1. การคมนาคมสะดวก และไดมาตรฐาน 
                                       2. สาธารณูปโภคครบถวน เพียงพอและทั่วถึง 
                    3.  สังคม ชุมชนมีระเบียบ และมีคุณธรรม 
                                       4. บานเรือนนาอยู  สิ่งแวดลอมดี  ไมมมีลภาวะ 
                                       5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมานฉันท 

 

นโยบายการพฒันาของผูบรหิารทองถ่ิน  
 
  การพัฒนาของทองถิ่นที่สําคญัตองประกอบไปดวย  การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจงัหวัด และแผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาของทองถิ่นจึงจะสมบูรณ ซึ่ง
จําเปนตองใชทรัพยากรที่มีอยูกับงบประมาณที่มีอยูจํากัด  การจัดทํานโยบายของทองถิ่นจึงเปนสิ่งสําคัญ  คือ  ความ
เปนไปไดและงบประมาณที่มจีํากัด  เพราะหากไมมีงบประมาณ การพัฒนาจะเปนไปคอนขางยาก เพราะความตองการ
ของประชาชนในทองถิ่นมีสูง  ดังน้ันการพัฒนานโยบายการพัฒนาของผูบริหารจึงเปนสิ่งสําคัญ  นโยบายการพัฒนา
ของผูบริหารทองถิ่นของอบต.นาโยงเหนือ มีดังน้ี 
 
 

1.  นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1ดานถนน 
 -  กอสรางปรับปรุงถนนเพ่ือใหประชาชนมีความสะดวกสบายย่ิงขึ้น 
 -  โครงการถนนปลอดฝุนชุมชน 
 -  กอสรางคูระบายนํ้าแบบคอนกรีตและแบบขุดลอกใหครอบคลุมทุกหมูบาน 
 1.2 ดานไฟฟา 
 -  ประสานกับไฟฟาเพ่ือขยายเขตการไฟฟาเพ่ือใหครอบคลุมทั้งตําบล 
              และทุกครอบครัว 
 -  จัดใหมีไฟฟาสาธารณะขึ้นมากกวาเดิม 
1.3 ดานโทรศพัท 
    -  ประสานกับองคการโทรศัพท 
   -  ใหมีโทรศพัทบานอยางทั่วถึงทุกครัวเรือน 
   -  ใหมีโทรศพัทสาธารณะครอบคลุมทุกหมูบาน 
    -  ใหมีอินเตอรเน็ตสําหรับนักเรียนนักศึกษาทุกหมูบาน  
 
 

2. ดานแหลงน้ํา 
 -  กอสรางปรับปรุงตอเติมระบบประปาใหทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 -  โครงการนํ้าประปาด่ืมนํ้าได 
 -  จัดใหมีระบบการจายนํ้าเพ่ือการเกษตร 
 -  กอสรางปรับปรุงขุดลอกแหลงนํ้าที่สรางขึ้นและแหลงนํ้าเดิมเพ่ือใชใน 
        การเกษตรใหครอบคลมุทกุหมูบาน 
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3.  ดานการศกึษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และการกีฬา 
     -  จัดใหมีศนูยพัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล 
     -  จัดหานมใหนักเรียนด่ืมทุกวัน 
     -  จัดหาทนุการศึกษาที่เรียนดีที่ขาดทุนทรัพย 
     -   สนับสนุน  สงเสรมิ  ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ  ตามศาสนาพุทธ 
     -  รวมปรับปรุงพัฒนา  ทะนุบํารุง  ศาสนสถาน  วัด  โบสถ  ปาชา 
     -  ทะนุบํารงุศาสนาทุกศาสนา  ศลิปะ  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรม 
                     อันดีของทองถิ่น 
     -  เรงฟนฟูและสงเสริม  ภูมิปญญาทองถิ่น 
     -  สนับสนุนเงินทุนในการอนุรักษหนังตะลุง  มโนราหใหสืบทอด 
                  ตลอดไปและศิลปะประจําทองถิ่น 
     -  สงเสรมิ  สนับสนุนเงินทุนใหการจัดงาน  วันลอยกระทง  วันขึ้นปใหม   
                 วันสงกรานต 
      -  จัดใหมสีนามกีฬาประจําตําบล  และอาคารอเนกประสงคและจัดใหม ี
                  ลานออกกําลังกายทุกหมูบาน 
      -  ใหการสนับสนุนทางดานกิจกรรม  ทางดานกีฬาและอุปกรณกีฬาทุก 
                   หมูบาน 
      -  จัดอบรมและเขาคายใหแกเยาวชนในภาคฤดูรอน  และนันทนาการ  
                   เชน ฟุตบอลและดนตรี  แขงขันรองเพลง 
      -  ศูนยกีฬาทุกหมูบาน 
      -  จัดใหมกีิจกรรมสําหรบัประชาชนทุกรุนทุกกลุมรวมกัน 
      -  จัดใหมกีารสอบชิงทุนการศึกษา  แตละระดับช้ันของนักเรียนในตําบลนาโยงเหนือ 

 
4.  ดานเศรษฐกิจ 
 -  สงเสริมและขยายการผลิตและการตลาด  สินคาพ้ืนเมือง  หน่ึงตําบล   
              หน่ึงผลิตภัณฑ ( OTOP ) 
 -  สงเสริมอาชีพ  และการสรางงานเพ่ือสรางรายไดใหแกประชาชน 
 -  จัดต้ังกลุมสนใจในชุมชน 
 -  ใหความรูเกีย่วกับการรวมกลุมและการทาํงาน 
 -  คัดเลือกตัวแทนในแตละหมูบาน  เพ่ือเขาอบรมในแตละกลุมสนใจ 
 -  ใหการสนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 
 -  สงเสริมในการผลิต   และการตลาดในการจําหนาย 
 -  เชิญวิทยากรมาใหการอบรม  และแนะนํา  เพ่ือใหมีความรู  ตามความสนใจของแตละกลุม 
 -  สงเสริมใหมโีรงเรือน  อุปกรณ  และปจจยัการผลิต 
 -  สงเสริมใหมกีารปลูกผัก  และพืชผักสวนครัวครอบคลุมทุกหมูบาน 
 -  สงเสริมสนับสนุน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 -  สงเสริมใหมกีารตลาดสําหรับเกษตรกรประจําตําบล 
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5. ดานสิ่งแวดลอม 
 4.1.  การกําจดั  ขยะมูลฝอย 
 -  จัดหาทีท่ิ้งขยะและทําลายขยะ 
 -  จัดใหมีถังขยะตามจุดตาง ๆในหมูบาน 
 -  จัดใหมีพนักงานจัดเก็บขยะและทําลายขยะ 
 4.2.  การอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
 -  สรางโรงเรือนเพาะพันธกลาไม 
 -  ปลกูไมดอก  และไมประดับ 
 -  ปลกูไมยืนตนสองขางทาง 
 4.3 ปรับปรุงภูมิทัศน 
 -  ปรับปรุงภูมทิัศนสระนํ้าหนองชางทอก  และสระนํ้าหนองหาญเพ 
 -  จัดใหมีสวนสาธารณะเพ่ือพักผอนหยอนใจ 
 4.4.  จัดใหมสีนามเด็กเลน 
6. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
 -  สนับสนุนอุปกรณตาง ๆ ใหกับ อปพร. เพ่ือชวยเหลือและบรรเทา 
                 สาธารณะภัย 
 -  ใหมีการฝกอบรมอาสาสมคัรเพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
 -  ใหความชวยเหลือผูประสบภัยขั้นพ้ืนฐาน 
 -  สนับสนุนใหมีรถกูชีพ กูภัยชวยเหลือในเวลาฉุกเฉิน 
7.  ดานสงเสรมิพัฒนาสตรี  เด็กและเยาวชน  ผูสูงอายแุละคนพิการ 
 -  สงเสริม  สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของกลุมสตร ี
 -  กลุมแอโรบิค 
-  สงเสริม  ชวยเหลือ  และสวัสดิการแกผูสงูอายุ  คนพิการ 
 -  สงเสริมและชวยเหลือเงินทุนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของชมรม 
              ผูสงูอายุและคนพิการ 
-  สงเสริมและจัดกิจกรรม  ตาง ๆ ใหเด็กและเยาวชน  หางไกลจาก 
   ยาเสพติด 
-  สงเสริมสนับสนุนเงินใหกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาโยงเหนือ   
8. ดานการบรหิาร การจัดการ 
 -  พัฒนาคน  บุคลากรของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน 
 -  บริหารงบประมาณ  ใหเกดิประโยชนสูงสุดแกราษฎร  ในหมูบาน  ใน 
               ตําบลรวดเร็ว  สะดวก  โปรงใส ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 -  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน ๆ ของรัฐเพ่ือ 
               สนับสนุน  ชวยเหลือในการพัฒนา 
 -  รักษาผลประโยชนของ  อบต. จากรายไดตาง ๆ ในการจัดเก็บภาษี 
 -  ยกฐานะ  อบต.ใหเปนเทศบาลตําบล 
 -  รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิของประชาชน 
 -  ปรับปรุงและพัฒนารายไดเกี่ยวกับการเก็บภาษี  ทะเบียนทรัพยสิน    
              ตลอดจนขอมูลตาง ๆ  ใหทันสมยั 
 -  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบรหิาร อบต. 
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3.2  ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา 

 
        3.2.1  ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินตามประเด็นการพัฒนาทองถ่ิน 

ขอบขายของปญหา ปริมาณของปญหา พื้นทีเ่ปาหมาย กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
ดานการคมนาคม 
1.  การคมนาคมไมสะดวก 

 
ถนนบางสายตองปรับปรุงและกอสรางใหไดมาตรฐาน 

 
ม.,1,3,4,5,6,7 
 

 
6 หมูบาน 

 
1.  บํารุงรักษา กอสรางและปรับปรุง
ขยายเขตระบบเสนทางการคมนาคม
ใหไดมาตรฐาน 

2.  คูคลองต้ืนเขิน รกราง การ
ระบายนํ้าไมสะดวก 

ชวงฤดูฝนการระบายนํ้าในแตละหมูบานที่เกิดปญหา
นํ้าทวมขังเกิดจากการถมดินสูง 

ม.1,3,4,5,6,7 6  หมูบาน หลังการขุดลอกการระบายนํ้าจะ
สะดวกขึ้น 

3. ปญหานํ้าทวม ในฤดูนํ้าทวม ฝนตกติดตอกันเปนเวลานานจนเกิดนํ้า
ทวมขังและไมสามารถระบายนํ้าออกนอกพ้ืนที่ 

ม.1,3,4,5,6,7 6  หมูบาน ปญหาจะลดความรุนแรงลง  เมื่อได
กอสราง ปรับปรุง คูระบายนํ้า 

ดานเศรษฐกิจ 
1.  ประชาชนมีรายไดไมพอกับคา
ครองชีพ 

 
ประชาชนมีรายไดนอยเน่ืองจากรับภาระคาใชจายใน
ชีวิตประจําวัน บางครอบครัวมีรายไดนอยแตใชจาย
ฟุมเฟอย 

 
ม.1,3,4,5,6,7 

 
6  หมูบาน 

 
มีการจัดการที่ดีเพ่ือใหครอบครัวมี
รายไดและคาครองชีพเพ่ิมขึ้น 

2.  ตองการมีรายไดและมีอาชีพที่
แนนอน 

-  มีงานทําอยูแลวแตรายไดตํ่าและไมแนนอน 
-  ไมมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได 

ประชาชนในเขต 
ตําบล 

กลุมวางงานตาม
ฤดูกาล 

- มีการจัดการฝกอบรมเพ่ือสงเสริม
ความรู 

3.  การสงเสรมิอาชีพไมตรง
เปาหมาย 

- การฝกอบรมไมตรงเปาหมายมีผูใหความสนใจการ
ฝกอบรมนอย 

บุคคลที่ตองการไดรับ
ความรูตรงกับความ
ตองการ 

บุคคลที่ตองการไดรับ
ประโยชนตรงตาม
ความตองการ 

การประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมาย
ที่ตองการไดรับประโยชน 
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ขอบขายของปญหา ปริมาณของปญหา พื้นทีเ่ปาหมาย กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
4.  มีเงินทุนสําหรับประกอบอาชีพ
แตไปใชประโยชนอยางอ่ืน 

-  มีเงินทุนสําหรับประกอบอาชีพแตนําเงินไปใชจาย
ฟุมเฟอย 

ม.1,3,4,5,6,7 ประชาชนในเขต 
อบต. 

ประชาชนรูคุณคาของเงินและ
นําไปใชใหเกิดประโยชน 

ดานสังคม 
1.  สขุภาพอนามัย 

 
- อัตราการออกกําลังกายของประชาชนในเขต อบต. 
อยูในระดับตํ่า โรคเอดส 

 
ม.1,3,4,5,6,7 

 
ประชาชนในเขต 
อบต. นาโยงเหนือ 

 
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 

 -  ผูปวยบางรายยังไมไดรับการชวยเหลือจาก อบต. 
เน่ืองจากปกปดตนเองและไมอยากใหบุคคลอ่ืนรู 
-ปญหาการบรโิภคอาหารที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพ 
เชน หวาน มัน เค็ม 

ม.1,3,4,5,6,7 บุคคลเปาหมาย   
เชนผูติดเช้ือ  กลุม
วัยรุน 

มีการประชาสัมพันธตอตานโรคเอดส
อยางตอเน่ือง 

2.  ปญหายาเสพติด - ผูติดยาเสพติดมีจํานวนมากและแพรหลายเปนวง
กวางมากย่ิงขึ้น  ไมเวนแตกระทั่งในสถาบันการศึกษา 

ม.1,3,4,5,6,7 -  กลุมผูติดที่ยังไม
ยอมเปลี่ยน
พฤติกรรม 
- กลุมที่ไดรับการชัก
นํา 

-  มีการประชาสัมพันธ ตอตานยา
เสพติด 
-  มีการนําผูเสพเขาบําบัดรักษา 
-  ผูประสานพลังแผนดินรูบทบาท
หนาที่ของตนเอง 

3.  ตองการสงเสริมกีฬาเพ่ือการ
แขงขัน 

- มีกีฬาหลายชนิดที่ไมไดรับการสงเสริมเทาที่ควร สงเสริมกีฬาเชน 
เซปคตะกรอ 

เด็ก เยาวชน ที่มี
ความสนใจ 

มีการปรับปรุงสนาม 
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ขอบขายของปญหา ปริมาณของปญหา พื้นทีเ่ปาหมาย กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

6.  การปรับปรุงสภาพแวดลอม
ภายในเขต อบต. 

ถนนเกือบทุกสายไมมีสถานทีป่ลูกตนไม เพ่ือความรม
รื่นและความสวยงามหรือมีแตมิไดบํารุงรักษา 

- ถนนทุกสาย จัดให
มีที่ปลูกตนไม เพ่ือ
พ้ืนที่สีเขียวและรม
รื่น 
-  ถนนที่ปรับปรุง
แลว  แตไมมีตนไม
จะจัดต้ังกระถาง
ตนไมแทน 
 

ถนนทุกสายในเขต 
อบต. 

ถนนทุกสายจะสวยงามและเปน
ระเบียบเรียบรอย 

7. ตองการศูนยเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและการเรียนรู 

ไมมีการสงเสรมิการเรียนรูทางเทคโนโลยีอยางทันสมัย 
เชน  อินเตอรเน็ตตําบลอยางจริงจัง 

อบต. นาโยงเหนือ นักเรียน นักศกึษา 
ประชาชนทั่วไป 

อบต. มีการจัดต้ังศูนยการเรียนรู
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

8.  การสงเสรมิและอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น 

-  ในปจจุบันขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ถูกลืม
และไมไดสืบทอดตอกันมา 

อบต. นาโยงเหนือ ประชาชนในเขต 
อบต. นาโยงเหนือ 

ไดสืบทอดประเพณีไวใหช่ัวลูกช่ัว
หลาน 

9.  การสงเสรมิศิลปะการแสดงของ
ทองถิ่น 

-  ศลิปะของทองถิ่นกําลังสูญหายเพราะคนรุนใหมไม
สนใจ  เชน มโนราห  หนังตะลุง 

เขต อบต.  เด็กนักเรียนใน
สถานศึกษา เยาวชน
ในตําบล 

เด็กสนใจและเรียนรูศิลปะการแสดง
ของทองถิ่นมากขึ้น 
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ขอบขายของปญหา ปริมาณของปญหา พื้นทีเ่ปาหมาย กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

ดานการเมือง  การบริหาร 
1. ตองการความเขมแข็งของชุมชน 

 
-  ชุมชนขาดการรวมกลุม  
-  ขาดการมสีวนรวมในกิจกรรมของอบต. 

 
ม.1,3,4,5,6,7 

 
ประชาชนในเขต 
อบต. นาโยงเหนือ 

 
- ประชาชนมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น มีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาทองถิ่น 
 

2.  ตองการพัฒนาการเลือกต้ังของ
ทองถิ่นทุกระดับ 

- ประชาชนขาดความรูเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 
-  ขาดการประชาสัมพันธ 

เด็ก  เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป 

ประชาชนในเขต 
อบต. นาโยงเหนือ 

-  ประชาชนมีสวนรวมและรวมมือ
สําหรับการเลอืกต้ังทุกระดับ 
 

3.  ตองการใหมีการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- ไมมรีะบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- ขาดบุคลากร 
- ขาดวัสดุอุปกรณสําหรับการปองกันและบรรเทา  สา
ธารณภัย 

เขต อบต. นาโยง
เหนือ 

ประชาชนทั่วไป -  มีวัสดุอุปกรณเพ่ิมมากขึ้น 
-  มีบุคลากรเพ่ิมมากขึ้น 

4.  จัดสํานักงาน อบต. เพ่ือ
ใหบริการประชาชนไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

-  การดูแลรักษาบริเวณสํานักงานยังไมเปนระเบียบ
เรียบรอย 

สํานักงาน อบต. อาคารสํานักงาน - มีบริเวณรมรืน่  สวยงามและเปน
ระเบียบ 

5.  ตองการพัฒนาบุคลากรของ 
อบต. นาโยงเหนือใหมีประสทิธิภาพ 

-  มีบุคลากรสาํหรับปฏิบัติงานนอย การเพ่ิมบุคลากร
และการพัฒนาความรูจึงเปนความจําเปนอยางย่ิง 
 

อบต. นาโยงเหนือ พนักงาน, เจาหนาที่ - บุคลากรมีความรู และ
ประสบการณ 
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ขอบขายของปญหา ปริมาณของปญหา พื้นทีเ่ปาหมาย กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

6.  ตองการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ระบบขอมูลไมทันสมัย 
-  อุปกรณที่ใชยังขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดาน
นอย 

อบต. นาโยงเหนือ ระบบขอมูล
สารสนเทศ 

-  มีการจัดระเบียบขอมูล 
- มีการประชาสัมพันธขอมูลของ 
อบต. 
 

7.  มีวัสดุ อุปกรณสําหรับใชในการ
ปฏิบัติงาน 
 

- วัสดุตองจัดหาและเปลี่ยนแปลงใหเหมาะกับยุคสมัย อบต. นาโยงเหนือ อบต. นาโยงเหนือ มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑเพียงพอและ
ทันสมัย 

ดานทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
1.  ปรับปรุงสถานที่นาสนใจใหเปน
แหลงทองเที่ยว 

 
 
-  มีสถานที่นาสนใจ  เชน  หนองนํ้าสาธารณะ สวนปา
ยาง   หนองหาญเพ  สมควรไดรับการดูและปรับปรุง
ใหเปนสถานทีพั่กผอนและสถานที่ทองเที่ยว 

 
 
ม.,4,5,6 

 
 
สวนปายาง, หนอง
ชางทอก , หนอง
หาญเพ 
 

 
 
มีการปรับปรุงใหเปนสถานที่
ทองเที่ยว 

2.ดานการจัดการขยะมูลฝอย -ขาดการจัดการขยะอยางเปนระบบและถูกวิธี 
-ขาดกระบวนการมีสวนรวมชองประชาชน 

ทุกหมูบานในเขต 
อบต. 

-เยาวชน 
-ประชาชน 
-ศาสนสถานในพ้ืนที่ 

-มีระบบการคดัแยกขยะมูลฝอยอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิภาพภายใต
กระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
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3.2.2   ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบนัและโอกาสการพฒันาใน 
           อนาคตของทองถ่ินดวยเทคนคิ SWOT  Analysis 
 
  การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน 
อนาคตของทองถิ่นดวยเทคนิค SWOT  Analysisเปนการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลในปที่ผานมา  เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส  และขอจํากัด อันเปนสภาวะ
แวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาทองถิ่นดานตาง ๆ ของทองถิ่น รวมทั้งการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของ
ทองถิ่น อันเปนสภาวะแวดลอมภายในทองถิ่น ซึ่งทั้งหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถิ่นในปจจุบันเพ่ือเปน
การตอบคําถามที่วา “ปที่ผานมาและปปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน” 
สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป ทั้งน้ี  โดยใชเทคนิค  SWOT Analysis   ซึ่ง
เปนการพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแก  จดุแข็ง  (Strength –S)  จุดออน (Weak – W) และปจจัยภายนอก 
ไดแก  โอกาส ( Opportunity –  O ) และอุปสรรค (Treat – T )  เปนเครื่องมือ 
 

  ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปที่ผานมาของ อบต. ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis    
การวิเคราะหจุดแข็ง  (Strength =  S )  
 เปนการวิเคราะหปจจัยภายในองคการบริหารสวนตําบล วามีสวนดี ความเขมแข็ง    
ความสามารถ  ศักยภาพ  สวนที่สงเสริมความสําเร็จตาง ๆ ในปที่ผานมา  ไดผลการวิเคราะหดังน้ี 
  1)  องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ เปน อบต. ขนาดกลาง  มีพ้ืนที่ในความรับผดิชอบนอย  
โอกาสการพัฒนาสามารถทําไดงายและรวดเร็วกวาองคการบริหารสวนตําบลที่พ้ืนที่มาก 
  2)  พ้ืนที่ต้ังอยูติดกับถนนเสนทางสายหลัก การคมนาคมสะดวก  การสัญจรระหวางหมูบานมี
เสนทางเช่ือมกันตลอด 
  3)  การแบงสวนราชการภายในหนวยงาน  การวางแผน การประสานงาน การมอบอํานาจ    
ตาง ๆ การกํากับดูแล  มีครอบคลุมภารกิจทั้งสิ้น 
  4)  มีระเบียบ กฎหมาย รองรับตามอํานาจหนาที่และภารกิจ 
  5)  มีความเปนอิสระในการบริหารงบประมาณและการบริหารงานบุคคล 
  6)  มีการกําหนดกรอบอัตรากําลังเหมาะสมกับอํานาจหนาที่และภารกิจ 
  7)  บุคลากรมคีวามรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ 
8)  มีระบบฐานขอมูลตาง ๆ ที่ชัดเจนและทนัสมัย เชน ขอมูลสถิติตาง ๆ ขอมูล จปฐ. การจัดทํา 
     ขอบัญญัติ  
9)  มีเครื่องมือ เครื่องใชที่ทันสมัยเหมาะกับการใหบริการและปฏิบัติงาน 
10)  การประสานงานระหวางหมูบาน ตําบล  อําเภอ จังหวัด  ไดรับความรวมมือจากหนวยงาน 
      ตาง ๆ เปนอยางดี 
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การวิเคราะหจุดออน  (Weakness =  W)   
  เปนการพิจารณาปจจัยภายในขององคการบริหารสวนตําบล วาผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผาน
มามีสวนเสีย  ความออนแอ  ขอจํากัด ความไมพรอมตาง ๆ  ซึ่งไดผลการวิเคราะหดังน้ี 
  1.  งบประมาณจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับปญหาและความตองการของหมูบานและตําบล ทําให
ไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางครอบคลุมและทั่วถึง โดยเฉพาะการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินโครงการขนาดใหญ 
  2.  บุคลากรนอยเมื่อเทียบกับปริมาณงานทั้งอํานาจ หนาที่และภารกิจถายโอน  ซึ่งการถายโอน
ภารกิจบางภารกิจไมมีงบประมาณ เชน การพัฒนาหรือปรับปรุงดานโครงสรางพ้ืนฐาน ทําใหขาดการดูแลหรือ
บํารุงรักษาเทาที่ควร โดยเฉพาะบุคลากรที่มคีวามชํานาญเฉพาะดาน 
  3.  มขีอจํากัดในเรื่อง อํานาจหนาที่ บุคลากร และงบประมาณการปฏิบัติงานตามโครงสรางที่
กําหนดขึ้นมีขอบเขต 
  4  การปฏิบัติงานตาง ๆ ลาชา โดยเฉพาะดานเอกสาร มีขัน้ตอนดานเอกสารมากมายจนบางครั้ง
ทําใหเกิดผลเสยีหาย ขาดการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง โดยเฉพาะประชาชนสวนใหญหากไมเขารวมประชุมหรือ
ติดตอกับหนวยงานน้ัน ๆ จะไมทราบภารกิจหรือการใหบริการกับหนวยงานดังกลาวไดเลย 
  5.  การรวมกลุมขององคกรชุมชนจัดต้ังขึ้นเพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะ  และ
เมื่อถึงระดับหน่ึงจะขาดความสามัคคีเพราะมีผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ หากไมมีงบประมาณการรวมกลุมเปนไป
ไดยาก มีนอยมากที่การรวมกลุมเกิดจากความพรอม และพอใจที่จะจัดต้ังกลุมอยางแทจริง 
  6.  มีการเปลี่ยนแปลง แกไข ปรับปรุง ระเบียบ กฎหมายทีเ่กี่ยวของบอยครั้ง 
 

การวิเคราะหโอกาส  (Opportunity  = O )   
  เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกของ อบต.ในปที่ผานมาวามีสภาพเปนเชนไร  เหตุการณ
สถานการณของโลก ของประเทศ  ของจังหวัดและของอําเภอที่เกิดขึ้นมีผลตอการพัฒนาหรือเปนโอกาสอันดี 
ตอทองถิ่นหรือไม โดยมีการพิจารณาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี  ไดผลการ
วิเคราะหดังน้ี 
1  รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2558  ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของ 
ทองถิ่นไมวาจะเปนการพัฒนาดานเศรษฐกิจทองถิ่น ระบบสาธารณูปโภค  เปนตน 

1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่น โดยที่หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการ
ถายโอนภารกิจใหแก อบต. 
  3.  รัฐบาลใหการสนับสนุนทองถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ ฟนฟู เผยแพร และถายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิญญาทองถิ่นมากขึ้น 
  4.  กรมปาไมจดัสรรงบประมาณในการจัดทาํโครงการ  หน่ึงตําบล  หน่ึงสวนสาธารณะ 
   

การวิเคราะหอุปสรรค   (Treats = T )   
  เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนอุปสรรคหรอืภาวะคุกคาม กอใหเกิดผลเสียหรือ
เปนขอจํากัดตอทองถิ่น โดยจะตองพิจารณาทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี   
ไดผลการวิเคราะหดังน้ี 
  1.  การขยายตัวของตําบลและการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรภายในตําบล สงผลใหมีระดับ
ความตองการในการบริการสาธารณสูงขึ้น ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดครอบคลุม
และทั่วถึง 
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2.  ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมตางชาติ สงผลใหวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น รวมถึงวิถีชีวิตของคนเริ่ม
เปลี่ยนแปลงมากขึ้น 
  3.  โครงสรางของประชาชนในภาพรวม อบต. บางสวนยังไมเขาใจในระบบการบริหารและการ
ทํางานของ อบต. อันจะสงผลตอการพัฒนาอีกสวนหน่ึง 
  5.  สภาวการณทางเศรษฐกจิในระดับประเทศและภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาทองถิ่น  เชนการ
ลดลงของราคาสนิคาเกษตร โดยเฉพาะอยางย่ิงยางพารา สงผลใหรายไดเฉลี่ยของประชาชนในพ้ืนที่ลดลง
มาตรฐานการครองชีพลดลง 
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จากการวิเคราะห(SWOT)ดังกลาวสามารถสรุปผลการวิเคราะห ในรูปแบบตารางไดดังนี้ 

 
 

ประเด็นการวิเคราะห 
 

การวิเคราะหปจจัยภายใน 
น้ําหนักการวิเคราะห 

จุดแข็ง หมายเหตุ จุดออน หมายเหตุ 
 ดานโครงสรางการบริหาร 1.  มีความเปนอิสระในการบริหารงบประมาณ 

2.  มีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน  (มีการแบง
สวนราชการภายในหนวยงาน) 
3.  มีการกําหนดกรอบอัตรากําลังเหมาะสมกับอํานาจ
หนาท่ีและภารกิจ 
4.  เปน อบต. ขนาดเล็ก  งายตอการพัฒนา 
 

 1. งบประมาณในการบริหารจัดการ
ดานการพัฒนาไมเพียงพอ 
2.  ขาดการพัฒนาแบบบูรณาการระหวาง
สวนทองถิ่นดวยกัน 
3.  องคกรชุมชนขาดความเขมแข็ง 

 

 ดานระเบียบกฎหมาย 1.  มีระเบียบ  กฎหมาย  รองรับตามอํานาจหนาท่ีและ 
ภารกิจ 

 1.  มีการเปลี่ยนแปลง  แกไข  ปรับปรุง 
ระเบียบท่ีเกี่ยวของบอยครั้ง บางครั้ง
กฎหมายลาสมัย 
 

 

 ดานบุคลากร 1.  มีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล 
2.  บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี 
 

 1.  ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญ
เฉพาะดาน 

 

 ดานเครื่องมือ  อุปกรณ 1.  มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีทันสมัยเหมาะกับการ
ใหบริการและปฏิบัติงาน 
 

 1.  อบต. ยังขาดแคลนเครื่องมือเครื่องจักร
ในการพัฒนา 

 

 ดานระบบขอมูล 1.  มีระบบฐานขอมูลและระบบขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย
มากขึ้น 

 1. ระบบสารสนเทศของหนวยงาน ยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
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ประเด็นการวิเคราะห 
 

การวิเคราะหปจจัยภายใน 
น้ําหนักการวิเคราะห 

จุดแข็ง หมายเหตุ จุดออน หมายเหตุ 
 ดานการประสานงานและความ

รวมมือจากทุกภาคสวน 
1.  การประสานงานระหวางหมูบาน ตําบล  อําเภอ 
จังหวัดไดรับความรวมมือดวยดี 
 

 1. การประสานงานระหวางหนวยงาน
บางคร้ังยังลาชา 
2.  ประชาชนไมเห็นความสําคัญของการทํา
ประชาคมทองถิ่น 
3.  ประชาชนขาดความกระตือรือรนในการ
แกปญหาดวยตนเอง 

 

  น้ําหนักการวิเคราะห 
ประเด็นการวิเคราะห การวิเคราะหปจจัยภายนอก โอกาส หมายเหตุ อุปสรรค หมายเหตุ 

 ดานการเมืองและกฎหมาย 1.  พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
อํานาจทองถิ่นในการจัดระบบบริการสาธารณะ โดยท่ี
หนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค สงเสริมและ
สนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแก อบต. 
2.  รัฐบาลใหการสนับสนุนทองถิ่นมีบทบาทในการ
อนุรักษ ฟนฟู เผยแพรและถายทอดสดวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
3.  รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมเศรษฐกิจระดับรากหญา
มากขึ้น 
4.  ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาและ
ตรวจสอบองคกรมากขึ้น 
 

 1.  ระบบการเมือง ทําใหประชาชนแตก
ความสามัคค ี
2.  สถานการณทางการเมืองไมม่ันคง 
3. กฎหมาย  ระเบียบ ไมเอ้ือตอการบริหาร
จัดการในบางครัง้ 
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ประเด็นการวิเคราะห 
 

การวิเคราะหปจจัยภายใน 
น้ําหนักการวิเคราะห 

โอกาส หมายเหตุ อุปสรรค หมายเหตุ 
 ดานเศรษฐกิจ 1.  รัฐบาลใหการสนับสนุนสินคารัฐวิสาหกิจชุมชนและ

สินคา OTOP 
 

 1.  สินคาอุปโภคบริโภค ราคาสูงขึ้น น้ํามัน
ราคาแพง 

1.  ราคาสินคาเกษตรตกตํ่า  เชน ยางพารา 
2.  ประชาชนมีหนี้สินนอกระบบสูง 

 

 ดานสังคม 1.  ภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสนับสนุน 

2.  โครงสรางสังคมเปนแบบชนบทมีความเอ้ืออาทรตอ
กันสูง 

 1.  กระแสวัฒนธรรมตางชาติสงผลให
วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นเปลี่ยนแปลง
ไป  เลียนแบบสังคมตะวันตกมากขึ้น 

2.  ประชาชนขาดจิตสํานึกในการมีสวนรวม
ทางสังคม 

3.  ประชาชนขาดความกระตือรือรนในการ
แกไขปญหาดวยตนเอง 

 

 ดานอ่ืน ๆ  -  1. พ้ืนที่ อบต. เปนที่ราบลุม เกิดปญหา
อุทกภัยบอยครั้ง 
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จุดมุงหมายเพือ่การพัฒนาทองถ่ิน 

จุดมุงหมายเพือ่การพัฒนาทองถ่ิน 
(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPls) ขอมูลพืน้ฐาน 
(Baseline  Data) 

เปาหมาย (targets) 
ป 60 - 64 ป 60 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 

1. การคมนาคมสะดวก และไดมาตรฐาน 1  รอยละของถนนที่ไดมาตรฐาน 
 

1.  ถนนในตําบลที่ไดมาตรฐานรอยละ 
     80 

85 % 72 % 75 % 80 % 85 % 85 % 

2.  สาธารณูปโภคครบถวน  เพียงพอและ
ทั่วถงึ 

1 รอยละของครัวเรือนที่ไดรับบริการ
สาธารณูปโภคอยางทัว่ถงึ 

1.  ครัวเรอืนไดรับบรกิารสาธารณูปโภค 
     อยางทั่วถงึรอยละ  85 
 

85 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 

3.  สังคม ชุมชนมีระเบียบ และมีคุณธรรม 1  รอยละของครัวเรือนที่มีความมั่นคง 
ปลอดภัย มีระเบียบและมีคุณธรรม 
2. รอยละของหมูบานชุมชนเขมแข็ง 

1.  ครัวเรอืนมคีวามมั่นคงปลอดภัย ม ี
     ระเบียบและมีคุณธรรม  รอยละ  90 
2.  หมูบานชุมชนเขมแขง็รอยละ  90 

90 % 
 

90 % 

82 % 
 

82 % 

84 % 
 

84 % 

86% 
 

86 % 

88 % 
 

88 % 

90 % 
 

90 % 
4. บานเรือนนาอยู ส่ิงแวดลอมดี ไมมี
มลภาวะ 

1.  รอยละของครัวเรอืนที่จดับานเรือน
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
1  รอยละของครัวเรือนที่มกีารกําจัดขยะ
อยางถูกวธิ ี

1. ครวัเรอืนมีการจัดบานเรือนสะอาด ถูก 
    สุขลักษณะรอยละ 90 
1.  ครวัเรอืนมกีารกําจัดขยะอยางถกูวิธีม ี
     รอยละ  90 

90 % 
 

90 % 

75 % 
 

70 % 

80 % 
 

75 % 

82 % 
 

80 % 

85 % 
 

85 % 

90 % 
 

90 % 

5.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี มีความ
สามานฉันท 

1.  รอยละของประชากรในวัยทํางานที่มี
อาชีพมั่นคง 
2.  รอยละที่ลดลงของจํานวนครัวเรือนที่มี
รายไดต่ํากวาเกณฑ   
3. รอยละของครัวเรือนที่มีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมสาธารณะของหมูบาน 

1. ประชากรในวัยทํางานมีอาชพีที่มั่นคง 
   รอยละ  80 
2.  ครวัเรอืนมีรายไดต่ํากวาเกณฑรอยละ  
    10 
3.  ครวัเรอืนมสีวนรวมในกิจกรรม 
    สาธารณะของหมูบานรอยละ  75 

80 % 
 

10 % 
 

75 % 
 

72 % 
 

20 % 
 

65 % 
 

74 % 
 

15 % 
 

70 % 
 

76% 
 

16 % 
 

72 % 
 

75 % 
 

14 % 
 

74 % 
 

80 % 
 

10 % 
 

75 % 
 



-29-
3.3  ความเชื�อมโยงยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดักบัยทุธศาสตร์การพฒันาของ อบต.นาโ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

จงัหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร์ที� 1 

การสร้างฐานเศรษฐกิจของจงัหวดั 

(ดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

และการท่องเที�ยว) ที�มั�งคั�งและ            

ย ั�งยนื 

ยุทธศาสตร์ที� 2 

การเสริมสร้างความมั�นคงทาง

สังคม พฒันาคุณภาพชีวติ และ

การศึกษาเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที� 3 

การบริหารจดัการ ฐานทรัพยากร

ให้ย ั�งยนืและสร้างสิ�งแวดลอ้ม

อยา่งเหมาะสมกบัชุมชน/พื�นที�

และมีความย ั�งยนื 

ยุทธศาสตร์ที� 4 

การพฒันาการบริหารจดั

ภาครัฐแบบบูรณาการอย

ประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

ของ อปท. ในเขต 

จงัหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร์ที� 1 

การพฒันาดา้น

โครงสร้างพื�นฐาน

ควบคู่การท่องเที�ยวเชิง

อนุรักษ ์

ยุทธศาสตร์ที� 2 

การพฒันาดา้นคุณภาพ

ชีวติและส่งเสริม

การศึกษาเรียนรู้แบบ

องคร์วม 

ยุทธศาสตร์ที� 3 

การพฒันาและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนระดบัฐาน

ราก 

ยุทธศาสตร์ที� 4 

การพฒันาดา้นการ

อนุรักษพ์ลงังานและ

การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้มอยา่งย ั�งยนื 

ยุทธศาสตร์ที� 5 

การพฒันาดา้นการ

อนุรักษแ์ละส่งเสริม

ประเพณี วฒันธรรม

และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

  

 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

ของ อบต.นาโยงเหนือ 

ยุทธศาสตร์ที� 1 

การพฒันา 

ดา้นโครงสร้างพื�นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที� 2 

การพฒันาแหล่งนํ� า 

ยุทธศาสตร์ที� 3 

การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที� 4 

ดา้นสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที� 5 

ดา้นคนและสังคม 

ยุทธ   

ดา้น   

วฒัน  

  

 

  

 

 

 

แนวทางการพฒันา 

ก่อสร้างปรับปรุง

บาํรุงรักษาถนนสะพาน 

-พฒันาระบบจราจร 

-สนบัสนุนการรับรู้

ขอ้มูลข่าวสาร

ระบบสื�อสารที�ทนัสมยั 

ก่อสร้างขยายเขต

ประปาหมู่บา้น            

ขดุลอกแหล่งนํ� า           

สร้างเดิมและแหล่งนํ� าที�

สร้างขึ�นใหม่ 

ส่งเสริมพฒันาอาชีพ

และรายไดใ้ห้กบั

ประชาชนมีอาชีพ

เหมาะสม รายได้

เพียงพอต่อการดาํรงชีพ

มีคุณภาพชีวติที�ดีขึ�น 

ส่งเสริมสุขภาพอนามยั

ของประชาชนการ

ควบคุมโรคติดต่อ 

ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพ

ชีวติ 

-การกีฬา,นนัทนาการ 

-จดัสวสัดิการและสังคม

สงเคราะห์ 

-แกไ้ขยาเสพติด 

ส  

ศ   
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แผนที่ยุทธศาสตร
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 บทที่ 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 
พันธกิจ 
-ขอที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนนสะพาน คูระบายนํ้าใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
 
เปาประสงค 
-ขอที่ 1 การบริการสาธารณะมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
-จํานวนประชาชนที่มีการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และไดมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1.1กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน คูระบาย  
นํ้าใหไดมาตรฐานและมีประสทิธิภาพ 

-รอยละของประชาชนที่มีการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้น 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
กองชาง 
 
ความเช่ือมโยง 
1.ยุทธศาสตรจงัหวัด ตรัง ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ตอเนื่องและการทองเที่ยว)ที่ม่ังคั่งและยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร 
 

2..ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงนํ้า 
 
พันธกิจ 
-ขอที่ 1 กอสราง ปรับปรุง ขยายเขตประปาหมูบาน ชุดลอกแหลงนํ้าที่สรางขึ้นและแหลงนํ้าเดิมใหทกุครัวเรือนไดรับ
ประโยชนอยางทั่วถึง 
 
เปาประสงค 
-ขอที่ 1 เพ่ือใหมีนํ้าอุปโภคบริโภคไดอยางเพียงพอ 
 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
-จํานวนประชาชนที่มีอุปโภคบริโภคไดอยางเพียงพอ 
 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

 
1.1 กอสราง ปรับปรุง ขยายเขตประปาหมูบาน ชุดลอก
แหลงนํ้าที่สรางขึ้นและแหลงนํ้าเดิมใหทุกครัวเรือน
ไดรับประโยชนอยางทั่วถึง 
 

-รอยละของประชาชนที่มีนํ้าอุปโภคบริโภคไดอยาง
เพียงพอ 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
กองชาง 
 
ความเช่ือมโยง 
1.ยุทธศาสตรจงัหวัด ตรัง ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ตอเนื่องและการทองเที่ยว)ที่ม่ังคั่งและยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร 

 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 
พันธกิจ 
-ขอที่ 1 สงเสรมิและพัฒนาอาชีพและรายไดใหแกประชาชนมีอาชีพที่เหมาะสม รายไดเพียงพอตอการครองชีพมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
เปาประสงค 
-ขอที่ 1 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาอาชีพและรายไดใหแกประชาชนมีอาชีพที่เหมาะสม รายไดเพียงพอตอการครองชีพมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
-จํานวนประชาชนที่มีอาชีพและรายไดเพียงพอตอการครองชีพ 
 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1.1 สงเสริมและพัฒนาอาชีพและรายไดใหแกประชาชน
มีอาชีพที่เหมาะสม รายไดเพียงพอตอการครองชีพมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

-รอยละของประชาชนที่มีอาชีพและรายไดเพียงพอตอ
การครองชีพ 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัด 
 
ความเช่ือมโยง 
1.ยุทธศาสตรจงัหวัด ตรัง ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและ
การทองเที่ยว)ที่ม่ันคงและยัง่ยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
 
พันธกิจ 
-ขอที่ 1  สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมโรคติดตอ 
 
เปาประสงค 
-ขอที่ 1 เพ่ือสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมโรคติดตอ 
 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
-จํานวนประชาชนที่มีสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1.1 สงเสริมสขุภาพอนามัยของประชาชน การควบคุม
โรคติดตอ 

-รอยละของประชาชนที่มีสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน และการควบคุมโรคติดตอ 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัด 
 
ความเช่ือมโยง 
1.ยุทธศาสตรจงัหวัด ตรัง ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความม่ันคงพฒันาคุณภาพชีวิตและการเรียนรูคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม 
 
พันธกิจ 
-ขอที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 
เปาประสงค 
-ขอที่ 1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 
 ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
-จํานวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

-รอยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตของประชาชน
และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัด 
 
ความเช่ือมโยง 
1.ยุทธศาสตรจงัหวัด ตรัง ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความม่ันคงพฒันาคุณภาพชีวิตและการเรียนรูคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

 
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
พันธกิจ 
-ขอที่ 1  การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
-ขอที่ 2  การสงเสริมดานศาสนา และวัฒนธรรม 
เปาประสงค 
 
-ขอที่ 1 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
-ขอที่ 2  การสงเสริมดานศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
-จํานวนเด็ก เยาวชน ประชน ที่มีระดับการศึกษาที่เพ่ิมขึน้หรือไดรับการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้น 
 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1.1 การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน 

และประชาชนทั่วไป 
1.2 การสงเสริมดานการศาสนา และวัฒนธรรม 
 

-จํานวนเด็ก เยาวชน ประชน ที่มีระดับการศึกษาที่
เพ่ิมขึ้น 
-รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมในการสงเสริมดาน
การศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัด 
 
ความเช่ือมโยง 
1.ยุทธศาสตรจงัหวัด ตรัง ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความม่ันคงพฒันาคุณภาพชีวิตและการเรียนรูคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

 
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง และการบริหาร 
 
พันธกิจ 
-ขอที่ 1  การพัฒนาความรูความเขาใจของประชาชนในการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต. 
 
เปาประสงค 
-ขอที่ 1 เพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจของประชาชนในการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต. 
 
 ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
-จํานวนประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1.1 การสงเสรมิมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
 

-รอยละของประชาชนมีความรูความเขาใจและมีสวน
รวมในกิจกรรมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย
เพ่ิมขึ้น 
 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัด 
 
ความเช่ือมโยง 
1.ยุทธศาสตรจงัหวัด ตรัง ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครฐัแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

 
8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
พันธกิจ 
-ขอที่ 1  การสรางจิตสํานึกในคุณคาและเลง็เห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 เปาประสงค 
-ขอที่ 1 เพ่ือสรางจิตสํานึกในคุณคาและเลง็เห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
-จํานวนประชาชนที่มีจิตสํานึกในคุณคาและเล็งเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1.1 การสรางจิตสํานึกในคุณคาและเล็งเห็นความสําคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

-รอยละของประชาชนมีจิตสํานึกในคุณคาและเล็งเห็น
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัด 
 
ความเช่ือมโยง 
1.ยุทธศาสตรจงัหวัด ตรัง ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับ
ชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
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บทท่ี 5 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 

วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา 
 
องคประกอบ 
  องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมนิผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานขึ้นเพ่ือชวยเหลือในการติดตามและ
ประเมินผลไดตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล มี
หนาที่ ดังน้ี 
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  
4. ผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
5. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร   
   

การกําหนดวิธกีารติดตามและประเมินผล  
  องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือกําหนดรูปแบบที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาโดยยึดแบบวิธีการติดตามและประเมินผลจากคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําแผนและ
การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยใชแบบรายงาน 3  แบบ  คือ 
1 .แบบที ่ 1  แบบประเมินผลแผน  ซึ่งเปนแบบการประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล 
2. แบบที ่2  แบบติดตามแผน เปนแบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
3. แบบที ่3  แบบประเมินผลแผน เปนแบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  ประกอบดวย 
-  แบบ 3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
-  แบบ 3/2  แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
   ในภาพรวม 
-  แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในแตละยทุธศาสตรการ
พัฒนา 
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การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 
  การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล กําหนดหวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยคาํนึงถึงความเหมาะสม ทั้งน้ีการ
กําหนดหวงเวลาในการติดตามระหวางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประเมนิผลการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาเมื่อดําเนินการแลวเสร็จในแตละปควรจะมีการติดตามการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติอยาง
นอยปละ 1  ครั้งแลวรายงานผลและเสนอแนะความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบรหิารทองถิ่น  
เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นนําเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ  1  ครั้งโดยองคการบริหารสวนตําบลนา
โยงเหนือกําหนดหวงระยะเวลาในการรายงานการติดตามและประเมินผลภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
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