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บทน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนระยะยาว เพ่ือก าหนดทิศทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน  จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางการพัฒนาต าบลเปลี่ยน  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน  จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่าง
แท้จริง 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน 

 ผู้จัดท า 
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บทที่  ๓ การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน ๑๘ 

บทที่ ๔ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ๓๕ 

บทที่  ๕ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ๔๑ 

บทที่  ๖ การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ๔๕ 
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บทที่ ๑  
 บทน า 

๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธะกิจและ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แผนชุมชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประกอบกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดไว้      ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑   นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้        
ฝั่งอ่าวไทย (สุราษฎร์ธานี/นครศรีธรรมราช/ชุมพร/พัทลุง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และภารกิจ ๖ ด้าน   ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
มาตรา ๓๒ (๑) ภายใต้แนวคิดหลักคือ “หลักความพอเพียง”  ตามแนวพระราชด าริ ฯ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน ก าหนดไว้  ๕  ปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๖ 
– ๒๕๖๐  ประกอบด้วยเค้าโครง ดังต่อไปนี้ 

๑.  บทน า 
๒.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลีย่น 
๓.  การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน 
๔.  วิสัยทัศน์ พันธะกิจ  และจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๕.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน 
๖.  การน าแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏบิัติและการตดิตามประเมินผล 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑) เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนอง      

ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน 
๒)  เพื่อให้การพัฒนามีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีความสอดคล้องกับศักยภาพขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
  ๓)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจดัท าแผนพัฒนาสามปี 

๑.๓  ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑)  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางการปฏิบั ติ  ที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา  
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๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรวบรวมแนวทางและ
ข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๓) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา          
เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

๔) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้
ความเห็นชอบ 

๕) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑.๔  ประโยชน์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  และเปน็เครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถก าหนดแนวทางการ
พัฒนา  เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการในอนาคตข้างหน้า  และเปน็กรอบก าหนดโครงการพัฒนาด้านตา่ง ๆ ที่
เหมาะสมในการพัฒนาให้มีความสอดคล้องและอ านวยประโยชน์สูงสดุแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เปลี่ยน 
  เพื่อท าให้การด าเนินงานบรรลุจดุมุ่งหมาย  เปน็การประหยัด  ลดความไม่แน่นอน  ใช้เกณฑ์ในการ
ควบคุม  สง่เสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  พัฒนาแรงจูงใจ  พฒันาการแข่งขัน  และเกิดการประสานงานที่
ดี  ซึ่งสามารถสรุปความส าคัญของการจัดท าแผน  ไว้ดงันี้ 

1. เพื่อเป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
2. เพื่อท าให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. เพื่อท าให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลบรรลุเปา้หมายที่ปรารถนา 
4. เพื่อเป็นการลดความสูญเปล่าของงานที่ซ้ าซ้อน 
5. เพื่อท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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บทที่ ๒ 
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน 

๑. สภาพทั่วไป 
๑.๑  ที่ตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน  ส านักงานตั้งอยู่ที่บ้านไสเหรียง  หมู่ที่ ๖ ต าบลเปลี่ยน อ าเภอ
สิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พื้นที่ส่วนหนึ่งติดอ าเภอท่าศาลาและอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอสิชลห่างจากที่ว่า
การอ าเภอสิชลประมาณ ๒๐ กิโลเมตร  จากจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทางรถยนต์ประมาณ 
 ๗๐ กิโลเมตร  

๑.๒  เนื้อที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน  มีพื้นที่ในเขตการปกครอง  จ านวน ๖๑.๘๒๒ ตารางกิโลเมตร   

หรือประมาณ   ๓๘,๖๓๘.๗๕  ไร ่  

๑.๓  อาณาเขต 

   ทิศเหนือ ติดต่อต าบลเทพราชและต าบลเสาเภา     อ าเภอสิชล 
   ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลตลิ่งชันและต าบลกลาย      อ าเภอท่าศาลา 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลเสาเภา อ าเภอสิชล และต าบลกลาย    อ าเภอท่าศาลา 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลเทพราช อ าเภอสิชลและต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา 

๑.๔  ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะต าบลเปลี่ยนเป็นแนวเทือกเขาผืนใหญ่ มีความสูงประมาณ ๓๐๐-๗๐๐ เมตร อยู่ทาง
ทิศตะวันตกของต าบล เหมาะกับการปลูกยางพารา ไม้ผล ไม้ยืนต้น ประมาณ ๒๐ % ของพื้นที่ต าบล และ
ประมาณ ๔๐% จะเป็นที่ราบ เหมาะสมกับการปลูกไม้ผล ยางพารา ท านา และเลี้ยงปศุสัตว์ ส่วนอีกประมาณ 
๒๐% ของพื้นที่ทั้งต าบล จะเป็นที่ราบลุ่ม เมื่อถึงฤดูฝนน้ าจะท่วมทุกปี เหมาะกับการท านาข้าว และท าการ
ประมง  

๑.๕  จ านวนหมู่บ้าน   ๑๔  หมู่บ้าน 
จ านวนหมู่บ้านในเขต  อบต.  เต็มทั้งหมู่บ้าน  ๑๔  หมู่บ้าน  ได้แก่หมู่ที่ ๑ - ๑๔ 
   หมู่ที่  ๑   บ้านวงัหลวงนอก   หมู่ที่   ๒   บ้านวงัหลวงใน 
   หมู่ที่  ๓   บ้านคอกวัว    หมู่ที่  ๔    บ้านสีสา 
   หมู่ที่  ๕   บ้านเขาอม    หมู่ที่  ๖   บ้านไสเหรียง 
   หมู่ที่  ๗  บ้านเขาทราย    หมู่ที่  ๘   บ้านไสพล ู
   หมู่ที่  ๙  บ้านหัวทุ่ง    หมู่ที่ ๑๐  บ้านทา่หิน 
   หมู่ที่ ๑๑ บ้านสสีาออก   หมู่ที่ ๑๒  บ้านห้วยปลิง 
   หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาลานววั    หมู่ที่ ๑๔  บ้านวังแป้น  



๗ 
 

๑.๗  ประชากร 

     ตารางที่ ๑  ข้อมูลเก่ียวกับประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
ชื่อผู้น า 

ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านวังหลวงนอก ๑๔๑ ๑๒๖ ๒๙๗ ๗๔ นายวฒุิศักดิ์    บริสุทธิ์ 

๒ บ้านวังหลวงใน ๑๐๒ ๘๕ ๑๘๗ ๕๑ นายประสพโชค   ชนะคุ้ม 

๓ บ้านคอกวัว ๑๙๑ ๒๐๘ ๓๙๙ ๑๑๗ นายโชติ   ใจห้าว 

๔ บ้านสี่สา ๓๓๘ ๓๒๐ ๖๕๘ ๑๙๘ นายจรุณ   บุรีรักษ์ 

๕ บ้านเขาอม ๓๘๓ ๓๗๖ ๗๕๙ ๒๓๓ นายอดิษฐศัย  เรืองสวัสดิ ์

๖ บ้านไสเหรียง ๒๗๘ ๒๘๘ ๕๖๖ ๑๙๑ นายวรรณชัย   พรหมมา 

๗ บ้านเขาทราย ๓๖๕ ๓๖๘ ๗๓๓ ๑๘๖ นายจารึก   สมจิตร 

๘ บ้านไสพล ู ๒๘๙ ๓๓๔ ๖๒๓ ๑๗๘ นายวิรัตน์   ยิ่งยง 

๙ บ้านหัวทุง่ ๓๘๐ ๔๓๖ ๘๑๖ ๒๕๘ นายอภินนัท์   แก้วพรรณราย 

๑๐ บ้านท่าหิน ๔๖๖ ๔๕๐ ๙๑๖ ๓๒๓ นายสโุข    บริรักษ์  

๑๑ บ้านสีสาออก ๑๓๔ ๑๗๒ ๓๐๖ ๗๗ นายขจร   สุขสวสัดิ ์

๑๒ บ้านห้วยปลิง ๓๓๕ ๓๔๒ ๖๗๗ ๒๑๐ นายวชิัย   ไชยฤกษ ์

๑๓ บ้านเขาลานวัว ๒๔๐ ๒๒๐ ๔๖๐ ๑๔๐ นายจรินทร์   เมืองมุสิก 

๑๔ บ้านวังแปน้ ๑๐๙ ๑๐๕ ๒๑๔ ๖๘ นายด ารง   ดวงมสุิก 

รวม ๓,๗๕๑ ๓,๘๖๐ ๗,๖๑๑ ๒,๓๐๔  

  ประชากรทั้งสิ้น  ๗,๖๑๑  คน     แยกเปน็ชาย  ๓,๗๕๑  คน    หญิง  ๓,๘๖๐  คน  ความ
หนาแน่นเฉลี่ย   ๑๒๔  คน / ตารางกิโลเมตร   (ข้อมูล  ณ     เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  กรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย)  

 

 



๘ 
 

๒. สภาพทางเศรษฐกิจ 
๒.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ 

รายงานแสดงกิจกรรมการเกษตรตามสถานที่ปลูกของพื้นที่ต าบลเปลี่ยน อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช : การปลูกพชืไร่ ผัก สมุนไพร และไมผ้ลไม้ยืนตน้ 
ล าดับ

ที่ 
ชนิดพชื จ านวน

ครัวเรือน 
เนื้อที่เพาะปลูก

(ไร)่ 
เนื้อที่เก็บ
เก่ียว(ไร่) 

 ล าดับที ่ ชนิดพชื จ านวน
ครัวเรือน 

เนื้อที่เพาะปลูก
(ไร)่ 

เนื้อที่เก็บ
เก่ียว(ไร)่ 

๑ ยางพารา ๑,๐๒๕ ๑๑,๒๘๗ ๕,๒๙๕  ๑๗ มะนาว ๓๐ ๕๘ ๑๕ 
๒ มังคุด ๘๖๕ ๒,๘๔๖ ๒,๑๔๕  ๑๘ ไม้ยืนตน้อื่นๆ ๒๑ ๖๓ ๐ 
๓ ข้าวนาป ี ๕๖๑ ๒,๔๙๗ ๒,๔๙๔  ๑๙ มะละกอ ๒๐ ๒๘ ๑๖ 
๔ ทุเรียน ๔๖๗ ๑,๕๑๔ ๘๕๓  ๒๐ ลางสาด ๑๙ ๒๐ ๐ 
๕ ปาล์มน้ ามนั ๔๖๔ ๓,๔๖๗ ๑,๗๙๑  ๒๑ ตะไคร้ ๑๗ ๒๖ ๒๓ 
๖ พริกข้ีหนูเม็ดเล็ก ๓๙๕ ๖๑๔ ๕๗๘  ๒๒ กล้วยน้ าวา้ ๑๖ ๑๒ ๙ 
๗ เงาะ ๓๑๕ ๙๐๖ ๗๐๓  ๒๓ ถั่วลิสงรุ่น ๑ ๑๖ ๓๒ ๒๘ 
๘ ลองกอง ๒๓๒ ๔๕๔ ๒๐๐  ๒๔ ขมิ้น ๑๔ ๒๓ ๑๗ 
๙ ยาสูบ ๒๑๔ ๖๕๖ ๖๓๕  ๒๕ ส้มโอ ๑๓ ๖๐ ๑๒ 

๑๐ มะพร้าว ๑๖๖ ๔๐๓ ๓๗๐  ๒๖ ผักอื่นๆ ๑๑ ๑๕ ๑๕ 
๑๑ หมาก ๑๔๑ ๒๔๒ ๒๑๒  ๒๗ ชะอม ๑๐ ๑๒ ๑๒ 
๑๒ ข้าวโพดหวาน ๕๙ ๑๓๘ ๑๓๒  ๒๘ ฟักทอง ๑๐ ๑๘ ๒๘ 
๑๓ มะเขือเปราะ ๔๕ ๔๓ ๔๔  ๒๙ สะเดา ๑๐ ๕ ๐ 
๑๔ แตงโมเนื้อ ๔๑ ๑๘๘ ๑๘๓  ๓๐ สะตอ ๑๐ ๒๒ ๒๐ 
๑๕ ถั่วฝักยาว ๓๖ ๕๒ ๕๒  ๓๑ ข้าวนาปรัง ๙ ๒๗ ๒๗ 
๑๖ แตงกวา ๓๒ ๖๙ ๖๙  ๓๒ เผือก ๗ ๑๑ ๑๑ 
           



๙ 
 

ล าดับ
ที่ 

ชนิดพืช จ านวน
ครัวเรือน 

เนื้อที่
เพาะปลูก(ไร)่ 

เนื้อที่เก็บ
เกี่ยว(ไร่) 

 ล าดับที ่ ชนิดพืช จ านวน
ครัวเรือน 

เนื้อที่เพาะปลูก
(ไร่) 

เนื้อที่เก็บ
เกี่ยว(ไร่) 

๓๓ โกโก ้ ๖ ๙ ๑  ๕๒ สัก ๑ ๒ ๐ 
๓๔ กระท้อน ๖ ๘ ๘  ๕๓ ทับทิม ๑ ๓ ๓ 
๓๕ มะเขืออ่ืนๆ ๕ ๑๒ ๑๒  ๕๔ ส้มซ่า ๑ ๑ ๐ 
๓๖ ฝรั่ง ๔ ๕ ๓  ๕๕ ผักกาดขาวปล ี ๑ ๑ ๑ 
๓๗ ผักบุ้งอื่นๆ ๓ ๕ ๕  ๕๖ ยูคาลิปตสั ๑ ๐ ๐ 
๓๘ ขนุนหนัง ๓ ๑ ๐  ๕๗ มันฝรั่ง ๑ ๑ ๑ 
๓๙ มันส าปะหลัง ๓ ๕ ๕  ๕๘ อ้อยเคียว ๑ ๑ ๑ 
๔๐ กระถินเทพา ๓ ๘ ๐  ๕๙ ไม้ผลอื่นๆ ๑ ๓ ๓ 
๔๑ ผักหวาน ๓ ๓ ๓  ๖๐ พริกข้ีหนูเม็ดใหญ่ ๑ ๑ ๑ 
๔๒ นุ่น ๒ ๑๑ ๐  ๖๑ ถั่วอ่ืนๆ ๑ ๓ ๓ 
๔๓ ลูกเนียง ๒ ๐ ๐  ๖๒ ระก า ๑ ๐ ๐ 
๔๔ มะม่วง ๒ ๐ ๐  ๖๓ ต าลึง ๑ ๑ ๑ 
๔๕ สละ ๒ ๔ ๔  ๖๔ ผักกาดอื่นๆ ๑ ๑ ๑ 
๔๖ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์รุ่น ๑ ๒ ๘ ๘  ๖๕ ถั่วพ ู ๑ ๑ ๑ 
๔๗ มะเขือยาว ๒ ๒ ๒  ๖๖ บวบ ๑ ๔ ๔ 
๔๘ มะกรูด ๒ ๒ ๒  ๖๗ ละมุด ๑ ๔ ๐ 
๔๙ ฟัก ๑ ๓ ๓  ๖๘ ขมิ้นชัน ๑ ๕ ๐ 
๕๐ ไผ่ (ยนืต้น) ๑ ๐ ๐  ๖๙ คะน้า ๑ ๑ ๑ 
๕๑ มะเขือเทศโรงงาน ๑ ๑ ๑       

 
 ที่มา : ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 

         วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 



๑๐ 
 

การท าปศุสัตว์              การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ล าดับ

ที่ 
ชนิดสตัว์เลี้ยง จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนสัตว์

(ตัว) 
จ านวนรุ่นต่อป ี

(รุ่น) 
๑ ไก่พื้นเมือง ๓๖๓ ๒๒,๕๙๗ ๘๘๓ 
๒ โคเนื้อ ๑๘๓ ๑,๐๑๙ ๐ 
๓ สุกร ๘๖ ๓,๑๓๐ ๑๑๘ 
๔ ไก่ชน ๑๖ ๑,๐๓๔ ๕๕ 
๕ เป็ดเนื้อ ๑๕ ๑,๑๘๒ ๑๘ 
๖ ไก่ไข่ ๑๕ ๕๐,๔๙๕ ๑๗ 
๗ เป็ดไข ่ ๑๐ ๖๖๐ ๑๓ 
๘ ไก่เนื้อ ๗ ๗,๔๘๐ ๑๑ 
๙ แพะ ๕ ๔๕ ๔ 

๑๐ กระบือ ๔ ๑๖ ๐ 
๑๑ โคนม ๒ ๕ ๐ 
๑๒ สัตว์อื่นๆ ๑ ๑,๓๒๖ ๐ 

รวม ๗๐๗ ๘๘,๙๘๙ ๑,๑๑๙ 
 
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 
วันที่  ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

ชนิดสตัว์เลี้ยง จ านวน
ครัวเรือน 

เนื้อที่กระชัง  
(ตารางเมตร) 

เนื้อที่เลี้ยง
(ไร่) 

ผลผลติ(ตัว) 

๑ ปลาดุก ๙๕ ๑๒๔ ๕๒ ๔๘๗,๑๐๐ 
๒ ปลานิล ๕๒ ๘,๒๙๗ ๓๐ ๗๐,๒๐๐ 
๓ ปลาหมอ ๒๒ ๘๔ ๓๒ ๓๖๗,๓๕๐ 
๔ ปลานิลทบัทิม ๑๔ ๕๓๗ ๔ ๑๓,๑๐๐ 
๕ ปลากะพง ๔ ๓๐ ๔ ๕,๐๐๐ 
๖ ปลาสลิด ๔ ๐ ๔ ๓๑,๐๐๐ 
๗ กุ้งขาว ๔ ๐ ๓๘ ๓๐๐,๐๐๐ 
๘ กบ ๒ ๒๕๐ ๑ ๕,๔๐๐ 
๙ ปลาน้ าจดือื่น ๆ ๒ ๐ ๒ ๐ 

๑๐ ปลายีส่ก ๑ ๐ ๒ ๐ 
๑๑ ปลาไน ๑ ๐ ๑ ๕,๐๐๐ 
๑๒ ปลานิลด า ๑ ๐ ๑ ๐ 
๑๓ ปลาช่อน ๑ ๐ ๑ ๕๐๐ 
๑๔ ปลาเนื้ออ่อน ๑ ๐ ๑ ๕,๐๐๐ 
๑๕ ปลาจาระเม็ดน้ าจืด ๑ ๒๐๐ ๐ ๕,๐๐๐ 
๑๖ ปลาสวาย ๑ ๐ ๑ ๐ 
๑๗ ปลาตะเพียน ๑ ๐ ๐ ๒,๐๐๐ 

รวม ๒๐๗ ๙๕๒๒ ๑๗๔ ๑,๒๙๖,๖๕๐ 

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 
          วันที่  ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 



๒.๒ หน่วยธุรกิจ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ล าดับ ชื่อกิจการ จ านวน/แห่ง หมายเหตุ 
๑ โรงรมยางพารา ๑  
๒ คลินิก ๑  
๓ ร้านเสริมสวย ๑๕  
๔ ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ๑  
๕ ห้องเช่า ๒  
๖ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต ์ ๑๒  
๗ ปั้มน้ ามนัประเภท ก. ๑  
๘ ร้านขายของช า ๓๕  
๙ ร้านวัสดุก่อสร้าง ๒  

๑๐ ร้านอาหาร ๒  
๑๑ ร้านขายอาหารสตัว ์ ๒  
๑๒ สถานบีริการน้ ามนัเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่ ๑ (ปั๊มถัง

ลอยริมทางขนาดเล็ก) 
๒  

๑๓ สถานบีริการน้ ามนัเชื้อเพลิงประเภท ง (ปั้มหลอดแก้วมือหมุน) ๒๐  
๑๔ ร้านรับจ าน าทะเบียนรถ ๑  
๑๕ สถานีรับส่งสัญญาณโทรศัพท ์ ๔  
๑๖ ฟาร์มเลี้ยงสัตว ์ ๕  

 ร้านน้ าชา ๑๗  
 อู่ซ่อมรถยนต์ ๒  
 ร้านตัดผมชาย ๑๐  
 ร้านตัดชดุวิวาห ์ ๑  
 ร้านขายอุปกรณ์เกษตร ๔  
 รับซื้อน้ ายางสด ๓  
 รับซื้อเศษยาง ๕  
 รับซื้อปาล์ม ๒  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒ 
 

๓.  สภาพทางสังคม 

๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา 

  สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน  ประกอบด้วย 

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน    ๒    แห่ง 

ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวนเด็กนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสพล ู ๘ ๑๐ ๑๘ 
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชนสังขรณพิจิตร ๑๙ ๑๖ ๓๕ 

  -  โรงเรียนในสังกัดรัฐบาล  ๕  แห่ง และเอกชน  จ านวน   ๑   แห่ง 

ที่ โรงเรียน 
อนุบา

ล 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม 

(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 
 โรงเรียนในสังกัดรฐับาล         

๑. โรงเรียนบ้านไสเหรียง ๑๘ ๔ - ๕ ๕ ๕ ๔ ๔๑ 
๒. โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร ๒๙ ๒๐ ๑๐ ๑๔ ๑๕ ๓๓ ๒๔ ๑๔๕ 
๓. โรงเรียนบ้านเขาทราย ๑๙ ๑๐ ๑๑ ๖ ๖ ๑๑ ๘ ๗๑ 
๔. โรงเรียนบ้านไสพล ู ๑๘ ๘ ๘ ๑๐ ๑๐ ๑๑ ๘ ๗๓ 
๕. โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ๑๒ ๑๙ ๑๘ ๒๖ ๒๑ ๒๓ ๑๓ ๑๓๒ 
 โรงเรียนในสังกัดเอกชน          

๑. โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ์
(ประถม) 

       ๑,๕๘๓ 

 มัธยมศึกษา ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
 จ านวน (คน)        

(ข้อมูล   ณ   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕) 

๓.๒  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

ประเภท จ านวน ชื่อ สถานที่ตัง้ 
วัด ๓ วัดชนสังขรณพิจิตร หมู่ที่ ๔    
  วัดวังหลวง หมู่ที่ ๑ 
  วัดศิลาชลเขต  หมู่ที่ ๑๐ 

ส านักสงฆ ์ ๒ ส านักสงฆ์สุมนประชาคีรีสนัติธรรม (เขาอม) หมู่ที่ ๗ 
  ส านักสงฆ์บา้นไสพลู หมู่ที่ ๘  

   



 

๑๓ 
 

๓.๓  ข้อมูลเก่ียวกับสถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  

  -  สนามกีฬา จ านวน  ๕  แห่ง  ได้แก่  

- สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑   -  สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ 

- สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑   -  สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ 

- สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่  ๑๓ 

- สวนสาธารณะ จ านวน ๒  แห่ง  ได้แก่  

- สวนสาธารณะ  หมู่ที่ ๑ 

- สวนสาธารณะ  หมู่ที่ ๑๒ 

๓.๔  ข้อมูลเกี่ยวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

     - ศูนย์บริการสาธารณสุข   ๒  แห่ง 

     -  สถานีอนามัยบา้นหิน  ตั้งอยู ่ หมู่ที่  ๑๐  ต าบลเปลี่ยน 
    -  สถานีอนามัยบา้นเปลี่ยน ตั้งอยู่ หมู่ที่   ๔   ต าบลเปลี่ยน 

๓.๕ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- สถานีต ารวจภูธร  ๑ แห่ง 

  - สถานีต ารวจภูธรเปลี่ยน  ตั้งอยู ่ หมู่ที่  ๖  ต าบลเปลี่ยน 
- หน่วยบริการประชาชน  ๑ แห่ง  
 - ป้อมต ารวจสถานีต ารวจภูธรเปลี่ยน หมู่ที่  ๑๐  ต าบลเปลี่ยน 

 ๔. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการพ้ืนฐาน 

ตารางแสดงข้อมูลถนน ในต าบลเปลี่ยน อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่ ชื่อถนน 
กว้าง 
(เมตร) 

ระยะทาง(เมตร) หมาย
เหตุ ลาดยาง คสล. หินคลุก ลูกรัง 

๑. ถนนสายนิคม-นางนาน หมู่ที่ ๑ ๕  ๑๐๐ ๙๐๐   
๒. ถนนสายนายชม – ดอนใคร หมู่ที่ ๑  ๔  ๑๐๐ ๑,๐๐๐   
๓. ถนนสายนายพ่าย – คลองท่าลาด หมู่ที่ ๑  ๔   ๕๕๐   
๔. ถนนสายนายสนัทัด – วังหลวง หมู่ที่ ๑,๙  ๕  ๑,๒๐๐ ๑๐๐   
๕. ถนนสายไสเหรียง – วังหลวง หมู่ที่ ๒,๖  ๕  ๑๓๕ ๑,๐๐๐   
๖. ถนนสายดอนใคร – วังหลวง หมู่ที่ ๓,๒  ๕  ๑,๐๐๐ ๑๕๐   
๗. ถนนสาย พรช. – คอกวัว หมู่ที่ ๓,๕  ๕  ๑๐๐ ๒,๓๐๐   
๘. ถนนสายนายเล็ก – คูขุด หมู่ที่ ๓,๔,๕,๑๑ ๔  ๔๐๖ ๑,๒๐๐   
๙. ถนนสายนาใหญ่  หมู่ที่ ๔  ๔  ๒๘๕ ๕๐๐   

 

 

 

 



 

๑๔ 
 

ที่ ชื่อถนน 
กว้าง 
(เมตร) 

ระยะทาง(เมตร) 
ลาดยาง คสล. หินคลุก ลูกรัง 

๑๐. ถนนสายวัดเหลียน – นาตรอก หมู่ที่ ๔,๑๒  ๕  ๑,๓๐๐   
๑๑. ถนนสายนอกด่าน – วัดเหลียน หมู่ที่ ๑๒,๔ ๕  ๑,๕๐๐   
๑๒. ถนนสายซอย ๑ นาตรอก – หมู่ที่ ๔,๑๒ หมู่ที่ ๔,๑๒  ๔  ๒๑๐ ๔๐๐  
๑๓. ถนนสายตกวัด – มารวย หมู่ที่ ๔,๕  ๕  ๗๖๐ ๒,๐๕๐  
๑๔. ถนนสายดาบอุทิศ – วังปรางค์ หมู่ที่ ๕  ๕   ๒,๐๐๐  
๑๕. ถนนสายนายทวสีิทธิ์ – หน้าเขา หมู่ที่ ๕  ๔   ๘๐๐  
๑๖. ถนนสายนายวร – ต้นแซะ หมู่ที่ ๕,๑๒  ๕  ๒,๐๐๐ ๑,๕๐๐  
๑๗. ถนนสายโรงสี – วังปรางค์ หมู่ที ่๕  ๔  ๑๓๐ ๖๐๐  
๑๘. ถนนสายไสเรียง – บ้านนายพนั หมู่ที่ ๖  ๔   ๕๐๐  
๑๙. ถนนสายส านักสงฆ์ หมู่ที่ ๗  ๔   ๑,๐๐๐  
๒๐. ถนนสายนายเอ้ือม – นายเอียด หมู่ที่ ๗  ๕   ๑,๕๐๐  
๒๑. ถนนสายนายนิรัตน์ – วังแป้น หมู่ที่ ๗ ๔   ๑,๐๐๐  
๒๒. ถนนสายนางแย้ม – นายประเสริฐ หมู่ที่ ๗  ๔  ๒๐๓ ๑,๐๐๐  
๒๓. ถนนสายนางส้วน – ถ้ าหลอด หมู่ที่ ๗ ๔   ๒,๕๐๐  
๒๔. ถนนสายเขาทราย – หลังถ้ า หมู่ที่ ๗,๑๓ ๕  ๕๐๐ ๒,๗๐๐  
๒๕. ถนนสายเขาทราย – เขาลานวัว หมู่ที่ ๗,๑๓  ๔ ๓๕๐  ๓,๒๐๐  
๒๖. ถนนสายนายเนือบ – คลองเหลียน หมู่ที่ ๗  ๔   ๑,๒๐๐  
๒๗. ถนนสายประปาภูเขา หมู่ที่ ๗  ๕  ๑๓๕  ๑,๓๐๐ 
๒๘. ถนนสายไสพลู – ไสตก หมู่ที่ ๘  ๔  ๑๒๕ ๑,๕๐๐  
๒๙. ถนนสายในโพล๊ะ หมู่ที่ ๘  ๕   ๔๐๐  
๓๐. ถนนสายห้าต้น – ในพรุ หมู่ที่ ๘  ๔   ๓๐๐  
๓๑. ถนนสายห้าต้น – บ้านปา้กัก หมู่ที่ ๘  ๔  ๔๒๒ ๕๐๐  
๓๒. ถนนสายไสพลู – หูนบ หมู่ที่ ๘  ๕  ๑๓๕ ๑,๐๐๐  
๓๓. ถนนสายนอกด่าน – ไสตก หมู่ที่ ๘ ๕   ๓๐๐  
๓๔. ถนนสายต้นแซะ – วังบก หมู่ที่ ๘,๑๔ ๕  ๓๕๐ ๗๐๐  
๓๕. ถนนสายบางหยี หมู่ที่ ๙,๑๐ ๔   ๑,๐๐๐  
๓๖. ถนนสายไสเหม็ด หัวทุ่ง หมู่ที่ ๙,๑๐ ๔  ๖๕๐ ๑,๔๐๐  
๓๗. ถนนสายนายก าแหง หมู่ที่ ๙ ๔  ๘๐๐ ๒๐๐  
๓๘. ถนนสายตลาดเสาร์ หมู่ที่ ๑๐ ๔   ๑,๑๐๐  
๓๙. ถนนสายบางยูง หมู่ที่ ๑๐ ๔  ๘๐๐ ๑,๐๐๐  
๔๐. ถนนสายนายสวา่ง หมู่ที่ ๑๐ ๔   ๑๘๐  
๔๑. ถนนสายไสม่วง หมู่ที่ ๑๐ ๔  ๑๘๒ ๒๐  



 

๑๕ 
 

 

ที่ ชื่อถนน 
กว้าง 
(เมตร) 

ระยะทาง(เมตร) 
ลาดยาง คสล. หินคลุก ลูกรัง 

๔๒. ถนนสายนางเกษร – นายนิคม หมู่ที่ ๑๑ ๕  ๒๖๐ ๖๕๐  
๔๓. ถนนสายไสเหรียง – สีสา หมู่ที่ ๑๑,๖ ๕  ๑,๔๔๐ ๑๖๐  
๔๔. ถนนสายห้วยปลงิ – หูนบ หมู่ที่ ๑๒  ๔  ๑๕๒ ๑,๒๐๐  
๔๕. ถนนสายร้านน้ าชา  - นายเคลือบ หมู่ที่ ๑๓  ๕   ๑,๓๐๐  
๔๖. ถนนสายประศลิป์ – สมพงศ์ หมู่ที่ ๑๓  ๔   ๑,๔๐๐  
๔๗. ถนนสายนายชม – คลองท่าล่าง หมู่ที่ ๑๓  ๔   ๑,๐๐๐  
๔๘. ถนนสายนายสวสัดิ์ – ประปาภูเขา หมู่ที่ ๑๓,๗  ๔   ๒,๓๐๐  
๔๙. ถนนสายนายศิริชัย – นายถวิล หมู่ที่ ๑๔ ๔   ๑,๔๐๐  
๕๐. ถนนสายวังแปน้ – ต้นแซะ หมู่ที่ ๑๔  ๕  ๑,๙๐๐ ๔๐๐  
๕๑. ถนนสายวังแปน้ – เขาทราย หมู่ที่ ๑๔,๗  ๔  ๕๕๐ ๒๐๐  
๕๒. ถนนสายบา้นหิน–เขาทราย หมู่ที่ ๑๐,๙,๖,๑๒,๑๔,๗  ๖ ๑๑,๐๐๐    
๕๓. ถนนสายไสสับ – ปลักปลา หมูท่ี่ ๖,๔,๕) ๖ ๖,๕๐๐    
๕๔. ถนนสายวังหลวง – สีสา หมู่ที่ ๑,๒,๑๑,๔ ๖ ๒,๗๐๐  ๒,๐๐๐  
๕๕. ถนนสายนายฟอง – ตกวัด หมู่ที่ ๕,๔ ๕   ๗๕๐  
๕๖. ถนนสายนายเขียม – คลองท่าลา่ง หมู่ที่ ๒  ๕   ๑,๔๐๐  
๕๗. ถนนสายนางเปียน – หน้าเข่ือน หมู่ที่ ๑ ๔   ๑,๓๕๐  

 ๔.๒  การโทรคมนาคม 
   ที่ท าการไปรษณีย์เอกชน     จ านวน   ๑  แห่ง 
   สถานีโทรคมนาคมอ่ืน     จ านวน   ๒ แห่ง 

 ๔.๓ ไฟฟ้า 
   การบริการกระแสไฟฟา้  อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟา้สว่นภูมิภาคอ าเภอสิชล ซึ่ง 
สามรถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบครบทุกครัวเรือน 
   - จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟา้  ประมาณ  ๒,๑๐๘  ครัวเรือน 
   -  พื้นที่ทีไ่ด้รับการบริการไฟฟ้า  คิดเป็นร้อยละ     ๑๐๐  ของพื้นที่ทั้งหมด 
   - ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟฟ้าส่องสวา่ง) ประมาณ   ๑๒๑  จุด  
 
 ๔.๔ แหล่งน้ า 

- ล าคลอง     มี     ๓      สาย  ได้แก่  คลองเหลียน คลองท่าลัง่ คลองท่าลาด คลองขุนทะเล 
-  ล าห้วย      มี     ๙      สาย  ได้แก่   ห้วยสะอาด  ห้วยยานหัส  ห้วยตาปาน  ห้วยต้นโยน  ห้วยใหญ่

ชิด  ห้วยกองเสา 
- บึงและหนอง อ่ืนๆ มี     ๒   แห่ง  ได้แก่   บึงใหญ่  บึงเก่า 



 

๑๖ 
 

- อ่างเก็บน้ า               มี   ๒    แห่ง   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗ 
- บ่อบาดาล                มี  ๑๘  ตัว  คือ 

หมู่ที่   ๑  มี    -     ตัว หมู่ที่    ๒   มี   ๑    ตัว หมู่ที่    ๓   มี     -      ตัว 
หมู่ที่   ๔  มี    ๒    ตัว หมู่ที่    ๕   มี    -    ตัว หมู่ที่    ๖   มี     ๓      ตัว 
หมู่ที่   ๗  มี     ๑   ตัว หมู่ที่    ๘   มี    ๑   ตัว หมู่ที่    ๙   มี     ๑      ตัว 
หมู่ที่   ๑๐ มี    ๒   ตัว หมู่ที่    ๑๑  มี   ๑   ตัว หมู่ที่    ๑๒  มี    ๓     ตัว 
หมู่ที่   ๑๓ มี    ๒   ตัว หมู่ที่    ๑๔   มี  ๑   ตัว 

  -  ฝาย    มี    ๙   แห่ง  ได้แก ่
หมู่ที่   ๑  มี    ๑   แห่ง หมู่ที่    ๒   มี   -    แห่ง หมู่ที่    ๓   มี     ๑      แห่ง 
หมู่ที่   ๔  มี    ๑   แห่ง หมู่ที่    ๕   มี   ๑   แห่ง หมู่ที่    ๖   มี     ๑      แห่ง 
หมู่ที่   ๗  มี    ๑   แห่ง หมู่ที่    ๘   มี   -   แห่ง หมู่ที่    ๙   มี     ๑      แห่ง 
หมู่ที่  ๑๐ มี    -    แห่ง หมู่ที่   ๑๑  มี   -   แห่ง หมู่ที่    ๑๒  มี    ๑     แห่ง 
หมู่ที่  ๑๓ มี    ๑   แห่ง หมู่ที่   ๑๔  มี   -   แห่ง 

- บึง  มี  ๑  แห่ง   ได้แก่  บึงใหญ่บ้านไสพลู 
- ระบบประปาหมู่บ้าน   มี    ๖   ตัว 

หมู่ที่   ๑  มี    -     ตัว หมู่ที่   ๒   มี   ๑   ตัว หมู่ที่    ๓   มี     -      ตัว 
หมู่ที่   ๔  มี    -     ตัว หมู่ที่   ๕   มี   -    ตัว หมู่ที่    ๖   มี     -      ตัว 
หมู่ที่   ๗  มี    ๑    ตัว หมู่ที่   ๘   มี   -    ตัว หมู่ที่    ๙   มี     ๑     ตัว 
หมู่ที่  ๑๐ มี    ๑    ตัว หมู่ที่  ๑๑  มี   -    ตัว หมู่ที่   ๑๒  มี   ๑      ตัว 
หมู่ที่  ๑๓ มี    ๑    ตัว หมู่ที่  ๑๔   มี  -    ตัว 
 

๔.๓   อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน 
ตารางที่ ๑   ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน 

ประเภท 
การศึกษา 

รวม ว่าง ประถมศึกษา มัธยม/อาชีวะ ปริญญาตร ี ปริญญาโท 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

พนักงานส่วนต าบล - - - ๒ ๔ ๕ - ๔ ๑๕ ๒ 
ลูกจ้างประจ า - - - - - - - - -  
พนักงานจ้าง ๑ ๑ ๕ - ๒ ๕ - - ๑๔ - 

รวม ๑ ๑ ๕ ๒ ๖ ๑๐ - ๔ ๒๙ ๒ 
คณะผู้บริหาร - - ๒ - ๑ - ๑ - ๔  
สมาชิกสภา อบต. ๙ ๑ ๑๑ ๑ ๓ - - - ๒๕  

รวม ๙ ๑ ๑๓ ๑ ๔ - ๑ - ๒๙ - 
รวม ๑๐ ๒ ๑๘ ๓ ๑๐ ๑๐ ๑ ๔ ๕๘ ๒ 

ข้อมูล  ณ  เดือน  มิถุนายน  ๒๕๕๕  



 

๑๗ 
 

 ๕  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ตารางที่    แสดงข้อมูลรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยนในปีงบประมาณที่ผา่นมาเปรียบเทียบย้อนหลังตั้งแต่     
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  -  ๒๕๕๓  

 
รายการ 

 
ปี พ.ศ. 

รายได้จากภาษี
อากร 

รายได้ทีไ่ม่ใช่ภาษี
อากร 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจ/ ระบุ
วัตถุประสงค ์

รวม 

๒๕๔๙ ๖๙,๘๑๖.๙๐ ๑๐,๘๑๖,๒๘๑.๙๙ ๔,๔๑๔,๐๓๖ ๔,๒๓๙,๕๖๐ ๑๙,๕๓๙,๖๙๔.๘๙ 
๒๕๕๐ ๕๘,๖๔๒.๙๒ ๙,๘๓๓,๗๒๐.๓๑ ๕,๖๐๖,๖๙๑ ๓,๓๑๑,๔๒๐ ๑๘,๘๑๐,๔๗๔.๒๓ 
๒๕๕๑ ๗๓,๓๘๓.๑๘ ๙,๙๓๗,๒๙๒.๓๒ ๙,๖๖๑,๑๓๐ ๓,๘๖๘,๕๘๘.๒๓ ๒๓,๕๔๐,๓๙๔.๕๔ 
๒๕๕๒ ๑๕๑,๙๓๖.๖๖ ๙,๘๘๔,๑๔๕.๔๗ ๙,๑๘๓,๓๐๘.๔๙ ๕,๑๖๙,๔๖๓.๗๔ ๒๔,๓๘๘,๘๕๖.๓๖ 
๒๕๕๓ ๑๐๕,๕๖๑.๑๖ ๑๒,๕๙๘,๑๗๘.๕๐ ๗,๕๓๘,๔๒๒ ๑๐,๖๘๐,๐๔๔ ๓๐,๙๒๒,๒๐๕.๖๖ 
 

ข้อมูล  ณ  เดือน  มิถุนายน  ๒๕๕๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๘ 
 

บทที ่ ๓  
 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน  

  ๓.๑ หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน 

หลักในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน ก็เพื่อต้องการให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยจะต้องสอดคล้องกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช แผนชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และความต้องการของ
ประชาชนเป็นแนวทางและเป้าหมายในการวางแผนพัฒนา เพื่อให้มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ให้คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต  มีก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน  มีการควบคุม ติดตามและ
ประเมินผล มีความโปร่งใสพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม และให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  มีความต่อเนื่อง
จากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๘ – ๑๐  โดยยังคงยุดหลัก  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”  และ “สร้างสมดุลการพัฒนา”   ในทุกมิติ  แต่การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว  
และสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับคนไทย  จ าเป็นต้องพิจารณาการ
เปลี่ยนแหลงทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างรอบด้าน  และวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาว 

กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑  จึงประกอบด้วยวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
วัตถุประสงค์  ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  บน

หลักการของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา  มีพันธกิจ  ดังนี้ 
๑. สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้  ควบคู่กับการนสร้างสังคมคุณธรรมเพื่อให้คนกินดีอยู่ดี  มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี  ปลอดภัยจากอาชญากรรม  อุบัติเหตุ  ยาเสพติดและอบายมุข  คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  มีวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย  และธรรมาภิบาล 

๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความสร้างสรรค์ของคนไทย  
ขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคน  สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังง าน  รวมทั้งยารักษาโรค
จากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ  พร้อมทั้งปรับโครงสร้างสขาการผลิตและการบริโภคของ
ประเทศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



 

๑๙ 
 

๓. สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤติเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้  และทักษะ  สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล 

 
วัตถุประสงค ์

 ๑. คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ด ารงชีวิตอย่างปกติสุข  และสังคมมีธรรมาภิบาล 
 ๒. คน ชุมชนและสังคมมีความพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงและอยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นสุข 
 ๓. เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองมีความมั่นคง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์  

ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 ๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

 ๑)   การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและ
สร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 

 ๒)   การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิ์อันพึงมีพึงได้  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและสร้าง
การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

 ๓)   การเสริมสร้างพลังให้ทุกคนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมในเชิง
เศรษฐกิจ  ส้งคม  และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 

 ๔)   เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

 ๑)   การส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดที่มีคุณภาพ  มีการกระจายที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกสาของ
พื้นที่ 

 ๒)   พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 ๓)   ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้ทุกกลุ่มทุกวัยสามารถเข้าถึง

แหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลาย  ทั้งที่เป็นวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ใหม่ 
 ๔)   เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดี 

๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
 ๑)   พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 ๒)   เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า 
 ๓)   สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
 ๔)   สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน 
 ๕)   สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร 
 ๖)   ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและพลังงาน 

๔.  ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม 
 ๑)   พัฒนาการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปรับ

โครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้สามารถ



 

๒๐ 
 

แข่งขันได้ในระยะยาว  โดยไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  รวมทั้ง
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 

 ๒)   พัฒนาภาคอุตสาหกรรม  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบ
จากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้  และปรับตัวรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกได้
อย่างยั่งยืน 

 ๓)   พัฒนาภาคบริหาร  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสาขาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ  ยกระดับคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและชุมชน  ให้เป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของ
ประเทศ  รวมถึงแหล่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกระจายผลประโยชน์
จากการพัฒนาได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 ๔)   พัฒนาภาคการค้าและการลงทุน  เพื่อลดผลกระทบจากการพึ่งพาตลาดหลัก  แก้ปัญหาการขาดแคลน
แรงงานและวัตถุดิบในประเทศ  รวมทั้งสร้างประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนให้กับประเทศและ
ผู้ประกอบการของไทย 

 ๕)   พัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจให้เติบโต
อย่างยั่งยืนบนฐานความรู้  ภูมิปัญญา  ความคิดสร้างสรรค์  ด้วยการส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา
หรือผลักดันให้มีการน างานวิจัยไปต่อยอดถ่ายทอด  และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และ
ชุมชน  อันจะก่อให้เกิดการแพร่กระจายขององค์ความรู้และนวัตกรรม   และน าไปสู่การสร้างรายได้
และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 ๖)   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งและสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับต่อการพัฒนาภาคเศรษฐกิจของประเทศ  และลด
ภาระการลงทุนของภาครัฐ 

 ๗)   ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ  และกฎ  ระเบียบต่างๆ  ให้เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจอย่างเป็น
ธรรม  โดยสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายของผู้ปฏิบัติให้มีความเป็นเอกภาพและเสมอภาค  
พัฒนาบุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย  ผลักดันให้มีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ๆ  
เพื่อรองรับการเปิดเสรี  ศึกษาทบทวนกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาการผลิต  และบริการ  สร้างสรรค์
และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  รวมทั้งให้มีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพิทักษ์และ
ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค 
 ๑)   สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพและบริการ

ด้านสาธารณสุข  ทั้งบุคลากรและมาตรฐานการให้บริการเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพของภูมิภาค  (Medical Hub)  รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ตลอดจนการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและ
ทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 

 ๒)   ขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ และความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศคู่ค้าของไทยใน
ภูมิภาคต่างๆ 



 

๒๑ 
 

 ๓)  ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้พร้อมต่อการ
เชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงในบริบทโลก  อาเซียน  และอนุภูมิภาค 

 ๔)   สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและวางแนวทางป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น 
 ๕)   พัฒนาฐานลงทุนเพ่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค  มุ่งเน้นความร่วมมือกับประเทศ

เพื่อนบ้านในการสร้างฐานการผลิตตามแนว Economic Corridor  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ที่
สามารถสนองตอบการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 ๖)   สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การเคลื่อนย้าย
แรงงาน  และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ  ในลักษณะเกื้อกูลกัน  ผ่ายกิจกรรมเชื่อมโยง
ห่วงโซ่การผลิต  และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างกันอย่างเสรีและมีประสิทธิภาพ 

 ๗)   เสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี
จริยธรรมไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 ๘)  ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม   ยาเสพติด  ภัยพิบัติ  และเชื้อโรค  ที่ส่งผลต่อความ
มั่นคงแห่งชีวิต  เศรษฐกิจ  ความเป็นอยู่  เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงในภูมิภาค 

๖.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๑)   การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒)  การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๓)   การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิตและบริการเพื่อน าไปสู่สังคมที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
 ๔)   การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๕)   การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีความ

ยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน 
 ๖)   การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม 
 
นโยบายรัฐบาล 

 นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา  เมื่อวันอังคารที่ ๒๓  
สิงหาคม  ๒๕๕๔  เพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์  ยุทธศาสตร์  และนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นจะสร้างความสามัคคี  
ปรองดอง  ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย  ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองการปกครองของ
ประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน 

นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก  คือ 
๑.  สร้างความปรองดองสมานฉันท์  เยียวยาและฟื้นฟูทุกฝ่าย  เช่น  ประชาชน  เจ้าหน้าที่รัฐ  และผู้ประกอบการ

ภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายการใช้รัฐธรรมนูญ  ๒๕๔๐  สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)  ด าเนินการอย่างอิสระ 

๒.  ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น  “วาระแห่งชาติ” 
๓. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 



 

๒๒ 
 

๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่ชลประทาน 
๕. เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน้อมน ากระแสพระราชด ารัส  

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติ 
๖.  เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ 
๗. แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ ามันเชื้อเพลิง  โดย

ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงชั่วคราวเพื่อให้ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงทันที  ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน  
จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานส าหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ  ดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้  
ป้องกันและแก้ไขการผูกขาดทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๘. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศ  พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อย  
และผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ ากว่า ๕๐๐,๐๐๐  บาท  อย่างน้อย  ๓  ปี  และปรับโครงสร้างหนี้  ส าหรับผู้ที่มีหนี้เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท  ท าให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า ๓๐๐  บาท  ผู้จบปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 
๑๕,๐๐๐ บาท  จ่ายเบี้ยสูงอายุแบบขั้นบันได อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี  ๖๐๐  บาท,  อายุ  ๗๐ – ๗๙ ปี  ๗๐๐ บาท  ,อายุ  ๘๐ 
– ๘๙ ปี  ๘๐๐ บาท  และอายุ  ๙๐  ปีขึ้นไป  ได้รับ ๑,๐๐๐ บาท  ลดภาษีบ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก 

 ๙. ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล  เหลือร้อยละ ๒๓  ในปี ๒๕๕๕  และเหลือร้อยละ ๒๐  ในปี ๒๕๕๖ 
 ๑๐. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน  โดยเพิ่มเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ ๑ ล้าน

บาท  จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  วงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ ๑๐๐ ล้านบาท  จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้วงเงิน ๑,๐๐๐ ล้าน
บาท  ต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ  จัดสรรงบประมาณเข้ารกองทุน SML  ๓๐๐,๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ และ ๕๐๐,๐๐๐  
ตามขนาดหมู่บ้าน 

 ๑๑.  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน  เริ่มจากการรับจ าน าข้าวเปลือกเจ้าและ
ข้าวเปลือกหอมมะลิ  เกวียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  และ ๒๐,๐๐๐ บาท  จัดท าทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรและการออกบัตร
เครดิตส าหรับเกษตรกร 

 ๑๒. เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ  โดยประกาศให้ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  เป็นปี  
“มหัศจรรย์ไทยแลนด์”  และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาร่วมเฉลิมฉลองในประราชพิธีมหามงคลที่
จะมีขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 

 ๑๓. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ๑๔. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  เพิ่มประสิทธิภาพระบบ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค  ให้ทุกคนได้รับริการอย่างมี

คุณภาพ สะดวก  รวดเร็วและเป็นธรรม 
 ๑๕. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนน าร่องแก่นักเรียน ผ.๑ ปกีารศึกษา ๒๕๕๕  และ 
 ๑๖. เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม  โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ  (ส.ส.ร.)  ที่เป็นอิสระ

ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  โดยให้ประธานเห็นชอบผ่านการออกเสียงประชามติ 
 
ส่วนนโยบายที่จะด าเนินการภายในช่วงระยะ ๔ ปี  จะด าเนินนโยบายหลักจากข้อ ๒ – ๘  ดังนี้ 

๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ  ที่ส าคัญคือ  เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  ด ารงไว้ซึ่ง
พระบรมนุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์  น้อมน าพระราชด าริทั้งปวงไว้เหนือเกล้ากระหม่อม  พร้อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให้
เป็นรูปธรรม 



 

๒๓ 
 

๓.  นโยบายเศรษฐกิจ  กระจายรายได้ที่เป็นธรรม  ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบ  มีนโยบายสร้างรายได้
จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว  เพิ่มขึ้น ๒ เท่าตัวในเวลา ๕ ปี  ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหาร  มี
นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  ส่วนนโยบายโครงสร้างพื้นฐานจะพัฒนาระบบขนส่ง ประปา  ไฟฟ้า  ให้กระจายไปสู่
ภูมิภาคอย่างทั่วถึง  เพียงพอ  ขยายการให้บริการน้ าสะอาดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  พัฒนาระบบรถไฟรางคู่เชื่อมชานเมือง 
หัวเมืองหลัก  พัฒนารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – เชียงใหม่  กรุงเทพฯ – นครราชสีมา กรุงเทพฯ – หัวหิน และเส้นทาง
เชื่อมต่อกับเพื่อนบ้าน  ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ต  เรล ลิงก์  ต่อจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยัง
ชลบุรีและพัฒนา  เร่งรัดโครงสร้างรถไฟฟ้า  ๑๐ สายทางใน กทม. และปริมณฑล  ให้เร่ิมก่อสร้างได้ครบใน ๔ ปี  ค่าบริการ  
๒๐  บาทตลอดสาย 

๔. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  กระจายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงทุกกลุ่ม  จัดโครงการเงินกู้เพื่อ
การศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต  ส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต าแหน่งงานว่างโดยสะดวก  เพิ่ม
ประสิทธิภาพประกันสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์  จนถึงวัยชรา  และผู้พิการ  สร้างหลักประกันความมั่นคง
ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ 

๕. นโยบายที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์  ทรัพยากร
ทางทะเล  สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลี่อมล้ าในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย  และครู
วิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา  สิ่งเสริมความร่วมมือกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม
ระหว่างประเทศ 

๗. นโยบายการต่างประเทศ  และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน  
ส่งเสิรมผลประโยชน์ของชาติในองค์กรระหว่างประเทศ 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พัฒนาระบบราชการ  สร้างเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  แจะธรรมาภิบาล  รวมถึงการปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม  ให้ทันสมัย  สอดคล้อง
หลักการประชาธิปไตย  เร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ด าเนินการโดยอิสระ  และปรับปรุงระบบ
การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมโดยง่าย  ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รั บรู้ข่าวสารจากทางราชการ  
สื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช ชุมพร  พัทลุง)  มีประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ๑. การผลิต  แปรรูป  และกาบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพแบบครบวงจร 
 ๒. การพัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง  (ข้าว ผลไม้สุก ปศุสัตว์ ประมง) 
 ๓. การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว  ชุมชนเข้มแข็ง  มั่นคง มั่งคั่ง  อย่างยั่งยืน 
 ๔. การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
 ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม  และการโลจิสติกส์ 
 
 
 
 



 

๒๔ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช   

วิสัยทัศน์  “นครแห่งการเรียนรู้  เกษตร  ท่องเที่ยวน่าอยู่  สู่ชุมชนเข้มแข็ง”   

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
 ๑.  พัฒนาระบบและเครือข่ายการเรียนรู้  ส่งเสริมการจัดสร้างชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.  พัฒนาการบริหารจัดการภาคเกษตร  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเกษตร  ธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่องการเกษตร
บนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด 
 ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่องเที่ยว 
 ๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านพลังงานและเพิ่ม
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 
 ๕. พัฒนาคน  องค์กร  ระบบสวัสดิการสังคม  และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๑.  การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการทั้งจังหวัด 
 ๒. การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่อ าเภอชายฝั่ง ๓ อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอปากพนัง  อ าเภอหัวไทร  และอ าเภอท่า
ศาลา 
 ๓.  ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า 
 ๔. การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งทั้งระบบ  ในเขตพื้นที่ประสบปัญหาเร่งด่วนของจังหวัด 
 ๕. การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  ป่าไม้  และที่ดินท ากินของราษฎร 
 ๖. การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ  และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
 ๗. ปัญหาที่เกิดตามสถานการณ์ปัจจุบัน  เช่นวิกฤติเศรษฐกิจ  คนว่างงาน  สินค้ามีราคาแพง ฯลฯ 

นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน  จะเน้นการด าเนินงานตามนโยบายของ

ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นหลัก  โดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑  นโยบายรัฐบาล แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น  ซึ่งนโยบายที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยนที่ได้แถลงต่อ
สภาในการประชุมสภาสมัยแรก  มีดังนี้ 

๑.  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก  โดยมีนโยบายที่ส าคัญ  คือ 
๑.๑     ขยายบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  และกลไกการ

ตรวจสอบการด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อให้อยู่ในกรอบแนวทางการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักธรรมาภิบาล  โดยยึดหลักคณุธรรม  นิติธรรม  โปร่งใส และ
ประชาชน  มีส่วนร่วม 

๑.๒      ด าเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะการเร่งรัดการจัดสรร
งบประมาณแก่ผู้สงูอายุและผู้พกิาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผูด้้อยโอกาสให้ดีขึ้น อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม 



 

๒๕ 
 

๑.๓      สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในต าบล  โดยการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของ
ประชาชนในสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ของคนในต าบล  โดยการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ของประชาชนถิ่นให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกนั  เพื่อสร้างเสถียรภาพทั้งทางดา้น
การเมือง  การปกครอง  สังคม และเศรษฐกิจ  โดยมุ่งถึงประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมเปน็
ส าคัญ  ซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาต าบลอยา่งยั่งยนืต่อไป 

๑.๔      วางระบบการก าจัดขยะในเขตพื้นที่ชุมชน  โดยใช้ข้อมลู  สารสนเทศของหมู่บ้านภายใต้
กระบวนการทีชุ่มชนมีส่วนร่วม 

๒. ในส่วนของนโยบายที่จะด าเนินการภายในระยะเวลา ๔ ปี  มีนโยบายหลักในการบริหารงาน  ดังนี้ 
๒.๑  นโยบายการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนาองค์กร 

๒.๑.๑   สร้างขวัญก าลังใจ  ให้ข้าราชการ  เจ้าหนา้ที่  สมาชิก  มีความพึงพอใจในการท างาน  โดยการ
พัฒนาบุคลากร  ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และสมาชิกขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน  ให้มี
คุณภาพ  คุณธรรม  มีพลานามยัที่สมบูรณ์  ทัง้ร่างกายและจิตใจ  มีความรู้  ความสามารถ  พรอ้ม
ส าหรับการบริหารและบริการประชาชน 

๒.๑.๒    จัดระบบ  และสภาพแวดล้อมใน  อบต.  ให้เป็นระบบ  สะดวก  สะอาด  สวยงามน่าอยู่ 
๒.๑.๓    พัฒนาระบบบริหารองค์กร อบต.เปลี่ยน  ให้เป็นศูนย์กลางบริการชุมชน 
๒.๑.๔   พัฒนาเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและราชการ

ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และองค์กรเอกชน 
๒.๑.๕   เสริมสร้างมาตรฐานดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่ข้าราชการและเจา้หน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลและพฒันาความโปรง่ใสในการปฏิบตัิงาน  เพื่อให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่
ประชาชน 

๒.๒  การพฒันาการศึกษาและการกีฬา 
๒.๒.๑  จัดการศึกษาเพื่อเด็กก่อนวันเรียน  นักเรียน  และประชาชนทีสู่ญเสียโอกาสทางการศึกษาของ

ท้องถิ่น 
๒.๒.๒  ส่งเสริม  สนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการแก่นักเรียน  และเยาวชน 
๒.๒.๓  จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา  ให้ทุนการศึกษา  และทุนศึกษาต่อในระดับสูง 
๒.๒.๔  สนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกระดับ 
๒.๒.๕  ส่งเสริม  สนับสนุนการกีฬาของเยาวชน  ชุมชน  และร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  จัดการ

แข่งขันกีฬา 
๒.๒.๖  ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกระดับ 
๒.๒.๗  ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ส าหรับสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒.๓  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาอาชีพ 
๒.๓.๑  สนับสนนุหน่วยงาน  และองค์กรที่ดูแลเก่ียวกับสุขภาพและส่งเสริมอาชีพ  เช่น อนามัย/อสม./

กองทุนหมู่บ้าน/อปพร. 



 

๒๖ 
 

๒.๓.๒  ส่งเสริมคนในต าบลให้ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
๒.๓.๓  ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสวัสดิการแก่เด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
๒.๓.๔  จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพให้ทุกหมู่บ้าน 
๒.๓.๕  ส่งเสริมเครือข่ายการตลาด  การซื้อขายสนิค้าเกษตรเพื่อขยายสู่ระดับภูมิภาค 
๒.๓.๖  ส่งเสริม  สนับสนุนการผลิต  ท าการประมง  ปศุสัตว์  และพืชเศรษฐกิจหลักของต าบล 

๒.๔  การจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เพ่ือการคมนาคมที่ได้มาตรฐานและการสาธารณปูโภค 
๒.๔.๑  ประสานงานและพฒันาระบบ  โครงขา่ยถนนให้ทั่วถึงบ ารุงรักษา  ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
๒.๔.๒  ส่งเสริมประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลจงัหวัด  เพื่อจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสู่  ชนบท

อย่างเป็นระบบ 
๒.๔.๓  ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ด้านการจราจร  และความปลอดภัยบนท้องถนนทุกรูปแบบ 
๒.๔.๔  ส่งเสริมสนับสนุนระบบสาธารณปูโภคอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

๒.๕  การจัดการด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  ศิลปะ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๕.๑  ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ส าคัญ  อันมีคุณค่าของคนต าบลเปลี่ยน  

โดยผลิตสื่อเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งต าบลและอ าเภอ 
๒.๕.๒  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการปฏิบัติธรรม  ตามหลักค าสอนของศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม 
๒.๕.๓  ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๕.๔  ท านุบ ารุงโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน

และประชาชนทั่วไป 

๒.๖  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๖.๑  พัฒนาสภาพแวดล้อม  ที่สาธารณะในต าบลให้สะอาดสวยงามนา่อยู่ 
๒.๖.๒  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในต าบลให้ยั่งยืน 
๒.๖.๓  ส่งเสริมสนับสนุนบ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ 
๒.๖.๔  ส่งเสริมสนับสนุนจัดระบบการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ าและป้องกันน้ าท่วม 
๒.๖.๕  ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพืน้ที่ปา่ต้นน้ าและลุม่น้ าอย่างเป็นระบบ 
๒.๖.๖  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนด้านเกษตรชีวภาพและลดเคมีเกษตร 
๒.๖.๗  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๒.๖.๘  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการน้ าในพื้นที่ต้นน้ า  และลุ่มน้ า  ให้เป็นแหล่งน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค  

บริโภคของชุมชน 
 



 

๒๗ 
 

     ๓.๒ ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีต่อผลการพฒันา 
๓.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ปญัหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ปัญหา 
ขอบข่าย/ปริมาณของปญัหา 

(สภาพปัญหา) 
พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
๑. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน ๑.๑  ถนนที่ใช้ในการสัญจรไป – มา เป็นหลุม เปน็

บ่อ ไม่ได้มาตรฐาน ไมส่ามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล 
 
 
๑.๒ ไฟฟา้และแสงสวา่งยังไม่ทัว่ถึง 

หมู่ที่ ๑ – ๑๔ 
 
 
 

หมู่ที่ ๑ - ๑๔ 

๑)  ก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต 
๒)  ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกพร้อมขยายผิวจราจร 
๓)  บุกเบิกหรือตัดถนนใหม่ 
๔) วางท่อระบายน้ าตามจุดทีส่ าคัญเพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง 
๑)  ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะถนนทุกสายในต าบลอย่างทั่วถึงทุก
หมู่บ้าน 
๒)  ขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมส าหรับครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ 

๒. ด้านแหล่งน้ า ๒.๑  แหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของราษฎร 
 
 
 

๒.๒  ขาดแคลนน้ าใช้ในการอุปโภค - บริโภค 

หมู่ที่ ๑ – ๑๔ 
 
 
 
 

หมู่ที่ ๑ - ๑๔ 

๑)  ขุด /ขุดลอก แหล่งน้ าให้ไดม้าตรฐาน 
๒)  ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ าช่วยเหลือเกษตรกร 
๓) ก่อสร้างท านบ/ฝายน้ าล้น 
๔) ก าจัดวัชพชืในแหล่งน้ า 
 
๑)  ก่อสร้างระบบประปาต าบลขนาดใหญ่ 
๒)  ขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติมในหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ า 
๓) ขุด/ขุดลอกสระเก็บน้ า 
๔)  ขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บา้นเพิ่มเติม 



 

๒๘ 
 

ปัญหา 
ขอบข่าย/ปริมาณของปญัหา 

(สภาพปัญหา) 
พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 

๓. ด้านเศรษฐกิจ ๓.๑ ราษฎรว่างงาน ไม่มีอาชีพเสริมและมีรายได้
น้อย 
 
 
 
๓.๒  ราษฎรขาดเงินทุน และเครื่องมืออุปกรณ์ใน
การประกอบอาชีพ 
 
๓.๓  สินค้าทางการเกษตรราคาไม่แน่นอนและราคา
ตกต่ า 
 
๓.๔  ผลิตผลทางการเกษตรมีคุณภาพไม่ตรงกับ
ความต้องการของตลาด 

หมู่ที่ ๑ - ๑๔ 
 
 
 
 

หมู่ที่ ๑ – ๑๔ 
 
 

หมู่ที่ ๑ – ๑๔ 
 
 

หมู่ที่ ๑ - ๑๔ 

๑) ฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับราษฎร 
๒)  ส่งเสริมการมีอาชีพและการสร้างงานในชุมชนหรือ 
สร้างอาชพีเสริม 
๓)  จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือธนาคารหมู่บา้น 
๔)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ 
๑) สนับสนนุเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 
 
 
๑)  สนับสนนัการรวมกลุ่มในการขายผลิตผลทางการเกษตรเพื่อต่อรองกับ
พ่อค้าคนกลาง 
๒)  ส่งเสริมให้มีการเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรนอกฤดูกาล 
๑)   ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการใหม่ ๆ มาใช้ในการด้านเกษตร 

๔. ด้านคนและสังคม ๔.๑ โรงเรียนขาดแคลนอุปกรณก์ารเรียนการสอน 
๔.๒  ราษฎรได้รับข่าวสารต่างๆ ช้าไมท่ันต่อ
เหตุการณ์ 
 
 

โรงเรียนในเขตพื้นที่          
อบต.เปลี่ยน 
หมู่ที่ ๑ – ๑๔ 

 
 
 
 

๑)  จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนเพิ่มเติม พร้อมเครื่องเล่นกลางแจ้ง 
๑)  จัดบริการอินเตอร์เน็ตต าบล/เว็ปไซต์ อบต. 
๒) จัดหาหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆ บริการประชาชนทุกหมู่บา้น 
๓)  ซ่อมแซมหอกระจายข่าวให้ใช้การได้มาตรฐาน 
๔)  จัดท าวารสาร อบต.  
๕)  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 



 

๒๙ 
 

ปัญหา 
ขอบข่าย/ปริมาณของปญัหา 

(สภาพปัญหา) 
พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 

 ๔.๓  การแพร่ระบาดของยาเสพติด หมู่ที่ ๑ – ๑๔ 
 
 
 
 

 

๑)  ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่กลุ่มเยาวชนทุกหมู่บ้าน 
๒)  ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬาและจัดหาอปุกรณ์กีฬาให้ครอบคลุม
ทุกหมู่บ้าน 
๓)  จัดการแข่งขันกีฬา อบต.  ต้านยาเสพติด 
๔)  ส่งเสริมให้เยาวชนเลน่กีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสู่ความเป็นเลิศ 
๕)  ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ต าบล                    
 

 ๔.๔ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ  
 
 
 
 
 
๔.๕  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
 

หมู่ที่ ๑ – ๑๔ 
 
 
 

 
 

หมู่ที่ ๑ – ๑๔ 
 

๑) รณรงค์ก าจัดแหล่งเพาะพนัธ์ยุงลายในหมู่บ้านและชุมชน 
๒)  ฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุงลาย 
๓)  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขับ้า 
๔) ฉีดยาคุมก าเนิดสนุัขและแมว 
๕) ฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุม
ทุกหมู่บ้าน 
๑)  ส่งเสริม/สนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 
๒)      ได้รับสวสัดิการตา่ง ๆ จากรัฐบาลเพิ่มมากข้ึน 
 
 
 
 

 



 

๓๐ 
 

.ปัญหา 
ขอบข่าย/ปริมาณของปญัหา 

(สภาพปัญหา) 
พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 

๕. ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๑  ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแล
และบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

หมู่ที่ ๑ -๑๔ ๑) รณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะมูลฝอย 
๒)  ส่งเสริมกลุ่มอาสาสมัครพิทกัษ์สิ่งแวดล้อม 

 ๕.๒  ภาวะโลกร้อน หมู่ที่ ๑ – ๑๔ 
 
 

๑) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง 

๖. ด้านการเมือง การบริการและการ
บริการ 

๖.๑  ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นน้อย 
 
๖.๒  งบประมาณมจี ากัดไม่เพียงพอกับภารกิจ
และหน้าที ่
๖.๓  บุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถในการ
รองรับการพัฒนา 
 
๖.๔  ขาดเคร่ืองมือ เครื่องใช้ และสถานที่ ยังมไีม่
เพียงพอและยังใชป้ระโยชนไ์ด้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๑- ๑๔ 
 

อบต.เปลี่ยน 
 

อบต.เปลี่ยน 
 
 

อบต.เปลี่ยน 

๑) จัดให้มีการประชุมสภา อบต.สัญจรครบทุกหมู่บ้าน 
๒)  จัดให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการจัดท าแผนพฒันา อบต. 
๑)  รณรงค์การจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
๒)  เสนอโครงการของบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
๑)  จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้เพิ่มเติม 
๒)  สนับสนนุทนุการศึกษาบุคลากรให้ได้รับการศึกษาให้สูงขึ้น 
๓)  ส่งบุคลากรเข้าอบรมตามโครงการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
๑)  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส านักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
๒)  จัดฝึกอบรมบุคลากรเพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีใหม่ 
๓)  จัดหาที่ดินเพิ่มเติม 
๔)  ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารส านักงาน 

 
 



 

๓๑ 
 

  ๓.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจบุันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิน่   ด้วยเทคนิค   SWOT Analysis 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จุดแข็ง   /  โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 

ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง  

- อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของประชาชนในการสร้าง
รายได ้

- มีพืชเศรษฐกิจการเกษตรหลายชนิด  เช่น  ยางพารา  มังคุด  
ทุเรียน  ข้าว  เงาะ  ลองกอง  ลางสาด ปาล์มน้ ามัน 

- ท้องถิ่นมีเงินทุนให้เกษตรกรยืมในโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

- การคมนาคม   ถนนหนทาง  อยู่ในสภาพท่ีใช้การได ้

- ท้องถิ่นให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- มีระบบประปาไว้ใช้เพื่อการอุปโภค  บริโภค 
โอกาส 

- มีการส่งเสรมิและพัฒนากลุ่มอาชีพเสริมให้กับผู้มรีายได้น้อย
และว่างงาน 

- ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลติ  โดยการผลิตปุย๋ใช้เอง 

- ข้าราชการการเมืองให้ความส าคัญกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- งบประมาณในการพัฒนาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

จุดอ่อน 

- ราคาผลิตผลทางการเกษตรตกต่ า 

- เมื่อเสร็จจากฤดูเก็บเกี่ยว  ประชาชนจะมีการว่างงาน 

- ต้นทุนในการผลิตสูง 

- โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนยังไมม่ีสภาพที่ดีพอ ถนนบางช่วง
เป็นดิน หินคลุก เป็นหลมุเป็นบ่อ 

- เส้นทางคมนาคมไม่ทั่วถึง 
 
 
อุปสรรค 

- กลุ่มอาชีพท่ีมีอยู่ยังไมเ่ข้มแข็งเท่าที่ควร 

- กลุ่มอาชีพท่ีกู้เงินทุนของโครงการเศรษฐกิจชุมชน น าไปใช้ไม่
ถูกวัตถุประสงค ์

- ปัญหาด้านการตลาดของกลุม่เกษตรกร 

- กลุ่มอาชีพบางกลุ่มขาดเงินทุนและความรู้ในการพัฒนาอาชีพ
ของตนเอง 

- สภาพพื้นที่เป็นท่ีราบลุ่มบางส่วน  ท าให้เกิดน้ าท่วมและน้ าขัง
เวลาฝนตก  ท าให้ถนนเป็นหลมุเปน็บ่อ 

- ขาดงบประมาณในการก่อสร้างถนนคอนกรีตให้เพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชน 

 



 

๓๒ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จุดแข็ง   /  โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 
ด้านบริการชุมชนและสังคม จุดแข็ง 

- มีการสนับสนุนดา้นสวสัดิการแกผู่สู้งอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ 

- มีการส่งเสรมิด้านการกีฬาให้กับโรงเรียนและหมู่บ้าน 

- มีองค์กรชุมชนท่ีเข้มแข็ง  เช่น  กรรมการหมู่บ้านกองทุน
หมู่บ้าน  และกลุ่มสัจจะของหมู่บา้น 

- ประชาชนร่วมอนุรักษ์และสืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นที่ดีงาม 

- มีโรงเรียนในต าบล ๖ โรงเรียน  ซึง่เพียงพอในการจัดการศึกษา 

- มีวัดเป็นศูนยร์วมจติใจและกจิกรรมของชุมชน 
โอกาส 

- ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ไม่ถูกทอดทิ้งมีการดูแลจาก
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

- ท้องถิ่นให้ความส าคัญดา้นการกีฬา  แก่โรงเรียนและหมู่บ้าน 

- นโยบายของรัฐบาลเอื้ออ านวยต่อการสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

- มีการถ่ายโอนอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชนของรัฐบาล เช่น นโยบายเบีย้ยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี  นโยบายค่าตอบแทน อสม. และ
นโยบายต้นกล้าอาชีพ  

- อบต.ไดร้ับจัดสรรงบประมาณปฏบิัติการไทยเข้มแข็ง  โดย
น ามาจัดซื้อคอมพิวเตอรเ์พื่อเป็นศนูย์เรียนรู้ของต าบล 

จุดอ่อน 

- คนรุ่นเก่ามีการศึกษาน้อย 

- เยาวชนให้ความส าคัญกับการศึกษานอกพื้นที่ 

- คนบางกลุ่มยังขาดจริยธรรม  คณุธรรม วินัยและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

- สถานศึกษาขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น  
       คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
อุปสรรค 

- ค่านิยมตามกระแสวัฒนธรรมตะวนัตกเริ่มเข้ามามีบทบาท
มากขึ้น  ท าให้เยาวชนขาดจิตส านกึทางคุณธรรมและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม 

 



 

๓๓ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จุดแข็ง   /  โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จุดแข็ง 

- มีน้ าตกและธรรมชาติที่งดงาม  สามารถพัฒนาไปสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีส าคัญ 

 
โอกาส 

- รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะ
มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้เพิ่มมากขึ้น 
มีเทคโนโลยสีมัยใหม่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอยา่งมี 
ประสิทธิภาพ 

 

จุดอ่อน 

- แหล่งธรรมชาติจะอยูห่่างไกล  ท าให้การเดินทางไปสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นไปอย่างล าบาก 

 
อุปสรรค  

- งบประมาณที่จัดสรรมีการเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์
การเมืองและนโยบายของผู้บริหารรัฐบาลแตล่ะสมัย 

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จุดแข็ง   /  โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 

ด้านการบริหารจัดการองค์กร จุดแข็ง 

- มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย 

- มีการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลที่ด ี

- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

- องค์กรมีอิสระในการบรหิารงบประมาณมากขึ้น 

- การกระจายอ านาจท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทใน
การบริหารและพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 

- มีการส่งเสรมิบุคลากรให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
. มีการจัดโครงสร้างภายในท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 

 

จุดอ่อน 

- การเผยแพร่ข้อมลูของฝ่ายบรหิารมีน้อยท าให้ประชาชนไมรู่้
ความเคลื่อนไหว  ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆ  

- ประชาชนบางกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารงานของ อบต. 

- การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนยังไม่ทั่วถึงและ
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 

- การแก้ไขปัญหาไม่ตรงกับความตอ้งการเท่าท่ีควร 
 



 

๓๔ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จุดแข็ง   /  โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 
ด้านการบริหารจัดการองค์กร โอกาส 

- ประชาชนมีความรู้, ความเข้าใจเกีย่วกับสิทธิและหน้าท่ีของตน
ทางการเมือง 

- ประชาชนและชุมชนมีความตื่นตัวและมสี่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 

- องค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนในชุมชนจัดการ
บริหารท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตยให้มีประสิทธิภาพ   
ประสิทธิผล เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
ได้มากข้ึน  

 

อุปสรรค  
-    กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยดืหยุ่น            ไม่
เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
-    ห้วงระยะเวลาในการจัดสรรเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลล่าช้า
ไม่แน่นอน 
-   รัฐบาลจัดสรรงบประมาณต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา และมี
แนวโน้มลดลงเรื่อยๆ 
-   ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีภารกจิเพิ่มขึ้นแตไ่มม่ี
งบประมาณและบุคลากรมารองรบั 
-  นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

 
 
 



 

๓๕ 
 

บทท่ี  ๔ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ   และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

๑. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
สาธารณปูโภคพร้อม  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  ก้าวน าเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมนา่อยู่  เคียงคู่คุณธรรม  ทุกชีวิตอยู่ดีกินด ี

๒. พันธกิจการพัฒนา 
๑. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
๒. พัฒนาเสน้ทางคมนาคมและสาธารณปูโภค 
๓. ส่งเสริมการพัฒนาคนและชมุชนเข้มแข็ง 
๔. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๕. ส่งเสริมการสาธารณสุข ป้องกันโรคและระงบัโรคติดต่อ 
๖. การพัฒนาดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
๗. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๘. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
๙. ส่งเสริม ช่วยเหลือ พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงูอายุ คนพกิารและผู้ด้อยโอกาส 
๑๐. ส่งเสริมให้ราษฎรมีที่ดินท ากินเป็นของตัวเอง 
 

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 

๑. ราษฎรมีอาชีพและมีรายไดพ้อเพียง ประกอบกับมีที่ดินท ากินเป็นของตัวเอง 
๒. เส้นทางการคมนาคมได้มาตรฐาน พอเพียง สะดวกรวดเร็วพร้อมทสาธารณปูโภคครบครันและทั่วถึง 
๓. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวติและทรพัย์สิน 
๔. จัดการศึกษาสร้างคุณภาพพฒันาสังคมและท้องถิ่น 
๕. จัดการบริการสาธารณสุข ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และเครื่องมืออุปกรณ์พอเพียง 
๖. บริหารจัดการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการปลูกถาวร 
๗. ก่อสร้างปรับปรุง แหล่งเก็บกักน้ าให้ทั่วถึง 
๘. เพิ่มประสิทธิภาพกับบุคลากรในการปฏิบัติหนา้ที่ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม การสร้างกลไกในสังคมให้
ตรวจสอบกาสรทุจริตคอรัปชัน่ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติ การบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดี 



 

๓๖ 
 

๔.๓   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา (Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(Kpls) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นพัฒนาอาชีพ  
ราษฎรมีรายได้พอเพียง   

๑.  ร้อยละของประชากรใน
วันท างาน(๑๖ – ๖๐ ปี)ที่
ว่างงานลดลง 
๒.  ร้อยละของครัวเรือนที่มี
รายได้เฉลี่ยผ่านเกณฑ์ จปฐ.                 
(๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี) 
๓.  ร้อยละของครัวเรือนที่
เป็นสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
เพ่ิม 
๔.   พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 

๑.  ประชากรในวันท างานว่างงานลดเหลือร้อย
ละ ๕ ของประชากร 
 
๒.   ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
มีร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนทั้งหมด 
 
๓.   ครัวเรือนที่รวมกลุ่มสร้างอาชีพมีร้อยละ 
๔๐ 
 
๔.  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้พัฒนาอยู่ ๒ 
แห่ง 

๕% 
 
 

๑๐๐% 
 
 

๔๐% 
 
 

๒  แห่ง 

๒๕% 
 
 

๘๕% 
 
 

๔๐% 
 
 

๑ 

๒๐% 
 
 

๙๐% 
 
 

๓๕% 
 
 
- 

๑๕% 
 
 

๙๕% 
 
 

๓๐% 
 
 
- 

๑๐% 
 
 

๑๐๐% 
 
 

๒๕% 
 
 

๑ 

๕% 
 
 

๑๐๐% 
 
 

๑๕% 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 



 

๓๗ 
 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา (Goals) 
ตัวช้ีวัด 
(Kpls) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๒.  เส้นทางการคมนาคม
ได้มาตรฐานพอเพียง 
สะดวกรวดเร็ว พร้อม
สาธารณูปโภคครบครัน
และท่ัวถึง 

๑.  ร้อยละของครัวเรือนที่มี
การคมนาคมสะดวก 
๒.  ร้อยละของเส้นทางใน
ต าบลที่ได้มาตรฐาน 
๓.  ร้อยละของครัวเรือนมี
ระบบสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง
ลดลง 

๑.  ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกมีร้อยละ 
๖๐ ของครัวเรือนทั้งหมด 
๒.  เส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน ต าบลได้
มาตรฐานร้อยละ  ๔๕ 
๓.   ครัวเรือนที่ไม่มีระบบสาธารณูปโภค ร้อย
ละ  ๔๐  ของครัวเรือนทั้งหมด 

๘๐% 
 

๘๐% 
 

๒๐% 

๖๐% 
 

๔๕% 
 

๔๐% 

๖๕% 
 

๕๐% 
 

๓๕% 

๗๐% 
 

๖๐% 
 

๓๐% 

๗๕% 
 

๗๐% 
 

๒๕% 

๘๐% 
 

๘๐% 
 

๒๐% 

๓.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

๑.  ร้อยละของครัวเรือนร่วม
พัฒนากิจกรรมชุมชนเข้มแข็ง
เพ่ิมข้ึน 
๒.  ร้อยละของประชากรที่เข้า
ร่วมการจัดกิจกรรมด้านการ
กีฬาเพ่ิมขึ้น 
๓.   ร้อยละของประชากรที่
เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

๑.  จ านวนครัวเรือนเข้าร่วมกลุ่มพัฒนา
กิจกรรมชุมชนเข้มแข็งร้อยละ ๒๐ 
 
๒.  จ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการ
กีฬาของต าบล ร้อยละ ๓๐ 
 
๓.   จ านวนประชากรที่เข้ารับการอบรมเป็น
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ร้อยละ 
๑.๐๒ 

๖๐% 
 
 

๓๕% 
 
 

๒% 

๒๐% 
 
 

๓๐% 
 
 

๑.๐๒% 

๓๐% 
 
 

๓๕% 
 
 

๑.๘๐% 

๔๐% 
 
 

๔๐% 
 
 

๒% 

๕๐% 
 
 

๔๕ 
 
 

๒% 

๖๐% 
 
 

๕๐% 
 
 

๒% 

 
 



 

๓๘ 
 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา (Goals) 
ตัวช้ีวัด 
(Kpls) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๔.  จัดการศึกษาสร้าง
คุณภาพพัฒนาสังคมและ
ท้องถิ่น 

๑.  ร้อยละของนักเรียนที่จบ 
ป.๖ ได้รับการศึกษาต่อ 
๒.  ร้อยละของนักเรียนที่จบ
มัธยมศึกษาตอนต้นได้รับ
การศึกษาต่อ 
๓.  ร้อยละของจ านวนเด็ก
ก่อนวัยเรียนได้รับการ
เตรียมการศึกษา 
๔.  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ใน
ต าบล  

๑.  นักเรยีนที่จบ ป.๖ ได้รับการศึกษาต่อในชั้น
ที่สูงขึ้นร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป 
๒.  นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้นได้ศึกษา
ต่อในชั้นสูงขึ้นร้อยละ ๗๐ 
 
๓.  เด็กอายุ ๓ ขวบในพ้ืนที่ได้เข้าเรียนเตรียม
ความพร้อมทั้งหมด 
 
๔.  จ านวนห้องสมุดที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน  ๙  แห่ง 

๙๘% 
 

๙๐% 
 
 

๑๐๐% 
 
 

๑๑ 

๘๐% 
 

๗๐% 
 
 

๘๕% 
 
 

๙ 

๘๕% 
 

๗๕% 
 
 

๙๐% 
 
 

๑๐ 

๙๐% 
 

๘๐% 
 
 

๑๐๐% 
 
 

๑๑ 

๙๕% 
 

๘๕% 
 
 

๑๐๐% 
 
 

๑๑ 

๙๘% 
 

๙๐% 
 
 

๑๐๐% 
 
 

๑๑ 

๕.  จัดการบริการ
สาธารณสุขให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่และส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพอนามัย
ดีถ้วนหน้า 

๑.  ร้อยละของครัวเรือนใน
ต าบลได้รับการบริการ
สาธารณสุขที่ทันสมัยและ
รวดเร็ว 
๒.  ร้อยละของครัวเรือนใน
ต าบลขาดความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดต่อ 

๑.  ราษฎรในต าบลได้รับการบริการสาธารณสุข
ที่ทันสมัยและรวดเร็วร้อยละ ๘๐ 
 
 
๒.  ราษฎรในต าบลไม่มีความรู้ในการฏิบัติการ
ป้องกันและรักษาโรคติดต่อร้อยละ ๑๕ 

๑๐๐% 
 
 
 

๕% 

๘๐% 
 
 
 

๑๕% 

๙๐% 
 
 
 

๑๐% 

๙๕% 
 
 
 

๘% 

๑๐๐% 
 
 
 

๗% 

๑๐๐% 
 
 
 

๕% 

 



 

๓๙ 
 

 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา (Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(Kpls) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๖.  บริหารจัดการก าจัด
ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล  และ
การปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ
ต่าง ๆ  

๑.  มีสถานที่ท้ิงขยะหรือที่พัก
ขยะชั่วคราว 
๒.  จ านวนทัศนียภาพตาม
เส้นทางจราจรที่สวยงาม
เพ่ิมข้ึน 

๑.  ปัจจุบันยังไม่มีสถานที่ทิ้งขยะหรือที่พักขยะ 
 
๒.  ทัศนียภาพที่สวยงามตามเส้นทางจราจร
ทั้งหมด  ประมาณร้อยละ  ๔๐ 

๑ แห่ง 
 

๖๐% 

- 
 

๔๐% 

- 
 

๔๕% 

- 
 

๕๐% 

- 
 

๕๗% 

๑ 
 

๖๐% 

๗.  ก่อสร้างปรับปรุงแหล่ง
กักเก็บน้ าให้ทั่วถึง 

๑.  ร้อยละของครัวเรือนที่
ขาดน้ าดื่มน้ าใช้ตลอดทั้งปี
ลดลง 
๒.  ร้อยละของครัวเรือนขาด
แหล่งน้ าท าการเกษตรลดลง 
๓.  ร้อยละของหมู่บ้านที่มี
แหล่งกักเก็บน้ าอุปโภคบริโภค
เพ่ิมข้ึน 

๑. จ านวนครัวเรือนที่ขาดน้ าดื่มน้ าใช้ตลอดปีทั้ง
ปีร้อยละ ๒๕ 
๒.  จ านวนครัวเรือนที่ขาดน้ าในการท า 
การเกษตร ร้อยละ ๓๕ 
๓.  จ านวนหมู่บ้านที่มีแหล่งกักเก็บน้ าอุปโภค
บริโภค ร้อยละ  ๔๐ 

๕% 
 

๕% 
 

๗๐% 

๒๕% 
 

๒๕% 
 

๔๐% 

๒๐% 
 

๒๐% 
 

๕๐% 

๑๕% 
 

๑๕% 
 

๖๐% 

๑๐% 
 

๑๐% 
 

๖๕% 

๕% 
 

๕% 
 

๗๐% 

 
 
 
 



 

๔๐ 
 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา (Goals) 
ตัวช้ีวัด 
(Kpls) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๘.  เพ่ิมประสิทธิภาพกับ
บุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและสร้างกลไกใน
สังคมให้ตรวจสอบการ
ทุจริต คอรัปชั่นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสู่การ
ปฏิบัติการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

๑.  ร้อยละของราษฎรใน
ต าบลได้รับการบริการที่ดีและ
รวดเร็ว 
๒.  ร้อยละของบุคลากร
ทั้งหมดได้รับการฝึกอบรมใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
๓.  ร้อยละของประชาชนใน
ต าบลรับทราบข้อมูลข่าวสาร
การบริหารจัดการขององค์กร 

๑.  ราษฎรในต าบลได้รับการบริการที่ดีและ
รวดเร็วร้อยละ ๘๐ 
๒.   บุคลากรได้รับการฝึกอบรมการปฏิบัติ
หน้าที่ร้อยละ ๕๐ 
 
 
๓.  ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารการ
บริหารจัดการขององค์กรร้อยละ  ๗๐ 

๙๘% 
 

๘๐% 
 
 
 

๑๐๐% 

๘๐% 
 

๖๐% 
 
 
 

๗๐% 

๘๕% 
 

๗๐% 
 
 
 

๘๐% 

๙๐% 
 

๗๕% 
 
 
 

๘๕% 

๙๕% 
 

๘๐% 
 
 
 

๙๐% 

๙๘% 
 

๘๐% 
 
 
 

๙๕% 

๙.  ให้มีกองทุนสงเคราะห์
หรือสวัสดิการช่วยเหลือ
การพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ
หรือผู้ด้อยโอกาส 

๑.  ร้อยละผู้ด้อยโอกาสทั้ง
ต าบล ได้รับทุนสงเคราะห์
ช่วยเหลือเพ่ิม 
๒.  จัดตั้งกองทุนพัฒนาสตรี
ของหมู่บ้าน ต าบล 

๑. จ านวนผู้ด้อยโอกาสได้รับทุนสงเคราะห์
ช่วยเหลือ ร้อยละ ๗๐ 
 
๒.  จัดตั้งกองทุนพัฒนาสตรีของหมู่บ้านต าบล 
ร้อยละ ๓ 

๑๐๐% 
 
 

๒๐% 

๗๐% 
 
 

๓% 

๘๐% 
 
 

๕% 

๙๐% 
 
 

๑๐% 

๑๐๐% 
 
 

๑๕% 

๑๐๐% 
 
 

๒๐% 

๑๐.  ส่งเสริมและ
สนับสนุนประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

๑. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมทางประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

๑.  จ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ประเพณี  วัฒนธรรมของท้องถิ่น  ร้อยละ  ๕๐ 

๗๐% ๕๐% ๕๗% ๖๐% ๖๕% ๗๐% 



 

๔๑ 
 

 

บทท่ี ๕ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑.  ด้านเศรษฐกิจ ๑.๑  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ๑.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้ 
๒.  จัดตั้งโรงงานผลิตน้ าดื่ม/ปั้มน้ ามันชุมชน 
๓.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ส านักงานปลัด  
ส านักงานปลัด 
ส่วนโยธา 

 ๑.๒  พัฒนาดา้นอุตสาหกรรมและการโยธา ๑.  ก่อสร้างถนน คสล.และถนนลาดยาง 
๒.  ก่อสร้างทางเท้า คสล. 
๓. บุกเบิกและก่อสร้างถนน 
4. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในต าบล 
๕.  ก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน 
๖.  ก่อสร้างและปรับปรุงฝายน้ าล้น 
7. ปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ าและขุดลอกคูคลอง 
๘.  สร้างท่อระบายน้ า 
๙.  ขุดเจาะและปรับปรุงบ่อบาดาล 
๑๐. ก่อสร้างคูส่งน้ า 
๑๑. จัดหาพัสดุกักเก็บน้ า 
๑๒. สร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ต าบล 
๑๓. ขยายเขตไฟฟา้ และตดิตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 

 



 

๔๒ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ๑.๓  พัฒนาดา้นการเกษตร ๑.  อบรมให้ความรู้ วิชาการการเกษตร 

๒.  สนับสนุน  ส่งเสริมการท าปุย๋หมักหรือปุ๋ยชีวภาพ 
๓.  สนับสนุนการก่อสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ 
๔. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร 
๕.  ส่งเสริมการส่งออก  ผลิตผลการเกษตร 
     และจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรต าบล 
๖.  ก่อสร้างอาคารและหน่วยผลิตทางการเกษตร 

ส านักงาน ปลัด 
ส านักงาน ปลัด 
ส านักงาน ปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

๒.  ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและ
สังคม 

๒.๑  พัฒนาดา้นการสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

๑.   จัดประชุมสัมมนาตา่ง ๆ และประชาคมหมู่บา้น 
2. สนับสนนุให้ประชาชนมีส่วนร่วมและบทบาทรวมถึงการ

ตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร 
3. ปรับปรุงอาคาร, ศาลาประชุมหมู่บ้าน 
4. ชุมชนต้านยาเสพตดิ 
5. โครงการเสียงตามสาย, หอกระจายข่าว 
๖. ก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์และจัดหาสื่อสิง่พิมพ์ 
๗.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๘.  สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
๙.  จัดท าและปรับปรุงช่องทางการสื่อสารแก่ประชาชน 
๑๐. ฝึกอบรม/ทบทวน/จัดหาวสัดุอุปกรณ์แก่ อปพร. 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

 

 



 

๔๓ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ๒.๒  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

๑.  ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา และนนัทนาการ 
๒.  สร้างลานกีฬาหมู่ 
๓.  ส่งเสริมการศาสนาประเพณ ี วัฒนธรรม 
     อนุรักษ์  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. จัดสร้างสวนสาธารณะ,ที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 

ส านักงาน ปลัด 
ส านักงาน ปลัด 
ส านักงาน ปลัด 
ส านักงาน ปลัด 
ส านักงาน ปลัด 

 ๒.๓  พัฒนาการศึกษา 1. สนับสนนุด้านโภชนาการและสขุาภาพของนักเรียน 
๒.  จัดตั้งศูนย์พฒันาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและจัดหาครูผูส้อนเด็ก
เล็ก 
๓.  พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของนักเรียน 
๔.  พัฒนาดา้นการกีฬาของนักเรียน 
๕.  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อการเรียนรู้ 
๖.  อบรมคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่นักเรียน 
๗.  สนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 

ส านักงาน ปลัด 
ส านักงาน ปลัด 
 
ส านักงาน ปลัด 
ส านักงาน ปลัด 
ส านักงาน ปลัด 
ส านักงาน ปลัด 
ส านักงานปลัด 

 ๒.๔   พัฒนาการสาธารณสุข ๑.  ส่งเสริมการบริการด้านพยาบาลอยา่งทั่วถึงทุกหมู่บา้น 
 ๒. จัดอบรมให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคตลอดถึง    
     ความปลอดภัยการบริโภคอาหาร 
๓.รณรงค์ให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค 
ติดต่อทั้งในคนและสัตว ์
 

ส านักงาน ปลัด 
ส านักงาน ปลัด 
 
ส านักงาน ปลัด 
 
 



 

๔๔ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดลอ้ม  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๓.๑  แนวทางพฒันาบริหารจัดการ ๑.  ก่อสร้างฝายต้นน้ าล าธาร (Check dam) 
๒. อบรมและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และการจัดตั้งศนูย์ศึกษาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๓.  การอนุรักษ์แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
 

ส่วนโยธา 
ส านักงาน ปลัด 
 

 ๓.๒  พัฒนาดา้นเคหะและชุมชน ๑. การปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเสน้ทางจราจรและแหล่งศนูย์      
    รวมของชุมชน 
๒. ก่อสร้างและปรับปรุงศาลาทีพ่ักริมทาง 
๓. จัดซื้อถังขยะบริการในเขตชุมชน 
 

ส่วนโยธา 
 
ส่วนโยธา 
ส านักงาน ปลัด 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

๔.๑  พัฒนาบุคลากร ๑. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้และ
ประสิทธิภาพในการท างาน 
๒.  พัฒนาศักยภาพในการปฏบิตัิงานของบุคลากร 
๓. ให้บริการประชาชนทั้งในและนอกสถานที่ 
๔.  ทัศนศึกษา ดูงานในประเทศและต่างประเทศ 

ส านักงาน ปลัด,สว่นการ
คลัง ,ส่วนโยธา 

 
 

 ๔.๒  พัฒนาการบริหารจัดการ 1. จัดหาและปรบัปรุงเครื่องมือเคร่ืองใช้ที่ทันสมยัและ   
เพียงพอ 

๒.  ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจกิจการของ อบต. 
     และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปของประชาคม 
๓.  การจัดท าผังเมืองรวม 
๔.  ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ 
๕.   จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก และผู้บริหาร อบต. 
๖.   จัดเก็บข้อมูล จปฐ. กชช ๒ ค.และข้อมูลสถิติต่าง ๆ  

ส านักงาน ปลัด 
 
ส านักงานปลัด 
 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 



 

๔๕ 
 

บทท่ี  ๖ 

การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ไปปฏิบัติ เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางและ
กลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีในปีต่อๆ ไป  และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาคมท้องถิ่น 

องค์ประกอบ ประกอบด้วยองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการก าหนดวิธีการติดตามและ
ประเมินผล , การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

1. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๘  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยนได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ไว้แล้ว  ประกอบด้วย 
 ๑. นายวิเชียร  ใจห้าว  สมาชิกสภา อบต. กรรมการ 
 ๒. นายบรรพต   จิตต์อารีย์  สมาชิกสภา อบต. กรรมการ 
 ๓. นายพงษ์ศา   ณ นคร  สมาชิกสภา อบต. กรรมการ 
 ๔. นายสมมาตร   ใจเพียร ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
 ๕. นายนุกูล   ทรัพย์มี ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
 ๖. นายสุนทร   พิชัยฤกษ์ ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการ 
 ๗.นายศรัทธา   อ่อนเกตุพล ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการ 
 ๘. นายกิตติศักดิ์   อมรลักษณ์ หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการ 
 ๙. นายธวัช   จิตเอ้ือเฟ้ือ หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการ 
 ๑๐. นายจารึก   สมจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๑.นายเชย  นวลมุสิก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
๑.  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 ๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 



 

๔๖ 
 

๒. วิธีการติดตามผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 

๑. การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ  องค์กรหลักคือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลซึ่งอาจจะ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน 
  ๒. วิธีการประเมินผลระดับความส าเร็จ  และล้มเหลว  ของแผนงาน / โครงการ  มี  ๓ ระดับ   คือ 
   ๑.  ผลผลิต  เป็นการพิจารณา  ปริมาณ  เวลา  งบประมาณ  คุณภาพ  และความ พึงพอใจ 

๒. ผลลัพธ์  ผลที่เกิดจากผลผลิต  ซึ่งเป็นการวัดระดับความส าเร็จและความล้มเหลวของ
ผลลัพธ์ของแผนงาน / โครงการ  เป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์และความคุ้มค่าของ
โครงการ 

๓. ผลลัพธ์สุดท้าย  ผลของโครงการแต่ละโครงการ  ควรบรรลุผลลัพธ์สุดท้าย  ซึ่งเป็นผลที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๓.  การก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล รายละเอียดมีดังนี้ 
การติดตามและประเมินผล  องค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน  จะท าการติดตามและประเมินผล

ความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนงาน / โครงการ โดยจะติดตามในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ระยะ
สั้น  ๓ ปี   ภายในระยะเวลา  ๑  เดือน  หลังสิ้นปีงบประมาณ   และคณะผู้บริหารชี้แจงผลการด าเนินงานในรอบปีต่อ
ประชาคมต าบล เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อผลการด าเนินงาน 

 
    

 


