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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลฉวาง 

เร่ือง   แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2554-2558) 

................................................................ 

 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลฉวาง ขอดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 16 ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตร

การพัฒนา (พ.ศ. 2554-2558) ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถิ่น

จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 

  บัดน้ี รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2554-2558) ขององคการบริหารสวนตําบลฉวาง 

ไดผานความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลฉวาง สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1/2553 วันที่  

12 มิถุนายน 2553  เรียบรอยแลว จึงประกาศใชเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2554 - 2558) เพื่อใหประชาชน

ทราบตอไป 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่    14        เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 

 

 

 

    (นายบุญธรรม  รุงเรือง) 

                    นายกองคการบริหารสวนตําบลฉวาง 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

ความเปนมา 

  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดกําหนดบทบาทอํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปลี่ยนแปลงจากเดิมอยางมาก โดยมุงใหความสําคัญกับการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ

ของประชาชนและความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  
การเงินและการคลัง และอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากน้ีพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดใหมคีณะกรรมการ การกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และการกําหนดหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใหบริการสาธารณะที่

จําเปนแกทองถิ่น รวมทั้งบริหารจัดการรายไดของทองถิ่นที่เพิ่มขึ้น  ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นที่มีความเปนอิสระมากขึ้น  
เพื่อใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  จึงมีบทบาทอํานาจ หนาที่

อยางกวางขวาง โดยมิเพียงจะมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชน ในทองถิ่นเทาน้ัน แตยัง

ขยายบทบาทหนาที่ออกไปรว มถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น  และเปน

องคกรที่เปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

แตเน่ืองจาก  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร         
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30 (4) กําหนดใหรัฐตองจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความโปรง ใสมากที่สุด การวางแผนถือเปนกลไกสําคัญประการหน่ึงที่จะ

ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรลุจุดมุงหมายดังกลาวโดยใชยุทธศาสตรที่เหมาะสม จึงจําเปนอยางยิ่งที่

ตองวางแผนการใชทรัพยากรเหลาน้ันใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดทั้งในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนมี

การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กําหนดใหเกิดสัม ฤทธิ์ผลในชวงเวลาที่กําหนด  การควบคุมติดตาม  และ

ประเมินผล โดยการบริหารการจัดการตามแผนงานโครงการน้ันจะตองเปนการบริหารการจัดการที่ดี  มีความ

โปรงใส และพรอมที่จะใหมีการตรวจสอบโดยหนวยงานของรัฐและประชาคม 

/ความสําคัญ… 
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ความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา  16 และมาตรา  17 นอกจาก บัญญัติใหเทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  และ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูป แบบพิเศษมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง  แลวยัง

มีอํานาจหนาที่ในการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  และกําหนด

เปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน ซึ่ง จะเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาคม

ทองถิ่นในอนาคต  การที่ทองถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใดจําเปนตองมีการกําหนด  วิสัยทัศน  หรือภาพใน

อนาคตและแปลงมาสูการปฏิบัติ  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกร        
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2546 จึงไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไว  2 
ประเภทคือ  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  (เปนแผนระยะยาว ) และแผนพัฒนาสามป  เปนแผนพัฒนาแบบ   
หมุนเวียน  (Rolling Plan) ที่ตองมีการทบทวนและจัดทําทุกป  ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธ ศาสตร

และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจและ จุดมุงหมาย

เพื่อการพัฒนา ในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น 

  การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา จึงมีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางยิ่ง  
ทั้งน้ีเน่ืองจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการให เกิดขึ้น ในอนาคต  
เปนกรอบการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมุงไปสู สภาพการณอันพึงประสงค

ไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงโดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยาง มีประสิทธิภาพการ

จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนด

ถึงสภาพการณที่ตองการจะบรรลุแนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณน้ัน  

  องคการบริหารสวนตําบล ฉวาง ไดเห็นถึงความสําคัญของพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่

ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาของทองถิ่นโดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยาง

จํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขึ้นเพื่อนําไปสูการแกไขปญหา และสนอง

ความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
/วัตถุประสงค... 
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วัตถุประสงค 

  1.เพื่อการพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตโดยสอดคลองกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนา

ทองถิ่น 

  2.เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยาง

แทจริง 

  3. เพื่อพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับ

การเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1. มีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการสวนตําบลในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนา

จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอและนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น 

  2. สามารถแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง 

  3. สามารถบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลได

อยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ 

  4. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุดและโดยการมีสวน

รวมของชุมชน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของประชาชนในทองถิ่นเพื่อการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นใหมี

คุณภาพมากขึ้น 

  5. สามารถวางแผนรองรับสภาพปญหาทางสังคม  เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง  ที่อาจจะ

เกิดขึ้นไดในอนาคต  ไมวาจะเปนจากการเปดประตูสูอินโดจีน  การเปดเสรีทางการคา  การพัฒนาสูเมืองแหง

อิเลคโทรนิค หรืออุตสาหกรรมภาคตะวันออก ปญหาการอบยพยายถิ่น ปญหาคงตางดาว ปญหาคนสองสัญชาติ 
ปญหาแรงงาน ปญหาเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ปญหาผลกระทบจากเอดส  ปญหาสิ่งแวดลอม  ปญหา

มลภาวะ เปนตน 

  6. สามารถวางแผนการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการอนุรักษขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของทองถิ่นไดอยางสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในอนาคต 

  7. เพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการรองรับการถายโอนภารกิจและอํานาจหนาที่จากสวน

ราชการตางๆ ของภาครัฐ ไมวาจะเปนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สวัสดิการสังคม ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน การเงินการคลัง ภาษีอากรฯ เปนตน 
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บทท่ี 2  
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลฉวาง 

………………………..…………… 
 

2.1 สภาพท่ัวไป 
  ท่ีตั้ง 
  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลฉวาง  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี  112 หมูท่ี 7 

ถนนแหลมยูง-วังมวง ตําบลฉวาง  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรม  ระยะหางจากท่ีวาการอําเภอเมือง 

65  กิโลเมตร 

  ทิศเหนือ        ติดตอตําบลไมเรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทิศตะวันออก     ติดตอตําบลไสหรา และตําบลจันดี อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  ทิศใต                 ติดตอตําบลทุงสง อําเภอนาบอน และตําบลหลักชาง อําเภอชางกลาง 
  ทิศตะวันตก       ติดตอตําบลนากะชะ อําเภอฉวาง และตําบลทุงใหญ อําเภอทุงใหญ 
 

 เน้ือท่ี 

  เน้ือท่ี 55 ตารางกิโลเมตร  หรือ  34,375   ไร 

ภูมิประเทศ 

  สภาพโดยทั่วไปพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมใกลแมนํ้า และที่ราบสูงบางสวนมีพื้นที่ทํา

การเกษตร 33,726 ไร สภาพดินดี อุดมสมบูรณเหมาะสมแกการเพาะปลูก เชน ทํานา ปลูกผัก เปนตน สําหรับที่

ราบสูงบางสวนมีการปลูกยางพารา เลี้ยงสัตว เปนตน มีแมนํ้าสายหลักไหลผาน คือ แมนํ้าตาป และลําคลอง อีก 

2 แหง คือ คลองคุดดวน และคลองมีน 

  ทองถิ่นอ่ืนในตําบล จํานวน 1 แหง คือ เทศบาลตําบลฉวาง หมูที่ 1 และ หมูที่ 2 

  ประชากร  มีความหนาแนนเฉลี่ย  78.05 คน/ตารางกิโลเมตร 
 

หมูท่ี  หมูบาน ครัวเรือน จํานวนประชากร ชาย หญิง 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

บานทุงพลี 

บานหนองบัว 

บานคลองหลุน 

บานวังขวาง 

บานทุงกรวด 

บานควนสูง 

115 

93 

88 

161 

318 

368 

469 

380 

367 

629 

1,076 

1,372 

230 

199 

172 

303 

530 

695 

239 

181 

195 

326 

546 

677 

รวม 1,143 4,293 2,129 2,164 
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 สภาพทางเศรษฐกิจ 

  ประชากรในเขตพื้นที่สวนใหญ ประกอบอาชีพหลัก คือ ทําสวนยางพารา และอาชีพรอง คือ 

เลี้ยงสัตว ทําสวนผลไม สวนผัก ทํานา 

  และมีประกอบธุรกิจอ่ืน เชน ปมนํ้ามันและกาซ โรงงานขนาดเล็ก รานคา รานอาหาร อูซอมรถ 

และธุรกิจอ่ืนๆ 
 

  สภาพทางสังคม 

   การศึกษา 

   

ชื่อสถานที่ศึกษา ระดับ ต้ังอยู 
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลฉวาง 

2. โรงเรียนบานปากนํ้า 

 

3. โรงเรียนบานทุงกรวด 

4. โรงเรียนวัดควนสูง 

อนุบาล 
ประถมศึกษา -ระดับ

มัธยมศึกษา 

อนุบาล-ประถมศึกษา 
อนุบาล-ประถมศึกษา 

หมูที่ 5 

หมูที่ 5 

 

หมูที่ 7 

หมูที่ 8 
  

 สถาบันและองคกรทางศาสนา  จํานวน 2 แหง คือ 

- วัดปากนํ้า 

- วัดควนสูง 
 

สาธารณสุข 

  - สถานีอนามัยประจําตําบล จํานวน 1 แหง คือ สถานีอนามัยบานปากนํ้า 
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  - ปอมยาม จํานวน 1 แหง  คือ ปอมตํารวจแหลมยูง – วังมวง 

        - ศูนย อปพร. อบต.ฉวาง จํานวน 1 แหง 
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 การบริการพื้นฐาน 

    การคมนาคม 

   - ถนน  คสล.     จํานวน   1,155 เมตร 

   - ถนนลาดยาง-แอสฟลท    จํานวน   1,440  เมตร 

   - ถนนหินคลุก           จํานวน   6,658 เมตร 

   - ถนนดิน-ลูกรัง                จํานวน   15,131  เมตร 

   การโทรคมนาคม 

   - หอกระจายขาว ประจําหมูบาน จํานวน 6 หมูบาน 

   - เสียงไรสาย จํานวน 1 แหง  
 

   การไฟฟา 

   หมูบานที่ไฟฟาเขาถึง  6 หมูบาน   
 

   แหลงนํ้าธรรมชาติ  

   - หนองนํ้า จํานวน 2 แหง คือ หนองนํ้าหานถาด หนองนํ้าหัก  

- คลอง จํานวน  2  แหง คือ  1)  คลอดคุดดวน   2)  คลองมีน 

- แมนํ้า จํานวน  1  แหง คือ  แมนํ้าตาป 
 

    แหลงนํ้าท่ีสรางข้ึน 

 - ประปาหมูบาน จํานวน 4  แหง คือ  หมูที่  3  จํานวน  2  แหง                                                  

หมูที่  5  จํานวน  1  แหง  และหมูที่ 8  จํานวน  1  แหง 

    

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

   - ปาสงวนวังอีคุย    จํานวน......1....แหง  

   - ที่สาธารณประโยชน “ทุงโคกแมคาด” จํานวน.....1.....แหง  

   มวลชนจัดตั้ง 

   -กลุมสตรีอาสาพัฒนาหมูบาน      จํานวน      1         กลุม 

   -กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต    จํานวน      6          กลุม 

   - กลุม อสม.    จํานวน      1          กลุม 
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ศักยภาพในตําบล 

  ก.ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 

  ( 1 ) จํานวนบุคลากรรวม  24  คน แบงเปน 

   พนักงานสวนตําบล จํานวน  11 คน 

   ลูกจางประจํา  จํานวน  2 คน 

   พนักงานจาง  จํานวน  11 คน 
 

  โครงสรางของ อบต.ฉวาง 

 

สวนงาน พนักงาน อบต./คน ลูกจางประจํา/คน พนักงานจาง/คน 

1. สํานักงานปลัด                     

องคการบริหารสวนตําบล 
5 - 10 

2. สวนการคลัง 4 2 - 

3. สวนโยธา 2 - 1 

 

  ( 2 ) ระดับการศึกษาของบุคลากร 

   ปริญญาโท     - คน 

ปริญญาตรี     21 คน 

   มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา    3 คน 
 

  ( 3 ) รายไดขององคการบริหารสวนตําบล     ประจําปงบประมาณ  2552  แยกเปน 

รายไดไมรวมเงินอุดหนุน      7,998,830.66    บาท 

           รายไดจากเงินอุดหนุน                       6,231,118.15      บาท 

           รวม                                          12,817,250.82   บาท 
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ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นท่ี 

 ( 1 ) การรวมกลุมของประชาชน 
 

ชื่อกลุมอาชีพ ประเภทการผลิต หมูท่ี 

กลุมเลี้ยงโค 

กลุมพัฒนาสตรี 

 

 

 

 

 

กลุมหัตถกรรมพื้นบาน  
กลุมเลี้ยงโคบานวังขวาง 

กลุมเคร่ืองแกง  
      กลุมเลี้ยงโคพื้นเมือง 

เลี้ยงโค 

ดอกไมจันทน 

แกะลายกระจก 

กรอบรูปวิทยาศาสตร 

รอยลูกปด 

จําหนายของชําและขาวสาร 

ตาปขนมไทย 

ทํากรงนก 

เลี้ยงโค 

เคร่ืองแกง 

เลี้ยงโคพื้นเมือง 

4 

4 

 

 

 

 

 

5 

6 

6 

8 

                                                      

 ( 2 ) จุดเดนของพื้นท่ี 

    แมนํ้าตาป  

 

2.3 ผลการพัฒนาทองถ่ินในระยะท่ีผานมา 

  จากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลฉวาง ในรอบปงบประมาณ 

พ.ศ. 2550 - 2552 สรุปไดดังน้ี 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทั้งหมด จํานวน 221 โครงการ 

งบประมาณ  59,057,987.82  บาท โครงการที่ดําเนินการจริง จํานวน   39  โครงการ คิดเปนรอยละ  17.65           

ของโครงการตามแผนพัฒนา ใชงบประมาณทั้งหมด  2,353,769.00  คิดเปนรอยละ  3.99  ของงบประมาณ             

ตามแผนพัฒนา 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทั้งหมด จํานวน 116 โครงการ 

งบประมาณ  79,796,100  บาท โครงการที่ดําเนินการจริง จํานวน  34  โครงการ คิดเปนรอยละ  29.31                 

ของโครงการตามแผนพัฒนาใชงบประมาณทั้งหมด  5,577,298  คิดเปนรอยละ  6.99  ของงบประมาณตาม

แผนพัฒนา 
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  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทั้งหมด จํานวน  82 โครงการ 

งบประมาณ  37,401,000  บาท โครงการที่ดําเนินการจริง จํานวน  36  โครงการ คิดเปนรอยละ  43.90                  

ของโครงการตามแผนพัฒนาใชงบประมาณทั้งหมด  5,926,335.90 คิดเปนรอยละ  15.85  ของงบประมาณตาม

แผนพัฒนา 

  จากแผนการดําเนินงานที่ผานมา พ.ศ. 2550 ,พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 เมื่อพิจารณาจากจํานวน

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาและจํานวนโครงการที่ไดรับการดําเนินการจริงในเชิงปริมาณ คิดเปนรอยละ

ดังน้ี  

พ.ศ. 2550 คิดเปนรอยละ  17.65  ของโครงการทั้งหมด 

พ.ศ. 2551 คิดเปนรอยละ  29.31  ของโครงการทั้งหมด 

พ.ศ. 2552 คิดเปนรอยละ  43.90  ของโครงการทั้งหมด 

ซึ่งเปนการดําเนินงานที่นับวายังไมบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว เน่ืองจากจํานวนโครงการใน

แผนพัฒนามีจํานวนมาก แตมีขอจํากัดในดานงบประมาณที่ไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ จึงไมสามรถ

สนองตอบความตองการของประชาชนได 

แมวาในเชิงปริมาณ จะมีผลการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย แตก็มีการ

พัฒนาที่ครอบคลุมทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาดานการบริการชุมชนและมุงยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน การสงเสริมอาชีพ การศึกษา การกีฬา การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น นอกจากน้ัน

ดานการบริหารจัดการองคกรไดเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรใหเรียนรูที่ทันสมัย และทํางานเชิงบูรณา

การกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จึงนับไดวาองคการบริหารสวนตําบลฉวางมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรใหดี

ยิ่งขึ้นตอไป 
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                                                 3บทที่ 3 

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 
………………………………. 

 

3.1  หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 

  การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางยิ่ง  

เน่ืองจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตซึ่ง เปน

กรอบในการกําหนดทิศทา งการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมุงไปสูสภาพการณอันพึง ประสงค

ไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองทองถิ่นเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางขององคกรปกรองสวนทองถิ่นซึ่งแสดง ถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และ

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตหรือภาพในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอและนโยบายการพัฒนาทองถิ่น การวางแผน ยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนกระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคต 

  องคการบริหารสวนตําบลฉวาง จึงไดเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณ ที่

ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาของทองถิ่นโดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยาง

จํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขึ้นเพื่อนําไปสูการแกไขปญหาและ

สนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่น พรอมกับพิจารณานโยบายริเร่ิมของทองถิ่นรวมกับผลการ

พัฒนาที่ผานมา มาปรับปรุงใหแนวทางการพัฒนาน้ันเหมาะสมกับทองถิ่นแนวคิดในการวางแผนพัฒนาที่นํามา

ประกอบการพิจารณาดังตอไปน้ี 

 

          1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) 

 

วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศ 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 มีจุดมุงหมายเนนการแกปญหาความยากจน

และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญของประเทศ ใหเกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุข ของคน

ไทย” และสรางคานิยมรวมใหคนไทยตระหนักถึงความจําเปนและปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด ทัศนคติ และ
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กระบวนการทํางาน โดยยึด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางใหเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงระบบ

บริหารจัดการประเทศแนวใหมที่มุงสูประสิทธิภาพและคุณภาพและกาวตามโลกไดอยางรูเทาทันเพื่อ 

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสรางคุณคาที่ดีในสังคมไทยบนพื้นฐานของการอนุรักษวัฒนธรรมและเอกลักษณของ

ความเปนไทย จึงไดกําหนดสภาพสังคมไทยที่พึงประสงคโดยมุงพัฒนาสู “สังคมที่เขมแข็งและมีดุลภาพ”          

ใน  3 ดานคือ 

1. ดานสังคมคุณภาพ 

2. ดานสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 

3. สังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน 

วัตถุประสงค 

  1. เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพและมีภูมิคุมกัน สรางความมั่นคงและเสถียรภาพของ

ฐานะการคลัง ปรับโครงสรางเศรษฐกิจระดับฐานรากใหมีความเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น  

  2. เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศใหเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองไดอยางรูเทาทันโลก โดย

การพัฒนาคุณภาพคน 

  3. เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทยทุกระดับเปนพื้นฐานให การพัฒนาประเทศ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได 

  4. เพื่อแกปญหาความยากจนและเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนไทยในการพึ่งพาตนเอง ให

ไดรับโอกาสในการศึกษาและบริการทางสังคมอยางเปนธรรมและทั่วถึง 

เปาหมาย 

  1. เปาหมายดุลยภาพทางเศรษฐกิจ 

  2. เปาหมายการยกระดับคุณภาพชีวิต 

  3. เปาหมายการบริหารจัดการที่ดี 

  4. เปาหมายการลดความยากจน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

  เพื่อใหการดําเนินงานในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เห็นควร

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน 3 กลุม ยุทธศาสตร ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตรที่

สําคัญดังน้ี 

  กลุมที่หน่ึง การสรางระบบบริหารจัดการที่ดีมีความสําคัญเปนลําดับสูงสุด ซึ่งเปนรากฐาน

สําคัญและเปนภูมิคุมกันที่ดีใหสังคมไทยพรอมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดดียิ่งขึ้น 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี 
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   - การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส  

   - การกระจายภารกิจและความรับผิดชอบใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางโปรงใส 

   - การปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

   - การพัฒนาและเสริมสรางกลไกการตรวจสอบถวงดุลทุกภาคสวนในสังคม 

   - การเสริมสรางระบบการบริหารจัดการที่ดีของภาคเอกชน 

   - การเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

  กลุมที่สอง  การเสริมสรางฐานรากของสังคมใหเขมแข็ง เปนกลุมยุทธศาสตรที่มุงเนนการ

พัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหเปนแกนหลักของสังคมไทย 

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

   - การพัฒนาคนใหมีคุณภาพและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

   - การสงเสริมใหคนมีงานทํา 

   - การปรับปรุงระบบการคุมครองทางสังคมใหมีประสิทธิภาพ 

   - การปองกันการแกไขปญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

   - การสงเสริมบทบาทครอบครัว องคกรทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน องคกรพัฒนา

เอกชน อาสาสมัคร และสื่อมวลชนมีสวนรวมในการพัฒนา 

  3. ยุทธศาสตรการปรับปรุงโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

   - การสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู 

   - การแกปญหาความยากจนในชนบทและเมืองภายใตมีสวนรวมของทุกสวนในสังคม 

   - การสรางความเชื่อมโยงของการพัฒนาชนบทและอยางเกื้อกูล 

   - การจัดการพื้นที่เชิงบูรณาการที่ยึดพื้นที่ภารกิจและการมีสวนรวม  

  4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

   - การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   - การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ 

   - การอนุรักษฟนฟูและรักษาสภาพแวดลอมชุมชน ศิลปวัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยว 

   - การบริหารจัดการปญหามลพิษอยางมีประสิทธิภาพ 

 กลุมที่สาม  การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจใหเขาสูสมดุลและยั่งยืน 

  5. ยุทธศาสตรการบริหารเศรษฐกิจสวนรวม 

   - การดําเนินนโยบายการเงินเพื่อสรางภูมิคุมกันตอวิกฤตเศรษฐกิจและชวยกระจาย

ความเจริญและสรางความเปนธรรม 

   - การดําเนินนโยบายการคลังและสรางความมั่นคงของฐานการคลังและกระะจายความ

เจริญสูภูมิภาค 
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   - การเตรียมความพรอมของเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ 

  6. ยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

   - การปรับโครงสรางภาคการผลิตและการคา 

   - เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพโครงสรางพื้นฐาน 

   - การผลักดันขบวนการเพิ่มผลผลิตของประเทศ 

   - การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนวิสหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและระบบสหกรณ 

   - ปรับปรุงระบบเจรจาและความรวมมือบนเวทีระหวางประเทศ  

   - สงเสริมการคาบริการที่มีศักยภาพเพื่อสรางงานและกระจายรายได 

  7. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรละเทคโนโลยี 

   - การประยุกตใชและการพัฒนาเทคโนโลยี 

   - การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   - การยกระดับการพัฒนาและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   - การบริหารการพัฒนาดวนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มุงประสิทธิผล 

         
        2. การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล 

 
นโยบายเรงดวนท่ีจะเร่ิมดําเนินการในปแรก 

 2.1  การสรางความเชื่อมั่นและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแกภาคประชาชน

และเอกชนในการลงทุนและการบริโภค 

   2.1.1  เสริมสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของคนในชาติ 

   2.1.2  จัดใหมีสํานักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใตเปนองคกรถาวร  

   2.1.3  ปฏิรูปการเมือง 

   2.1.4  เรงสรางความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก 

   2.1.5  ฟนฟูเศรษฐกิจที่กําลังประสบปญหาเปนการเรงดวน 

   2.1.6  เรงสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยวตางชาติและเรงรัดมาตรการกระตุนการทองเที่ยว 

   2.1.7  เรงลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ 

  2.2  การรักษาและเพิ่มรายไดของประชาชน 

   2.2.1  รวมมือกับภาคเอกชนในการดําเนินมาตรการชะลอการเลิกจางและปองกันการขยายตัวของการเลิกจ 

   2.2.2  ดําเนินมาตรการเรงดวนเฉพาะหนา 

   2.2.3  เรงรัดดําเนินการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของผูถูกเลิกจางและผูวางงานอันเน่ืองมาจาก 

           วิกฤต เศรษฐกิจ  

   2.2.4  สรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ 
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   2.2.5  เพิ่มมาตรการดานการคลัง 

   2.2.6  สรางรายไดและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก 

   2.2.7  ดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรผานกลไกและเคร่ืองมือของรัฐใหมี  

             ประสิทธิภาพ  

   2.2.8  เรงรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสินคา 

   2.2.9  จัดต้ังสภาเกษตรกรแหงชาติ 

   2.2.10 สงเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขปะจําหมูบาน (อสม.) ทั่วประเทศใหปฏิบัติงานเชิงรุก 

  2.3  การลดภาระคาครองชีพของประชาชน 

   2.3.1  ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี  15  ป 

   2.3.2  กํากับดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคและบริการที่มีความจําเปนตอการครองชีพ  

  2.3.3  ดําเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน 

   2.3.4  ใชกองทุนนํ้ามันในการรักษาเสถียรภาพของราคานํ้ามัน 

  2.4  จัดต้ังคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจและคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทาง เศรษฐกิจ  

นโยบายท่ีจะดําเนินการภายในระยะเวลา  3  ป 

  2.5 นโยบายความมั่นคงของรัฐ 

  2.6  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

    2.6.1  นโยบายการศึกษา 

    2.6.2  นโยบายแรงงาน 

    2.6.3  นโยบายดานสาธารณสุข 

    2.6.4  นโยบายศาสนา   ศิลปะ  และวัฒนธรรม 

    2.6.5  นโยบายสวัสดิการสังคม  และความมั่นคงของมนุษย 

    2.6.7  นโยบายการกีฬาและนันทนาการ 

   2.7  นโยบายเศรษฐกิจ 

    2.7.1  นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 

    2.7.2  นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 

     -  ภาคเกษตร 

     -  ภาคอุสาหกรรม 

     -  ภาคการทองเที่ยวและบริการ 

     -  การตลาด  การคา  และการลงทุน 

    2.7.3  นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  และเพิ่มความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ 

    2.7.4  นโยบายพลังงาน 

     2.7.5  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  2.8  นโยบายที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  2.9  นโยบายวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  การวิจัย  และนวัตกรรม 

  2.10  นโยบายการตางประเทศเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

  2.11  นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

    -  ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 

    -  กฎหมายและการยุติธรรม 

    -  สื่อและการรับรูขอมูลขาวสาร 

 

 

        3. การพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัด 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามวิสัยทัศน คือ  

“นครศรีธรรมราช เมืองศูนยกลางแหงการเรียนรู เมืองเกษตรและทองเที่ยวนาอยู สูสังคม

พัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีประเด็นยุทธศาสตรประกอบดวย 

1) การพัฒนาเศรษฐกิจดานการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ OTOPและการทองเที่ยวเชิง 

อนุรักษและวัฒนธรรม 

2) การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและ

พลังงาน 

3) การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

4) การขจัดปญหาความยากจน 

5) การพัฒนาองคกร และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ปญหาเรงดวนของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1) การแกไขปญหาความยากจนแบบบูรณาการทั้งจังหวัด 

2) การกัดเซาะชายฝงทะเล ในพื้นที่อําเภอชายฝง 3 อําเภอ ไดแก อําเภอปากพนัง อําเภอหัวไทร 

และอําเภอทาศาลา 

3) ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตํ่า 

4) การแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงทั้งระบบ ในเขตพื้นที่ประสบปญหาเรงดวนของจังหวัด 

5) การแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม และที่ดินทํากินของราษฎร 

6) การแกไขปญหายาเสพติดโดยเนนการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ และเยาวชนกลุมเสี่ยง 

7) ปญหาที่เกิดตามสถานการณปจจุบัน เชน วิกฤติเศรษฐกิจ คนวางงาน  สินคามีราคาแพง  ฯลฯ 
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         4. กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 2554 ไดกําหนดขึ้น

เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ภายใตแนวคิด “หลักความพอเพียง ” ตามแนวพระราชดําริฯโดย

อาศัยกรอบแนวทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร           

การพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ดาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง        

ไดทบทวนจากกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับป พ.ศ.2553 ประกอบดวย

ยุทธศาสตรและพันธกิจตาง ๆ ดังน้ี 

 1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

     1 ) สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอย พัฒนาองคความรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียง 

     2 ) พัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน และความตองการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 

สนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถิ่นและสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการเพิ่มมูลคาการผลิต ดานการเกษตร 

อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 

     3) สงเสริมการผลิตและจําหนายสินคาเกษตรทั้งที่เปนอาหาร มิใชอาหาร และพลังงานทดแทน 

     4) สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 

     5) จัดใหมีระบบโครงสรางพื้นฐานและแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรอยางทั่วถึงและเพียงพอ 

     6)  ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยว ทั้งแหลงทองเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด  

ประชาสัมพันธการทองเที่ยว  เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของจังหวัด 

     7) สงเสริมการลงทุน การพาณิชย  และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับการทองเที่ยว 

     8) สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูใหม สนับสนุน  

การวิจัยและพัฒนารวมระหวางนักวิชาการและชุมชน โดยใหความสําคัญกับความสอดคลองกับความตองการ  

ภาคเศรษฐกิจชุมชน 

 

 

 2) ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน 

    1 ) ฟนฟูพื้นที่ปาและระบบนิเวศใหเกิดความอุดมสมบูรณ 

    2 ) สงเสริมการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่ตนนํ้าและลุมนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหมีระบบชวย

ตัดสินใจในการบริหารจัดการนํ้า ระบบพยากรณและเตือนภัยนํ้าแลงและนํ้าทวม 

    3 ) สงเสริมใหมีมาตรการควบคุมการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ใหอยู               

ในขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
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    4 ) สงเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝงคานิยมการบริโภค อยางพอเพียงและยั่งยืน             

การสรางเครือขายชุมชน เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน 

    5 ) สงเสริมใหชุมชน หมูบานมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรม         

ที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและประชาชน  เสริมสรางประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน        

ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส ขยะติดเชื้อ สงเสริมใหมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหเกิดการลดและคัดแยกขยะ 

ในแหลงกําเนิด สนับสนุนการสรางธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนใหมีระบบเก็บขนและกําจัดขยะ        

แบบรวมศูนย 

     6 ) เสริมสรางประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ ทั้งดานวิชาการ บุคลากร และสรางจิตสํานึก

ของชุมชนในการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

     7 ) สงเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใชพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 

     8 ) สนับสนุนสงเสริมการรังวัดและจัดทําแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 

     9 ) ผลักดันใหมีระบบคุมครองสิทธิชุมชนและการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม อนุรักษฟนฟู 

ความหลากหลายของพันธุกรรมทองถิ่น เพื่อรักษา ปกปองระบบนิเวศนที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

 3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

     1) พัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกรภาคประชาสังคมใหมีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาในทุกดาน 

     2 ) พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ      นอก

ระบบ สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น  สงเสริมใหเยาวชน  ประชาชน   ใชประโยชนจากเทคโนโลยี

สารสนเทศเชิงสรางสรรคอยางฉลาดเพื่อเสริมสรางการเรียนรู 

    3) รณรงคใหเกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนใหถูก

สุขลักษณะ 

     4 ) พัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  สงเสริมการบริหารจัดการแพทยแผนไทย (แพทย

ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 

     5 ) รณรงค ปองกัน ควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจํานวนผูเสพยและผูเกี่ยวของ          

ใหนอยลง 

     6) รณรงค ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอรายแรงและปองกันการเกิดโรคไมติดตอ  เฝาระวัง

ปองกันปญหาการปวยและตายดวยโรคอุบัติใหม 

     7 ) สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบรอยและการบรรเทาสาธารณภัย  

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

                 8) พัฒนาการกีฬา  เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬา จัดหาสถานที่จัด

กิจกรรมออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางทั่วถึง 

                9) สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนา ฟนฟู    

ตอยอดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเยาวชนและประชาชนและเผยแพรสูสังคมโลก 

 



 19 

             10) สงเคราะห และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพา

ตนเองได 

             11) สรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อความเขมแข็งของชุมชน  สนับสนุนการจัดทําและใชแผนชุมชน  

และสงเสริมกิจกรรมชุมชน  

 4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

     1) พัฒนาเสนทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหไดมาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอยางทั่วถึง 

     2 ) พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพและครบถวนเพียงพอ 

     3 ) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึงทุกพื้นที่ 

     4 ) ผลักดันใหมีการใชผังเมืองรวมจังหวัดเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาดานกายภาพ เศรษฐกิจ

และสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

                 5) ผลักดันใหมีการใชกฎหมายควบคุมอาคารอยางเปนรูปธรรม 

 5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล 

     1 )  รณรงคสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมตามหลักการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เสริมสรางวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ

จิตสํานึกธรรมาภิบาลใหแกเยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน 

     2 ) พัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส สนับสนุน  

ใหใชทรัพยากรในการบริหารอยางคุมคา ปรับปรุงระบบขอมูลและรูปแบบการใหบริการประชาชน ลดขั้นตอน   

การทํางานเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน 

     3 )  พัฒนาและสงเสริมการจัดทําแทองถิ่นที่ตอบสนองความตองการในระดับชุมชนภายใต

กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 

     4 ) พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ       

ในการปฏิบัติราชการ  

          5. การพัฒนาตามแผนพัฒนาอําเภอ 
 

วิสัยทัศน (Vision )  อําเภอฉวาง 

“ฉวางเมืองนาอยู   ใฝการเรียนรู    มุงพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมใหยั่งยืน” 

พันธกิจ  (Mission ) 

1. ขจัดปญหาความยากจน 

2. พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

3. เพิ่มผลผลิตและรายไดจากการเกษตรและการทองเที่ยว 

4. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

5. การพัฒนาองคกรและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
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เปาประสงครวม (Objectives)   รายไดตอหัว/คน/ป  เพิ่มขึ้นอยางนอย 40%  ภายในป 2556 

- ภาคเกษตร   30 % 

- ภาคทองเที่ยว   20% 

คานิยม  

1) มีความซื่อสัตยสุจริต  และรับผิดชอบ 

2) ทํางานดวยความโปรงใสตรวจสอบได 

3) กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 

4) มุงผลสัมฤทธิ์   ไดแก การปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอยางมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนา  (KPI/ Targets) 

1) รอยละของประชาชนที่มีรายไดขั้นตํ่า  23,000  บาทตอป 

2) อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม  จังหวัด(GPP )  ของสาขาเกษตรไมตํ่ากวา รอยละ 3 ตอป 

3) พัฒนาดานการวางแผนและผลักดันการพัฒนาการเกษตร 

4) รายไดจากนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยมากกวา รอยละ 10 

5) รอยละแหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนาในภาพรวมตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น  

6) รอยละ 80 ของนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอมาตรฐานความปลอดภัยและการใหบริการ

เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ (Strategies)   มีเปาประสงค และตัวชี้วัดเปาการพัฒนาแตละประเด็น

ยุทธศาสตร  และแนวทางมาตรการพัฒนาหรือกลยุทธจังหวัดในระยะ 4 ป ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การขจัดปญหาความยากจน 

เปาประสงค 

1. ประชาชนที่ยากจนมีอาชีพ มีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีพ 

2. ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการทางสังคมและไดรับการบริการจากภาครัฐเทาเทียมทุกระดับ  

ตัวชี้วัด เปาหมาย 2553 - 
2556 

1. จํานวนรายได  23,000 บาท/คน/ป 100% 

2. อัตราการวางงานลดลง 4 % 

3. จํานวนสถานพยาบาลที่ผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการ 100% 

4. รอยละของคนยากจนที่มีบัตรประกันสุขภาพ 100% 

 

กลยุทธหลัก 

1. สงเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกลุมเพื่อความเขมแข็งของครอบครัว  ชุมชน สังคม 

ในการประกอบอาชีพ 

2. ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการลดรายจาย  สรางรายไดของครัวเรือน  
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3. สรางโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพและเสริมสรางทักษะทั้งในและนอกภาคเกษตร 

4. สรางความเทาเทียมดานการศึกษา   สาธารณสุข  และการคุมครองทางสังคม 

5. เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจนของครอบครัว  โดยการใช

กระบวนจัดการความรูแบบองครวม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2   การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

เปาประสงค 

1. ประชาชนมีความรู มีคุณธรรม   จริยธรรม  มีการอนุรักษฟนฟูสิ่งดีงามและภูมิปญญาใหเกิด

ประโยชนอยางยั่งยืน 

2. ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งรางกาย  จิตใจ  ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข 

3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินปลอดจากอบายมุขและยาเสพติด 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 2553 - 
2556 

1. รอยละของผูจบการศึกษาภาคบังคับ 100% 

2. รอยละของผูเขารับการศึกษาตอเน่ืองจากการศึกษาภาคบังคับ 95 % 

 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 2553 - 
2556 

3. จํานวนเด็กและเยาวชนที่มีสวนรวมกิจกรรม สงเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม 

40,000  คน 

4. ลดอัตราการเพิ่มของการเจ็บปวยดวยโรคเร้ือรัง 5 โรค ไดแก 
โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง   โรคหัวใจ  โรคหลอดเลือด

สมอง และโรคเน้ืองอกราย(มะเร็ง) 

3 % 

5. รอยละของประชาชนทุกกลุมอายุออกกําลังกายและเลนกีฬา 60% 

6. รอยละของหมูบาน ชุมชน เขมแข็งที่เอาชนะยาเสพติด 100% 

7. รอยละที่เพิ่มขึ้นของคดีที่สามารถจับกุมผูกระทําผิดได 40% 

8. จํานวนคดีดานประทุษรายตอทรัพยตอชีวิตและเพศลดลง 40% 
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กลยุทธหลัก 

1. พัฒนากระบวนการเรียนรู  คูคุณธรรม  จริยธรรมทั้งในและนอกระบบโดยเรงรัดพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานสถานศึกษาทุกระดับใหผูเรียนรู สูความเปนเลิศรวมทั้งการสงเสริม เครือขายการเรียนรู

ชุมชนและการจัดคาราวานเสริมเด็กเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต  

2. สงเสริม  สนับสนุน ฟนฟู อนุรักษ ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 

3. สรางสุขภาพของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพโดยพัฒนาหลักประกันสุขภาพถวนหนา  

คุณภาพการบริการ  การสงเสริมสุขภาพ  การควบคุมโรค  การฟนฟูสุขภาพ  เสริมสรางคนไทย

แข็งแรง  พัฒนาภูมิปญญา  แพทยแผนไทยและสงเสริมการกีฬา 

4. เสริมสรางความพรอมเพื่อใหเด็ก  คนชรา  และผูดอยโอกาสเปนทรัพยากรที่มีคุณคาทางดาน

เศรษฐกิจและสังคม 

5. เสริมความพรอมใหหมูบานและชุมชนในการคุมครองและจัดหาหลักประกันทางสังคมให

ประชากรวัยแรงงาน มีงานทําทั้งอาชีพหลักอาชีพเสริม เพื่อความมั่นคงในการดํารงชีพ  

6. เสริมสรางสังคมใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ปลอดอบายมุข  ยาเสพติด 

7. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือของภาครัฐและประชาชนในดานการขาว  การปราบปราม

อาชญากรรม  เพื่อการจับกุมผูกระทําความผิดมาลงโทษไดมากขึ้น  

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาเศรษฐกิจ  ดานการเกษตร  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ OTOP  และ     

                                        การทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม  

เปาประสงค   

1. เพิ่มผลผลิต  เพิ่มมูลคา  และเพิ่มรายไดจากการพัฒนาดานการเกษตร  อุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ 

OTOP  และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม 

2. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน  ใหสมดุล  และสอดคลองกับการพัฒนาดานอ่ืน ๆ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 2553 - 
2556 

1. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมเพิ่มขึ้น 10% 

2. จํานวนมูลคาผลิตภัณฑ OTOP เพิ่มขึ้น 10% 

3. รายไดเพิ่มขึ้นจากการทองเที่ยว 10% 

4. รอยละพื้นที่เกษตรอินทรียที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 10% 
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กลยุทธหลัก 

1. พัฒนาคนใหกาวหนาทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  

2. สงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการเพิ่มมูลคาการผลิตดานการเกษตร  อุตสาหกรรมและการ

บริการฯลฯ 

3. พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพ เพื่อรองรับแรงงานดานตาง ๆ  

4. สงเสริมการเขาถึงแหลงทุนแกผูประกอบการเพื่อพัฒนาระบบการผลิต  การตลาดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

5. สงเสริมใหองคกรภาครัฐ  เอกชน  ชุมชน มีการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อตอบสนองการพัฒนา

จังหวัดอยางมีเอกภาพทั้งดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม 

6. ปรับปรุงและสรางกลไกในการสนับสนุนเงินทุนสูภาคการผลิตสูชุมชนและครอบครัวเพื่อสราง

รายไดอยางยั่งยืน 

7. พัฒนาและสงเสริม สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของครอบครัวและชุมชน  

8. พัฒนาทักษะการเปนผูใหบริการที่ดีเพื่อเสริมสรางภาพลักษณของอําเภอ/จังหวัด  

9. ปรับปรุงแกไขคานิยมวัฒนธรรมตะวันตก  การบริโภคนิยม  โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช

ในการดําเนินชีวิต 

10. รักษาวัฒนธรรมด้ังเดิมและคานิยมที่ดีงาม เพื่อดํารงไวซึ่งเอกลักษณของทองถิ่น 

11. เพิ่มความเขมงวดในการตรวจตราดูแล  รักษาความปลอดภัยใหนักทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ  

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4    การพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

  สิ่งแวดลอม  

เปาประสงค     

1. บริหารจัดการและใชประโยชนสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

เพื่อการใชประโยชนของประชาชนอยางเหมาะสมภายใตการมีสวนรวมของชุมชน 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและพัฒนาการใชพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาด 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 2553 - 
2556 

1. จํานวนพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีการปองกันภัยธรรมชาติ 10  ตําบล 

2. จํานวนชุมชนที่มีการควบคุมมลพิษ  ขยะ  นํ้าเสีย  ฝุนละออง  กลิ่น  
กาซ และเสียง  เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม 

3  ชุมชน 

3. ระดับความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทเพิ่มขึ้น 5% 
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กลยุทธหลัก 

1. สรางเครือขายชุมชนเพื่อสรางความรวมมือในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

2. เรงรัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ ดวยการจัดทําแนวเขตพื้นที่ปา  

ผังเมือง  แนวปองกันตลิ่ง ระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

3. กระตุนใหชุมชนไดเกิดความรวมมือและมีสวนรวมในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม พรอมทั้งสรางองคความรู และเพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการใหกับชุมชน  

4. สงเสริม  สนับสนุนการลดและการนําเอามลพิษดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากครัวเรือน  โรงงาน

อุตสาหกรรมกลับมาใชใหม  ต้ังแตแหลงกําเนิด 

5. เพื่อขีดความสามารถควบคุมมลพิษดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากครัวเรือน  โรงงานอุตสาหกรรม 

เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

6. สงเสริม  สนับสนุน  ครัวเรือน ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  โรงงานอุตสาหกรรม ใช

พลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก 

7. เรงรัดการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ  

8. สงเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษฟนฟูและพัฒนาใหมีการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

9.  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5    การพัฒนาองคกรและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

เปาประสงค    

1. องคกรมีการบริหารจัดการที่ดี 

2. บุคลากรมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของประชาชน  

ตัวชี้วัด เปาหมาย 2553 
- 2556 

1. รอยละความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ  85 

2. รอยละของหนวยงานที่มีประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
85 

3. รอยละของขอรองทุกข  รองเรียนที่รับการแกไขสําเร็จ 85 

4. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ที่มีความพรอมไดรับการถายโอน

ภารกิจจากสวนราชการ 

20 

5. รอยละของประชาชนไดรับขอมูลขาวสารจากภาครัฐ 80 
6.รอยละของบุคลากรภาครัฐที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ 80 
7. องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมนอยกวา รอยละ 80 สามารถจัดบริการสา

ธารณไดตามเปาหมายมาตรฐานขั้นมาตรฐานขั้นตํ่า  การบริการสาธารณะ  ทั้ง   
6  ดาน 

80 
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กลยุทธหลัก 

1. สงเสริม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ 

2. ปรับปรุงระบบขอมูลและรูปแบบการใหบริการประชาชน สรางความโปรงใสและลดขั้นตอนการ

ทํางานเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 

3. สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

4. สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชุมชนที่ไดมาตรฐาน 

5. สงเสริม  สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาอําเภอ/จังหวัดใหสอดคลองกับความตองการของพื้นที่

โดยผานระบบการบริหารงานอําเภอแบบบูรณาการ 

สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 

 

 

การวิเคราะหสภาวะแวดลอมของอําเภอ (SWOT  Analysis) 

อําเภอฉวางไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ โดยเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของ  องคกร

ปกครอง     สวนทองถิ่น  ตัวแทนสถาบันการศึกษา  ภาคประชาชน  หรือ  คณะกรรมการบริหารงานอําเภอ 

(กบอ.) และ คณะอนุกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการระดับอําเภอ (อกอ.)  เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

ประเมินศักยภาพการพัฒนาอําเภอในปจจุบัน และกําหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคต โดยวิเคราะหดวยวิธี 

SWOT  Ananlysis  ผลการวิเคราะห ดังน้ี 

จุดแข็ง (Strengths ) 

1. เปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เหมาะกับการประกอบ

อาชีพทางการเกษตร  

2.  มีเครือขายชุมชนที่เขมแข็ง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3. ผูนํามีความพรอมในการพัฒนา  

4. มีเสนทางสัญจรติดตอภายนอกสะดวก 

5. มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและมีสภาพที่สมบูรณ 

6. เปนศูนยกลางการคาของกลุมอําเภอในเขตลุมนํ้าตาป 

 

จุดออน ( Weaknesses) 

1. ราคาผลผลิตตกตํ่า  

2. ประชาชนขาดความเขาใจที่จะใชทรัพยากรอยางคุมคา 

3. ขาดแคลนนํ้าที่สะอาดไวบริโภค 
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4. มีคานิยมที่ไมถูกตอง 

5. ไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ทํากิน 

6. ขาดทักษะในการบริหารจัดการกลุม 

 

โอกาส (Opportunities) 

1. ในพื้นที่มีชุมชนแหงการเรียนรูตนแบบ 

2. นโยบายของรัฐ เอ้ือตอการพัฒนา 

3. งบประมาณที่ไดรับสนับสนุนจากทุกภาคสวน 
 

ภัยคุกคาม ( Threats) 

1.   ภัยธรรมชาติ   นํ้าทวม/นํ้าปาไหลหลาก/พายุ 

2.  ปญหาอาชญากรรม 

3.  กระแสการเมือง  

4.  อิทธิพลจากสื่อที่นําเสนอขอมูลไมถูกตอง 

5. ความไมตอเน่ืองของนโยบายรัฐบาล 

6. วิกฤตเศรษฐกิจ และ นํ้ามันมีราคาแพง 

 

อัตลักษณ และการกําหนดตําแหนงการพัฒนาอําเภอ 

 อัตลักษณของอําเภอฉวาง 

 10อําเภอฉวางเปนพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายไดแก  

เขาศูนย  หมูท่ี 9  ตําบลไมเรียง  นํ้าตกหนานโจนและนํ้าตกสอยดาว  หมูท่ี  11 ตําบลละอาย   

นํ้าตกปลายพุก     หมูท่ี 13   ตําบลละอาย   อุทยานแหงชาติเขาหลวงตําบลละอาย  บอนํ้าพุ

รอนตําบลหวยปริก    และมี     แมนํ้าตาป และแมนํ้าลําคลองไหลผานพื้นท่ีหลายสาย   มีการ

ทําเหมืองแรยิปซั่ม   3  แหง อยูท่ีตําบล       ไมเรียง  

 ตําแหนงการพัฒนาอําเภอฉวาง 

 11การสงเสริมใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษการเกษตร และวัฒนธรรม  

 

 

       6. การพัฒนาตามนโยบายนายกองคการบริหารสวนตําบลฉวาง 

 
 

  องคการบริหารสวนตําบลฉวาง เปนทองถิ่นที่มีศักยภาพในการพัฒนา มีความ                     

อุดมสมบูรณของ ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นที่เปนเอกลักษณของตนเองและ
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ทางดานเกษตรกรรมที่มีความไดเปรียบทางดานทําเลที่ต้ังภูมิศาสตรที่เหมาะสมและความอุดมสมบูรณของ

สภาพดิน ฟา อากาศ  ซึ่งลวนเปนปจจัยพื้นฐานที่สรางความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจใหกับประชาชน  อีกทั้ง

ประชาชนมีอุปนิสัยรักสงบ  สุขุม  ทันสมัย  มีอัธยาศัยผูกมิตรไมตรีในการตอนรับผูมาเยือน 

  แตในขณะเดียวกันองคการบริหารสวนตําบลฉวางยังมีปญหาที่ยังไมไดรับการแกไขอยูอีก

มากมายไมวาจะเปนปญหาดานการเกษตร  ดานปจจัยขั้นพื้นฐาน การประกอบสัมมาอาชีพ ดานสิ่งแวดลอม  

ดานสาธารณสุขขั้นมูลฐาน  ดานความไมสะดวกในการคมนาคมตลอดทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

ปญหาการขาดจิตสํานึกที่ดีและการมีสวนรวมในการกําหนด      แนวทางการพัฒนาในทองถิ่นของตนเอง  

ปญหาการวางงานของบุตรหลานชาวตําบลฉวางที่จบการศึกษายังไมมีงานรองรับ  ตลอดจนปญหาการขาด

งบประมาณในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนและปญหาอ่ืน ๆ อีกหลายประการ 

  ในการกําหนดนโยบายเพื่อบริหารองคการบริหารสวนตําบลฉวางในอีก ๔  ปขางหนาน้ัน  

กระผมและทีมงานฝายบริหารไดวางแนวนโยบายโดยคํานึงถึงแนวนโยบายของรัฐบาล และใหสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดฝงอาวไทยและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตลอดจนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมุงเนนใหประชาชน

อยูดีกินดี  มีความสะดวกสบาย  มีรายไดตอหัวเพิ่มขึ้น  เพื่อใหทัดเทียมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ๆ 

และที่สําคัญที่สุดคือคํามั่นสัญญาที่ไดไวกับพี่นองประชาชนชาวตําบลฉวาง ในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ังที่ผาน

มา  โดยเนนโครงการขั้นพื้นฐานดานตาง ๆ และกิจกรรมที่เปนภาพรวมของตําบลฉวางตลอดจนสนับสนุนสวน

ราชการตามกรอบอํานาจและหนาที่ซึ่งบัญญัติไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ   จะอํานวยให โดยแบงเปนดานตางๆ  

๘  ดาน  ดังน้ี 
  

๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

ระบบโครงสรางพื้นฐาน ถือเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของประชาชน  โดยเฉพาะระบบ

โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม , ดานสื่อสารเทคโนโลยี , ดานสาธารณูปโภค  ซึ่งจะตองใชงบประมาณเปน

จํานวนมาก บางเร่ืองเกินขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จึงเปนภาระหนาที่โดยตรงของ

องคการบริหารสวนตําบลฉวางตองประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เกี่ยวของที่จะตองเขาไปดําเนินการจึงไดกําหนดนโยบายในการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 

ดังตอไปน้ี 

๑.๑  พัฒนาเครือขายการคมนาคม เพื่อรองรับการขยายตัวขององคการบริหารสวนตําบลฉวาง

และใหสอดคลองกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและนโยบายของรัฐบาล (ถนนปลอดฝุน) เพื่อการเดินทางที่สะดวก

ขึ้นในการเกษตรกรรม ที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองในอนาคต 

๑.๒  จัดหาและพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค สําหรับประชาชนในพื้นที่อยาง

เพียงพอและรองรับการขยายตัวของชุมชนที่พักอาศัยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลฉวางและภาค

เกษตรกรรม ที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองในอนาคต 
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๑.๓  สนับสนุนใหมีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจรเพื่อความเปน

ระเบียบเรียบรอยของทองถิ่นและสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนโดยรวมมือกับทองถิ่นขางเคียง 

๑.๔  พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานรวมกับองคกรปกครองทองถิ่นอ่ืนๆ ทั้งในการกอสราง

โครงการใหมและซอมแซมปรับปรุงโครงการที่มีอยูเดิมใหมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

๒. ดานการศึกษา 

การใหการศึกษากับเยาวชนและผูสนใจที่จะใฝหาความรู  ถือเปนสิ่งที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่

จะพัฒนาบานเมืองใหเจริญรุดหนา  ดังน้ันการสนับสนุนใหเยาวชนลูกหลานชาวตําบลฉวางใหไดรับโอกาสทาง

การศึกษาอยางทั่วถึงและสูงที่สุด  ถือเปนภาระอันสําคัญที่จะละเลยมิไดจึงกําหนดนโยบาย  ดังน้ี 

๒.๑ สนับสนุนใหมีการจัดสอนเสริมนอกเวลาเรียนใหกับนักเรียนในระดับตาง ๆ เพื่อเตรียม

ความพรอมในการสอบแขงขันเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นตอไป  

๒.๒ สนับสนุนใหมีทุนงบองคการบริหารสวนตําบลฉวางเพื่อใหลูกหลานในทองถิ่นศึกษาตอ

ในระดับที่สูงขึ้นในสาขาตางๆเพื่อกลับมาพัฒนาทองถิ่นและเพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับลูกหลานชาว

ตําบลฉวางมากยิ่งขึ้น 

๒.๓ สนับสนุนและรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการจัดหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น

และระยะยาวดานตาง ๆ เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของภาคการทองเที่ยวและดานอ่ืน ๆ ที่จะมีขึ้นใน

อนาคตและเปนการเปดโอกาสใหกับเยาวชนที่ไมมีโอกาสศึกษาตอในระดับสูงไดมีการศึกษาหาความรูเพื่อใช

ในการประกอบอาชีพ 

๒.๔ จัดใหมีการบริการหองสมุดเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักเรียน  เยาวชนและประชาชนที่

ตองการศึกษาหาความรูหาขอมูลจัดต้ังศูนยอินเตอรเน็ตใหทั่วถึงอยางเพียงพอเพื่อรองรับการคนควาใหกับ

เยาวชนประชาชนในทองถิ่น 

๒.๕ สนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในดานตางๆ  

๒. ดานการเกษตร 

การเกษตรถือเปนอาชีพที่สรางรายไดหลักและมีความสําคัญ  ในการดํารงชีวิตของประชาชน

ชาวตําบลฉวางมายาวนานการนําเอาหลักวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดจนการบริหารจัดการที่ดีมาใช

ในการพัฒนาคุณภาพการผลิตจึงเปนสิ่งที่เกษตรกรจะตองศึกษาและเรียนรูโดยไดกําหนดนโยบายดาน

การเกษตร  ดังน้ี 

๓.๑ จัดใหมีโครงการสนับสนุนเพื่อลดตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกรในดานตาง ๆ            ทั้ง

ระบบโครงสรางพื้นฐานกระบวนการผลิตและการการตลาดเพื่อใหไดผลผลิตที่มีตนทุนตํ่าและมีคุณภาพออกสู

ตลาด 

๓.๒  สงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาอาชีพของกลุมเกษตรกรเพื่อเพิ่มความรูและ

ประสบการณในการนํามาปรับใชกับทองถิ่นของตนเอง 

๓.๓  สงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรเพื่อเปนอาชีพเสริมของเกษตรกร 
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๓.๔  สนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกรเพื่อยกระดับการผลิตสินคาทางการเกษตรใหได

มาตรฐานใกลเคียงกันและเปนที่ยอมรับของตลาด 
 

๓. ดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 

ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นลวนเปนสิ่งบงบอกถึงประวัติศาสตรและ

ความเปนมาของบรรพบุรุษของแตละชุมชนในขณะที่กระแสความเจริญทางดานวัตถุนิยมกําลังแพรขยายบอน

ทําลายสิ่งดีงามเหลาน้ีอยางรวดเร็ว  ดังน้ันจึงจําเปนตองหาแนวทางในการอนุรักษและดํารงไวซึ่งสิ่งดีงามเหลาน้ี

เพื่ออนุชนรุนหลังตอไปโดยไดกําหนดนโยบายดังตอไปน้ี 

๔.๑  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมขององคกรทางศาสนาทุกศาสนา 

๔.๒  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการธํารงไวเอกลักษณ  ศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามประจําทองถิ่น  โดยจัดใหมีโครงการและกิจกรรมเปนประจําทุกป 

๔.๓  สงเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สําคัญทาง

ประวัติศาสตรของตําบลฉวาง  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อพัฒนาเปนแหลงศึกษาหาความรูทาง

ประวัติศาสตร 

๔.๔  รวมอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นของชาวฉวาง 

๔.๕  สงเสริมและสนับสนุนเพื่อปลูกฝงใหเด็ก  เยาวชนและประชาชนหันมาสนใจในหลักธรรม

ของศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามประจําทองถิ่นอําเภอฉวาง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  ดวยการใหความรู การฝกอบรม ทัศนะศึกษาและกิจกรรมอ่ืน  ๆ

๔. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มนุษยทุกคนยอมตองการคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความเปนอยูที่สมบูรณครบถวนสามารถดํารงชีวิต

อยูในสังคมไดอยางปกติสุข  แตในความเปนจริงน้ันยังมีประชาชนอีกจํานวนมากที่ยังยากจนถูกเอารัดเอาเปรียบ

ไมไดรับการเอาใจใสดูแลจากหนวยงานที่รับผิดชอบ  เพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปจึงไดกําหนดนโยบายดานการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต  ดังตอไปน้ี 

๕.๑  สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก  เด็ก  สตรี  คนชรา  และ

ผูดอยโอกาส  ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๕.๒ รวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดปญหายาเสพติด  ทั้งการปองกัน ปราบปราม

และบําบัดผูติดยาเสพติด  และยกระดับอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนใหมีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ  เปน

ผูชวยเจาพนักงานที่ดีและชวยเหลือดานบรรเทาสาธารณภัยใหทันทวงทีทั้งในดานความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

๕.๓  สนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดต้ังองคกรชุมชนและกลุมอาชีพตาง ๆ พรอมทั้งจัดการ

อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการใหสมาชิกขององคกร ฯ เหลาน้ัน 

๕.๔  สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของกลุมมวลชนในรูปแบบตาง ๆ ตามโอกาสและเวลาที่

เหมาะสม 
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๕.๕  จัดใหมีโครงการและกิจกรรมสงเสริมสถาบันครอบครัว  ใหมีความเขมแข็ง 

๕. ดานกีฬาและสาธารณสุข 

การเลนกีฬา  นอกจากจะทําใหผูที่เลนมีสุขภาพอนามัยที่ดีแลว ยังกอใหเกิดความรัก ความ

สามัคคี  ความมีนํ้าใจเปนนักกีฬาเกิดขึ้นกับหมูคณะอีกดวยการสนับสนุนใหประชาชนมีโอกาสในการเลนกีฬา

ยอมทําประชาชนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง  มีสุขภาพจิตที่ดี  เปนการสรางพลังใหกับประเทศชาติอีกทางหน่ึง 

โดยไดกําหนดนโยบายในดานกีฬาและสาธารณสุข  ดังน้ี 

๖.๑  จัดใหมีการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ ทั้งสากลและตามวัฒนธรรมพื้นบานในทองถิ่น    

อีกทั้งยังเปนการสงเสริมการเลนกีฬาซึ่งจะนําไปสูการมีสุขภาพที่ดีและเสริมสรางความรักความสามัคคีในหมู

ประชาชน 

๖.๒  สงเสริมสนับสนุน และผลักดันใหเด็ก เยาวชน ประชาชนและผูสูงอายุไดมีกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรางสุขภาพพลานามัยที่ดี  ทั้งดานรางกายและจิตใจ  โดยการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพดานกีฬาในรูปแบบ

ตาง ๆ เพื่อใหประชาชนไดออกกําลังกายหรือเลนกีฬาอยางทั่วถึง  โดยในทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนา 

๖.๓  สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาขององคกรตาง ๆ ทั้งในสวนของภาคราชการ องคกร

ปกครองทองถิ่นและชุมชนตาง ๆ ทุกรูปแบบ  ทั้งน้ีเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 

๖.๔  สนับสนุนและผลักดันใหผูมีความสามารถพิเศษดานกีฬาซึ่งเปนคนในพื้นที่ตําบลฉวาง  

เขารวมการแขงขันกีฬาระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  ระดับชาติ  เพื่อสรางโอกาสใหกับนักกีฬาผูมีความสามารถ

ในตําบลฉวางและสรางชื่อเสียงใหกับทองถิ่น 

๖.๕  สงเสริมและสนับสนุนการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมทั้งการปองกันและ

ควบคุมโรคภัยตาง ๆ โดยรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

๖. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ในสภาพปจจุบันทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของเราไดถูกทําลายลงไปมาก             

ซึ่งสวนหน่ึงเกิดจากการขาดจิตสํานึกและเห็นแกประโยชนสวนตัวของบุคคลบางกลุมจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตอง

ชวยกันปกปกษรักษาสิ่งเหลาน้ีไว  โดยมีนโยบายดังน้ี 

๗.๑  จัดใหมีกิจกรรมและโครงการตางๆ เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชนใน

ทองถิ่นใหเขาใจในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการใชรวมกันอยางยั่งยืน 

๗.๒  จัดใหมีกิจกรรมและโครงการตาง ๆ เพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
  

๗.  ดานการบริหารจัดการ  

                       การบริหารงานจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ถือเปนหัวใจหลักของการนําองคกรไปสูความสําเร็จ

และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดตรงตามความตองการ ซึ่งองคประกอบหลักของการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ประกอบดวย  ๔  ปจจัยหลัก                คือ บุคลากร วัสดุอุปกรณ งบประมาณ

และระบบการบริหารงานที่ดีโดยไดกําหนดนโยบายในดานการบริหารจัดการ ดังน้ี 
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๘.๑  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรทุกภาคสวนในรูปแบบตางๆ เพื่อ

เพิ่มพูนความรู ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  มีความทันสมัย  มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี  รวมไปถึงการจัดหาปรับปรุง  

และพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช  วัสดุ  อุปกรณและสถานที่ใหมีความทันสมัย 

และมีความพรอมในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององคกรในการตอบสนองตอความ

ตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณ 

๘.๒  จัดใหมีสวัสดิการเพื่อชวยเหลือบุคลากรในองคกรเพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานพรอมทั้งสงเสริมการพัฒนาตนเองยึดมั่นในความถูกตองดีงามมีความซื่อสัตยสุจริต  จริงใจ  ขยัน  

อดทน  มีระเบียบวินัย  และรูจักประหยัด 

๘.๓  สงเสริมใหเด็ก  เยาวชนและประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นพัฒนาการเมือง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รวมทั้งการออกพบปะรับฟงความ

คิดเห็นจากประชาชนในทุกพื้นที่เพื่อจะไดทราบถึงแนวคิดและความตองการที่แทจริงของประชาชน ทําให

ประชาชนไดมีความรูสึกเปนเจาขององคกรรวมกันและสรางความสัมพันธอันดีระหวางประชาชนกับองคกร 

๘.๔  ใหความรวมมือกับสวนราชการทุกภาคสวนในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตาม

อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 

๘.๕  สรางความเขาใจถึงบทบาทหนาที่ขององคกรการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนทั่วไปเพื่อจะไดมีความเขาใจที่ตรงกัน 

๘.๖  จัดใหมีการสงเสริมการลงทุนและประกอบการณพาณิชยในรูปแบบตางๆ 

๘.๗  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อนํามาปรับใชใหเกิดประโยชน

ในการปฏิบัติงานและประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลฉวางในหวงระยะเวลาต้ังแตบัดน้ีจนกระทั่งถึงวัน

สุดทายของวาระการดํารงตําแหนงของกระผมน้ันกระผมจะยึดถือหลัก   “ธรรมาภิบาล” อันไดแก หลักนิติธรรม  

หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุมคา  เปน

แนวทางในการบริหารงาน  และการดําเนินการตามนโยบายดังกลาว  จะสัมฤทธิ์ผลไมไดเลยหากขาดความ

รวมมือรวมใจจากทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลฉวาง  เพราะองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบ

ขึ้นดวยฝายสภาและฝายบริหาร ตลอดทั้งขาราชการและพนักงานในสวนตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล

ทุกคน  จากสวนราชการทุกภาคสวน   และโดยเฉพาะอยางยิ่งจากพี่นองประชาชนชาวตําบลฉวาง 

การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลฉวาง 

ประกอบดวย 4 ดานดังน้ี 

1. แผนงานพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม 

ดานเศรษฐกิจ 
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วัตถุประสงค  
  - เพื่อใหผูที่วางงานและผูมีรายไดนอยเขาเปนสมาชิกลุมอาชีพทําใหลดปญหาการวางงานและ

ทําใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น 
  - เพื่อใหผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและราคาสูงขึ้น 
  - เพื่อใหสถานที่ทองเที่ยวในตําบลสามารถเปนแหลงที่กอใหเกิดรายไดใหแกทองถิ่น 
  - เพื่อสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่น 
 เปาหมาย 
  - ผูที่วางงานและมีรายไดนอยในทุกหมูบานมีรายไดเพิ่มมากขึ้น 
  - เกษตรกรในตําบลมีผลผลิตทางเกษตรที่มีคุณภาพและราคาสูงขึ้น  

 แนวทางการดําเนินงาน 

  - จัดต้ังโครงการที่สนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม 
  - สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร และ           
อุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตร 
  - สนับสนุนการลงทุนในดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
  - สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
  - จัดต้ังกองทุนหมุนเวียน  

 ดานสังคม 
 วัตถุประสงค 
  - เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  - เพื่อใหเยาวชนหางไกลยาเสพติดและอบายมุขเห็นประโยชนของการเลนกีฬา 
  - เพื่อใหสถาบันครอบครัวมีความอบอุน 
  -  เพื่อใหประชาชนเห็นความสําคัญของการศึกษาและเยาวชนสวนใหญไดรับการสนับสนุนใหศึกษาตอ 

  - เพื่อใหผูสูงอายุ คนพิการไดรับการดูแล เอาใจใสจากคนในครอบครัวและสังคม 
  - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกๆ ดานเชนการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดการสราง

ความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพของตน 

  - เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เชน การมอบทุนการศึกษาการจัดสวัสดิการแก      

ผูสูงอายุ ผูพิการ หรือการสนับสนุนประเพณีทองถิ่น 

  เปาหมาย 

  ประชาชนทุกหมู รวมทั้งกลุมเยาวชน กลุมผูสูงอายุ 

  แนวทางการดําเนินงาน 

  - จัดต้ังโครงการตางๆ ที่สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  - สงเสริมใหเยาวชนหันมาสนใจกีฬา และเห็นโทษของยาเสพติด 
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  - สงเสริมใหสถาบันครอบครัวมีความรักและความเขาใจกัน 

  - สงเสริมและสนับสนุนในดานการศึกษา 

  - สงเสริมและสนับสนุนใหคนในครอบครัวและสังคมเห็นความสําคัญของคนพิการและคนชรา 

  - สงเสริมการแขงขันกีฬาตําบล 

  - สงเสริมการบริการสาธารณสุข 

  - จัดต้ังกองทุนการศึกษา จัดหาเงินสงเคราะหผูพิการและผูสูงอายุ 

  - จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

 2. แผนงานพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

  วัตถุประสงค 

  - เพื่อขยายปริมาณ และเพิ่มคุณภาพของการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆ ใหกับ

ประชาชน เชน การสรางถนน สรางสะพาน ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ ซอมแซมถนนที่ชํารุดเสียหาย เปนตน 

  เปาหมาย 

  การบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการในทุกหมูบานเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหาร

สวนตําบลฉวาง 

  แนวทางการดําเนินงาน 

  - จัดสรางถนน สะพานบริเวณที่ประชาชนสัญจรไปมาจํานวนมาก 

  - จัดการซอมแซมถนนที่ชํารุดเสียหาย 

  - ดําเนินการขยายเขตและติดต้ังไฟฟาสาธารณะ 

 3. ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน 

  วัตถุประสงค 

  - เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

- เพื่อฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะบริเวณริมฝงแมนํ้าตาปซึ่งเปนจุดเดนที่สําคัญของตําบล 
  เปาหมาย 

  ประชาชนทุกหมูบานมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

  แนวทางการดําเนินงาน 

  - จัดต้ังโครงการที่ใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน โครงการ

พัฒนาบริเวณริมแมนํ้าตาป โครงการกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

  - จัดต้ังโครงการเพื่อปรับปรุง และฟนฟริูมฝงแมนํ้าตาปซึ่งเปนสถานทีจั่ดงานดานทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรมของตําบลฉวาง 

  - สงเสริมการขุดลอกคูคลองที่ต้ืนเขิน 

 4. ดานการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล 
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  วัตถุประสงค 

  - เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและพัฒนาความรูทางการเมืองทุกระดับแกประชาชน 

  - เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารจากทางราชการอยางกวางขวาง 

  - เพื่อใหประชาชนเห็นความสําคัญและเขารวมประชาคมหมูบานและตําบล 

  - เพื่อใหประชาชนสามารถเลือกคนดี มีความรู ความสามารถเปนตัวแทนชุมชน 

  - เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลมีความสามารถในการบริหารจัดการเขาใจความตองการของ

ประชาชน มีความเขมแข็งสามารถรับภารกิจตางๆตามกฎหมายได 

  แนวทางการดําเนินงาน 

  - ประชาสัมพันธใหประชาชน มีความรู ความเขาใจดานการเมือง 

  - สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง ระดับทองถิ่น เชน การเขารวม

ประชาคม และการเมืองระดับประเทศ 

  - ใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารจากทางราชการอยางทั่วถึง 

  - จัดการอบรมการบริหารงานดานตางๆ ใหแก สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลและ

พนักงานสวนตําบล 

3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 

ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน 
 

ขอบขายและปริมาณของปญหา พื้นที่

เปาหมาย 

กลุมเปาหมาย แนวโนมของปญหา 

1. ปญหาดานเศรษฐกิจ 

1) ขาดอุปกรณและเทคโนโลยีในการ

ประกอบอาชีพ 

2) ผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า 

3) ขาดสนับสนุนเงินทุนในการ

ประกอบอาชีพ 

4) ความรูในระบบการผลิต 

5) ขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากิน 

6) ขาดตลาดรองรับผลผลิตทาง

การเกษตร 

7) ไมมีการรวมกลุมของเกษตรกรจึง

ขาดอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจ 

หมูที่ 3- 8 ประชาชนทั่วไป เพิ่มข้ึน   เน่ืองจาก ประสบปญหา

สภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า  ทําให

ประชากรที่ประกอบอาชีพทางการ

เกษตร  มีรายไดนอย  ประกอบกับ

ประสบปญหาสภาวะแหงแลง  และ

นํ้าทวมในฤดูฝนทําใหประชากร

ขาดรายได 
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2. ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1) เสนทางการคมนาคมไมสะดวก 
ถนนเปนหลุม เปนบอ  
มีนํ้าทวมขัง 

2) ไฟฟาสาธารณะยังไมเพียงพอ

ไมครบทุกหมูบาน บางจุดที่มี

อยูแลวใชไมได ไมมีความ

ปลอดภัย กอใหเกิดปญหา

อาชญากรรมไดและสงผลให

ประชาชนสัญจรไปมาไม

สะดวก บางพื้นที่ยังไมมีการ

ขยายและติดต้ังไฟฟาใหทั่วถึง 

3) ระบบประปายังไมเพียงพอตอ

ความตองการของประชาชน 

4) แหลงนํ้าสําหรับทําการเกษตร     
ไมเพียงพอ 

หมูที่ 3 -8 ประชาชนทั่วไป เพิ่มข้ึน   เน่ืองจากชุมชนขยายตัว

เพิ่มมากขึ้น แตงบประมาณ               
มีไมเพียงพอตอความตองการของ

ชุมชน  จึงทําใหการบริหารจัดการ

ดานโครงสรางพื้นฐานไมทั่วถึง 

3. ปญหาดานสังคม 

     - ปญหาดานสุขภาพอนามัย 

     - ปญหาดานการศึกษา 

     - ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

     - ปญหายาเสพติด 

     - กระแสโลกาภิวัตนและการสื่อสาร

ไรพรหมแดนนําวัฒนธรรมตะวันตก

เขามามีบทบาทตอสังคมและครอบครัว

ทําใหละทิ้งวัฒนธรรมด้ังเดิมกอใหเกิด

ปญหาสังคมบริโภคนิยม 

หมูที่ 3 - 8 ประชาชนทั่วไป เพิ่มขึ้น   การดํารงชีวิตคนในชุมชน   
มีรายไดไมเพียงพอกับการดํารง

ชีพ จึงไมสามารถบําบัดความ

ตองการที่จําเปนของรางกายและ

จิตใจ ทําใหบุคคลน้ัน ๆ มีความ

เปนอยูตํ่ากวาระดับมาตรฐานที่

สังคมวางไว จึงทําใหเกิดปญหา

ตางๆ ตามมามากมาย 
 

4. ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

1) พาหนะขนถายขยะมูลฝอย 

2) แหลงกําจัดขยะมูลฝอย 

3) ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

4) นํ้าทวมขัง 

หมูที่ 3 – 8 

 

ประชาชนทั่วไป 

 

เพิ่มข้ึน  เน่ืองจากมีประชากรเพิ่มขึ้น

ทําใหมีปญหาเร่ืองขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น 

และประชาชนขาดจิตสํานึกในการ

อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและ   
สิ่งแวดลอม 
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5) จิตสํานึกในการอนุรักษ 

6) ไมมีการอนุรักษพันธุสัตวนํ้า 

5.  ปญหาดานการบริหารจัดการ 

1) ขาดเคร่ืองมือ วัสดุ ครุภัณฑ ที่

ใชในการปฏิบัติงาน 

2) ประสิทธิภาพของบุคลากร 

3) การบริการประชาชน 

การต่ืนตัวของประชาชน ในการมี

สวนรวม 

หมูที่ 3 – 7 

 

- บุคลากร อบต.ฉวาง 
- คณะผูบริหาร 

- สมาชิกสภาอบต. 

 

ลดลง   เน่ืองจาก  อบต.มีบุคลากร

เพิ่มขึ้นและมีหนาที่รับผิดชอบที่   
ชัดเจนขึ้นทําใหการบริหารงานและ

บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 
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ผลการวิเคราะหศักยภาพของ อบต.ฉวาง โดยใชเทคนิค SWOT Amalysis 

ดานเศรษฐกิจและสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

• มีลําคลองสายหลักเหมาะสําหรับทําการเกษตร  
• ประชาชนมีสวนรวมในการสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 
• มีสถานีอนามัยในเขตพื้นที่สามารถใหบริการ

ดานสาธารณสุขแกประชาชนไดในระดับ

เบื้องตน 
• มีองคกรชุมชน เชน กรรมการหมูบาน    

กลุมสตรี อสม. กองทุนหมูบาน 
 
 

 

• ขาดการบริหารจัดการดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ 
• ประชาชนบางสวนขาดคุณธรรม จริยธรรม 

ขาดระเบียบวินัย ไมเสียสละเพื่อสวนรวม 
• ประชาชนบางสวนขาดการดูแลใสใจสุขภาพ

อนามัยและสิ่งแวดลอม 
• กลุมองคกรตางๆไมเขมแข็ง 

 

O 

โอกาส 

S 
จุดแข็ง 

W 

จุดออน 

T 

อุปสรรค 

• เกษตรกรมีฐานหลักที่สามารถรองรับวิกฤต

ทางเศรษฐกิจได 
• นโยบายรัฐเรงใหเกิดกระแสสรางสุขภาพ

และสรางหลักประกันถวนหนา 
• พ.ร.บ.กระจายอํานาจองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดใหอํานาจหนาที่

องคการบริหารสวนตําบลในการจัดบริการ

สาธารณะทางดานสวัสดิการสังคมและ

พัฒนาชุมชนกวางขวางมากขึ้น 
 
 

 

 

• เกษตรกรประสบปญหาภัยแลงในชวงฤดู

รอนและชวงฤดูฝนมีนํ้าทวมขัง 
• กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรง

ทําลายวิถีชีวิตของประชาชน 
• กระแสคานิยมชุมชนเมืองมีผลกระทบ

คุณภาพชีวิตชุมชนชนบท 
• มีโรคระบาดใหมๆ เกิดขึ้นทําใหยากตอการ

ควบคุม เชน ไขหวัดนก 
• สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลง กอใหเกิดปญหาดานสังคม

หลายประการ เชน ปญหายาเสพติด ปญหา

สุขภาพจิต เปนตน 
 
 

 

 

      ป
จจัยภายใน 

   ป
จจัยภายน

อก 
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ผลการวิเคราะหศักยภาพของ อบต.ฉวาง โดยใชเทคนิค SWOT Amalysis 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เสนทางการคมนาคมเชื่อมตอเขตทองถิ่นอ่ืนที่

สามารถติดตอไดสะดวก 
 
 

 

• การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเปนไป

อยางลาชาเพราะงบประมาณไมเพียงพอตอ

การบริหารจัดการ 
 

 

O 

โอกาส 

S 
จุดแข็ง 

W 

จุดออน 

T 

อุปสรรค 

• พ.ร.บ. การกระจายอํานาจแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เอ้ือตอการ

พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 

 
 

 

 

• สภาพพื้นที่บางพื้นที่สภาพดินมีผลกระทบ

ตองานโครงสรางพื้นฐานทําใหชํารุดเสื่อม

โทรมเร็วกวาปกติ 
 
 

 

 

      ป
จจัยภายใน 

   ป
จจัยภายน

อก 
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ผลการวิเคราะหศักยภาพของ อบต.ฉวาง โดยใชเทคนิค SWOT Amalysis 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

• มีแมนํ้าตาปสายหลักสําหรับใชเพื่อการเกษตร 
• สภาพแวดลอมดีเน่ืองจากไมมีแหลง

อุตสาหกรรมและชุมชนไมหนาแนน 
 
 

 

• แหลงนํ้าเพื่อการเกษตรต้ืนเขินในชวงฤดูรอน 
• ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

O 

โอกาส 

S 
จุดแข็ง 

W 

จุดออน 

T 

อุปสรรค 

• พ.ร.บ. การกระจายอํานาจแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เอ้ือตอการ

พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 

 
 

 

 

• ผลกระทบจากภาวะโลกรอนทําใหกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่ 
 
 

 

 

      ป
จจัยภายใน 

   ป
จจัยภายน

อก 
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ผลการวิเคราะหศักยภาพของ อบต.ฉวาง โดยใชเทคนิค SWOT Amalysis 

ดานการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ประชาชนมีความต่ืนตัวและมีสวนรวมใน

กระบวนการพัฒนาทองถิ่น มีการรวมกลุมใน

ชุมชน 
• มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใหบริการแก

ประชาชนใหกาวทันเหตุการณปจจุบัน 
 
 

 

• ประชาชนยังขาดความรูขอกฎหมายที่เกี่ยวกับ

สิทธิของประชาชน 
 

O 

โอกาส 

S 
จุดแข็ง 

W 

จุดออน 

T 

อุปสรรค 

• นโยบายรัฐสงเสริมการกระจายสูทองถิ่น

และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการบริหารจัดการ 
 

 
 

 

 

• ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจใน

บทบาทอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร

สวนตําบล 
• ความกาวหนาทางเทคโนโลยีไมทั่วถึง 
 
 

 

 

      ป
จจัยภายใน 

   ป
จจัยภายน

อก 
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บทท่ี 4 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
 

วิสัยทัศนองคการบริหารสวนตําบลฉวาง 

 “ ฉวางนาอยูดวยการบริหารจัดการดี  มีสาธารณูปโภคครบครัน กาวทันเทคโนโลยี” 
 

พันธกิจ 

 1) สงเสริมและพัฒนาสิ่งแวดลอมใหเกิดสภาวะแวดลอมที่ดีอยางยั่งยืน 

 2) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของ

ประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

 3) สงเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

4) พัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และพัฒนาสังคมใหมีความมั่นคง 

5) พัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่ดี มีการตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหาร   

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม ลดขั้นตอนและกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

 1) สิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสมดุล 

 2) เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหสามารถรองรับการ

พัฒนาชุมชนไดในระยะยาว 

 3) การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนคานิยมและเชิดชูเอกลักษณความเปนไทยอยางตอเน่ืองและจริงจัง 

 4) ชุมชนมีภูมิคุมกันที่ดีและมีความเขมแข็ง 

 5) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและเสริมสรางกระบวนการจัดองคความรู   
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

 

จุดมุงหมาย 

เพื่อกรพัฒนาทองถิ่น 

(Goals) 

ตัวชี้วัด 

(KPIs) 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseling Data) 

เปาหมาย 

(Targets) 

ป 54-58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58 

1. สิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสมดุล 

 

1)จํานวนประชากรที่มี           
สวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

1)รอยละ 60 ของจํานวนประชากร

ทั้งหมดที่มีสวนรวมในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

100% 60% 70% 

 

85% 90% 100% 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการ

ใหบริการขั้นพื้นฐาน

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ใหสามารถรองรับการพัฒนา

ชุมชนไดในระยะยาว 

 

1) ระยะทางที่ไดรับการ

กอสรางและปรับปรุง

ซอมแซมเพิ่มขึ้น 

1) ถนนที่ไดรับการกอสราง 

ปรับปรุงซอมแซม จํานวน 26.78 

กม. จากจํานวนที่ยังไมไดรับการ

กอสราง จํานวนประมาณ 46 กม.  

46  

กม. 

10 

กม. 

10 

กม. 

10 

กม. 

10 

กม. 

6 

กม. 

 2) จํานวนครัวเรือนที่ไดรับ

การบริการสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการเพิ่มขึ้น 
 

2) ครัวเรือนที่ไดรับการบริการ

ไฟฟาและประปา รอยละ 80 

 

100% 80% 85% 90% 95% 100% 
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จุดมุงหมาย 

เพื่อกรพัฒนาทองถิ่น 

(Goals) 

ตัวชี้วัด 

(KPIs) 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseling Data) 

เปาหมาย 

(Targets) 

ป 54-58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58 

3. การศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรมเปนคานิยมและ    
เชิดชูเอกลักษณความเปนไทย

อยางตอเน่ืองและจริงจัง 

1) จํานวนประชากรเด็ กที่ไดรับ

การดูแลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ขององคการบริหารสวนตําบล

ฉวางเพิ่มขึ้น 

1) จํานวนประชากรเด็กที่ไดรับ

การดูแลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

รอยละ 70 

100% 70% 75% 85% 90% 100% 

  2) จํานวนประชากรที่มีสวนรวม

ในการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนตําบลฉวาง  รอยละ  
60 

100% 60% 75% 85% 90% 100% 

4. ชุมชนมีภูมิคุมกันที่ดีและมี

ความเขมแข็ง 

1) จํานวนผูมีรายไดตอหัวที่

ผานเกณฑความยากจนที่เพิ่มขึ้น

ตอป 

1) ผูที่มีรายไดตอหัวตอปเพิ่มขึ้น  
รอยละ 70    
 

100% 70% 75% 85% 90% 100% 

 
 
 
 
 
 

2) จํานวนประชากรที่มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นไมติดยาเสพติดไม

ปวยเปนโรคติดตอ  

2) ประชากรที่ติดยาเสพติดและ

ปวยเปนโรคติดตอที่ไดรับการ

ดูแล  รอยละ  60 ของผูที่ติดยา

เสพติดและปวยเปนโรคติดตอ  
 

 

80% 60% 65% 70% 75% 80% 
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จุดมุงหมาย 

เพื่อกรพัฒนาทองถิ่น 

(Goals) 

ตัวชี้วัด 

(KPIs) 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseling Data) 

เปาหมาย 

(Targets) 

ป 54-58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58 

 3) จํานวนผูที่ไดรับการจัดสรร

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการและ

ผูปวยเอดสเพิ่มขึ้น 

3) จํานวนผูที่ไดรับเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  
จํานวน 548 คน จากจํานวน ผูที่

มีเกณฑไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ       
ผูพิการ  ผูปวยเอดส  จํานวน  45 
คน 

45 

คน 

45 

คน 

- 

คน 

- 

คน 

- 

คน 

- 

คน 

5. พัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากรและเสริมสราง

กระบวนการจัดองคความรู 

1) ประชากรที่มีสวนรวมในการ

ทําประชาคมตําบล 

 

2) ประชากรที่ไดรับขอมูล

ขาวสารจากทางราชการ และมี

ความรูความเขาใจในระบบ

สารสนเทศ 

3) จํานวนบุคลากร  ใน อบต .  

เนินพระที่ไดรับการปรับปรุง

สมรรถนะใหสามารถตอบสนอง

ตอการบริหารจัดการแนวใหม 

1)รอยละ  55 ของประชากร          
ทั้งหมดที่มีสวนรวมในการทํา

ประชาคมตําบล  
2)รอยละ  70 ของประชากร

ทั้งหมดที่ไดรับขอมูลขาวสารจาก

ทางราชการ และมีความรูความ

เขาใจในระบบสารสนเทศ 

3) รอยละ 70 ของบุคลากร อบต.

ฉวาง  ที่ไดรับการปรับปรุง

สมรรถนะใหสามารถตอบสนอง

ตอการบริหารจัดการแนวใหม  
 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

55% 

 

 

70% 

 

 

 

70% 

68% 

 

 

80% 

 

 

 

80% 

 

78% 

 

 

90% 

 

 

 

90% 

 

89% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

- 

 

 

 

- 
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บทท่ี 5 

ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น 
……………………. 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลฉวาง มียุทธศาสตรการพัฒนา 4 ดานดวยกันคือ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม 

แนวทางที่ 1 สงเสริมการสรางงาน สรางอาชีพ และสรางรายไดแกประชาชน  

แนวทางที่ 2 สงเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แนวทางที่ 3 พัฒนาการปองกันภัย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนใหมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  

  แนวทางที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  

  แนวทางที่ 2 พัฒนาพื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนและติดต้ังระบบ  
โทรคมนาคม 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน 

  แนวทางที่ 1 พัฒนาควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล 
แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลอยางเปนระบบ 

แนวทางที่ 2 สงเสริมสนับสนุน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น 
 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน เศรษฐกิจ

และสังคม 

 

1.1 สงเสริมการสรางงาน สรางอาชีพ และสรางรายได

ใหกับประชาชน 

1.2 สงเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1.3 พัฒนาการปองกันภัย และการรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนใหมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานปลัดฯ 

 

สํานักงานปลัดฯ 

สํานักงานปลัดฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน 

 

2.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให

ไดมาตรฐาน 

2.2 พัฒนาพื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนและติดต้ัง

ระบบโทรคมนาคม 
 

สํานักงานปลัดฯ 
 
 
สํานักงานปลัดฯ 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานทรัพยากร                    
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน 

 

 

3.1 พัฒนาควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
 

 

 

 

 

สํานักงานปลัดฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร

จัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล 
4. 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการบริหา

สวนตําบลอยางเปนระบบ 

4.2 สงเสริมสนับสนุน  การศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม 
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บทท่ี 6 

การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัต ิ

และการติดตามประเมินผล 
…………………………… 

 

6.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2548 กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนา ซึ่งอํานาจและหนาที่ดังตอไปน้ี 

 1.  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

 2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล และประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ 1 คร้ังภายในเดือนธันวาคม

ของทุกป ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน 

 4.  แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

 

6.2  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

การติดตามทําใหเราทราบวาขณะน้ีไดมีการปฏิบัติตามแผนถึงระยะใดแลว ซึ่งการติดตามแผน

ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล ฉวาง จะใชแบบติดตามโดยใชแบบมาตรฐานการติดตามและ

ประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเคร่ืองมือสําคัญในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่ง

ประกอบดวย แบบติดตามการดําเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใชจาย

งบประมาณ การติดตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

 การประเมินผล ใชแบบมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อเปนกรอบในการประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะชวยใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ 

ประกอบดวย การสํารวจความพึงพอใจของผูเกี่ยวของตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลใน

ภาพรวม ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และสรุปผลการ

เปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัด 
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เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล  ประกอบดวย  7  เกณฑ  22  ตัวชี้วัด  ดังน้ี 

เกณฑมาตรฐาน 

(Standard   Criteria) 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

ตัวอยางกรอบตัวแปร 

(Attributes) 

1. สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุ 

    ประสงคของนโยบาย 

 5- ผลผลิต 

 - ผลลัพธ 

- ผลตางระหวางเปาหมายกับ

วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

2. ความเสมอภาคและความ

เปนธรรมในสังคม 

   - การเขาถึง 

  6- การจัดสรรทรัพยากร 

  7- การกระจายผลประโยชน 

   - ความเสมอภาค 

- ปริมาณคุณภาพ ทรัพยากร 

- ผลประโยชนที่แตละกลุมเปาหมาย

ไดรับในแตละคร้ัง 

- การไมเลือกปฏิบัติและ/หรือการเลือก

ปฏิบัติที่เปนคุณ 

3. ความสามารถและคุณภาพ 
ในการใหบริการ 

 

 

   - สมรรถนะของหนวยงาน 

   - ความทั่วถึงและเพียงพอ 

   - ความถี่ในการใหบริการ 

   - ประสิทธิภาพการใหบริการ 

- พื้นที่เปาหมายและประชาชน 

  กลุมเปาหมายที่รับบริการ 

- จํานวนคร้ัง ในการใหบริการ 

- ผลลัพธเทียบกับปจจัยนําเขา 

4. ความรับผิดชอบตอ

หนวยงาน 

 

 

   - พันธกิจตอสังคม 

   - ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 

   - การใหหลักประกันความเสี่ยง 

   - การยอมรับขอผิดพลาด 

 

- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 

- การตัดสินใจ ที่สะทอนความ 

  รับผิดชอบ 

5.การสนองตอบความตองการ

ของประชาชน 

 

   - การกําหนดประเด็นปญหา 
   - การรับฟงความคิดเห็น 

   - มาตรการเชิงยุทธศาสตรใน

การแกปญหา 

   - ความรวดเร็วในการแกปญหา 

- การจัดลําดับความสําคัญ 

-การยอมรับฟงความคิดเห็น

ขอเสนอแนะ 

-มาตรการในการแกไขปญหา 

 

6.ความพึงพอใจของลูกคา   -ระดับความพึงพอใจ 

  -การยอมรับหรือคัดคาน 

- สัดสวนของประชากรกลุมเปาหมาย  
ที่พอใจหรือไมพอใจ 

- ความคาดหวัง 

- ผลสะทอนกลับ 

7. ผลเสียหายตอสังคม    - ผลกระทบภายนอก 

    (ทาง บวกและทางลบ) 

   - ตนทุนทางสังคม 

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

- ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 

- คาเสียโอกาส 

- ความขัดแยงทางสังคม 
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6.3 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

6.3.1  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  เปนรายไตรมาส ประกอบดวย  

-  ไตรมาสที่ 1  เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 

-  ไตรมาสที่ 2  เดือนมกราคม  - เดือนมีนาคม 

-  ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน  - เดือนมิถุนายน 

-  ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 

6.3.2 การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ ซึ่งจะแสดงใหเห็นวาผลการดําเนินการ

ตามแผนยุทธศาสตรในรอบปที่ผานมาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม และตองรายงานผลการติดตาม

และประเมินผลรวมถึงเสนอแนะความคิดเห็น ที่ไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อให

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลใหประชาชนทราบโดยทั่วกันอยางนอย 1 คร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

และตองปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน
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