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บทที ่ 1   
บทน า 

  การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ของท้องถิ่นในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดผลที่จะน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายนโยบายที่
ผู้บริหารท้องถิ่นได้ก าหนดและน าเสนอไว้ต่อประชาชนก่อนกระบวนการเลือกตั้ง แต่อย่างไรก็ตามในการจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจะไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างยั่งยืนหากขาดการบูรณาการกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดในภาพรวม ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาที่
ตอบสนองต่อปัญหาหรือศักยภาพในบางประเด็นที่จะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ในทุกระดับ 

  ดังนั้นในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีการประสานยุทธศาสตร์การ
พัฒนาในทุกระดับเพ่ือให้การด าเนินงานประสานสอดคล้องและสนับสนุนกัน เพ่ือแปลงนโยบายน าไปสู่ การ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่มีความเชื่อมโยงกันของการพัฒนาในจังหวัดและยุทธศาสตร์จังหวัดใน
รายละเอียดต่อไปแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 มี 3 ประเภท คือ 
  ๑. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอและแผนชุมชน 
  ๒. แผนพัฒนาสามปี หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสาม
ปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
  ๓. แผนการด าเนินงาน หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ 

๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาเป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายที่จะด าเนินการพัฒนาในอนาคตโดยแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาอ าเภอและนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในจังหวัด 
๒. เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนในภาพรวมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
๓. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น “แผนพัฒนาสามปี” 



๔. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การพัฒนา บุคลากร พัฒนาคุณภาพ สาธารณูปโภคและการ
บริหารการจัดการที่ดี 

 
๕. เพ่ือประสานการพัฒนาให้สอดคล้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น     

1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  เทศบาลต าบลหลักช้าง จัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือก าหนดทิศทางการ
พัฒนาและห้วงระยะเวลาให้ครอบคลุมแผนพัฒนาสามปี ซึ่งมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
  1. เตรียมการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1.1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี ดังนั้น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้ว (ใช้กรอบยุทธศาสตร์ฯ เดียวกันกับการจัดท าแผนพัฒนาสามปี) จะต้องก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการให้เหมาะสมเพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนว
ทางการพัฒนา รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจัดในคราวเดียวกันกับการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
โดยแจ้งวัตถปุระสงค์และน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาของแต่ละประเภทได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
  1.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ว่าควรจะต้องปรับปรุง แก้ไขหรือคงไว้ในประเด็นใด เพ่ือจัดท าเป็นแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับใหม่ 
 1.4 ส าหรับข้อมูลในการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
พิจารณาจากปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูลพ้ืนฐานจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ข้อมูล จปฐ. วัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นต้นในการจัดเก็บข้อมูล เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอาจ
จัดเก็บข้อมูลในคราวเดียวกันเพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาทั้ง 2 ประเภทได้ แต่หากมีประเด็นใดไม่
เกี่ยวเนื่องกันกใ็ห้แยกข้อมูลให้ชัดเจน 
  1.5  ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดย 
   1.5.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการ  การ
วิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT Analysis) ตลอดจนการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
   1.5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนให้เกิดขึ้นในทุกพ้ืนที่โดยพิจารณาน า
ปัญหา/ความต้องการของชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รูปแบบเค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาให้ถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 600 ลงวันที่ ๒9มกราคม 2559 
  3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 



  4. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 
1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. เป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในจังหวัด 
2. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน

ในภาพรวมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
3. เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  “แผนพัฒนาสามปี” 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพ  การพัฒนา บุคลากร พัฒนาคุณภาพ สาธารณูปโภคและการบริหาร

การจัดการที่ดี 
5. ประสานการพัฒนาให้สอดคล้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

2.1 ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา ฯลฯ 

ประวัติต าบลหลักช้าง 
ต าบลหลักช้ าง  เป็นต าบลหนึ่ ง ในเขตการปกครองของอ า เภอช้างกลาง จั งหวัด

นครศรีธรรมราช จัดตั้งตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อปีพ.ศ. 2538  โดยมีรูปแบบการบริหารเป็น
สภาต าบล  และยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบล)  ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป  เล่มที่ 
113  ตอนที่ 9 ลงวันที่  30 มกราคม 2539  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30  มีนาคม  2539  และได้ยกฐานะ
เป็นเทศบาลต าบลหลักช้างเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555  

ที่ตั้ง 
เทศบาลต าบลหลักช้าง ตั้งอยู่เลขที่ 285 หมู่ที่ 5 ต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่
ห่างจากอ าเภอช้างกลาง 5กิโลเมตร ต าบลหลักช้างมีพ้ืนที่ ประมาณ 47 ตารางกิโลเมตร 

ภูมิประเทศ    โดยทั่วไปมีลักษณะดินที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ าธรรมชาติหลายสายไหลผ่าน เหมาะส าหรับการ
ประกอบอาชีพเกษตร ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน ดินเหนียวปนทรายเหมาะส าหรับการท าสวนยางพารา  
ท านาข้าว 

อาณาเขตติดต่อ   
  ทิศเหนือ  จดต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทิศตะวันออก จดต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

   ทิศตะวันตก จดต าบลแก้วแสน และต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ทิศใต้  จดต าบลแก้วแสน อ าเภอนาบอน และจดต าบลช้างกลางอ าเภอช้างกลาง 
     จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การปกครอง 
  เทศบาลต าบลหลักช้าง มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด   10 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1. บ้านทุ่งปอน 307 273 287 560 

2. บ้านโคกทือ 238 339 363 702 

3. บ้านนาปราน 166 280 298 578 

4. บ้านหนองเตย 310 391 421 812 

5. บ้านหนองไหล 488 858 857 1,715 

6. บ้านหลักช้าง 214 274 293 567 

7. บ้านต้นซาง 122 216 208 424 

8. บ้านบนควน 191 293 301 594 

9. บ้านโคกสะท้อน 156 316 322 638 

10. บ้านควนพิศิษฐ์ 462 559 569 1,128 
 รวม 2,654 3,799 3,919 7,718 

 
แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประชากร 
 ประชากรทั้งสิ้น 7,718 คน เป็นชาย  3,799 คน เป็นหญิง 3,919 คน  จ านวนครัวเรือน 2,654 
 ครัวเรือน 
สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  จ านวน 1 แห่ง 
 โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ  จ านวน 1 แห่ง 
 สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง 
สังคม 
 การศึกษา 
  โรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 5 โรง 
  - โรงเรียนบ้านนาปราน 
  - โรงเรียนวัดหลักช้าง 
  - โรงงเรียนวัดจันด ี
  - โรงเรียนบ้านหนองเตย 
  - โรงเรียนบ้านควนตม 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหลักช้าง 
 โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน จ านวน 2 โรง 
  - โรงเรียนพ่ึงตนเอง 
  - โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา 
 อ่ืนๆ 
  - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน จ านวน  4 แห่ง 
  - ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจ านวน 1ศูนย์ 
 ศาสนาประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 3 แห่ง ส านักสงฆ์ 1 แห่ง 
  และศูนย์ปฎิบัติธรรม  1 แห่ง 
  - วัดจันดี 
  - วัดหลักช้าง 
  - วัดธาตุน้อย 
  - ส านักสงฆ์บ้านควนตม หมู่ที่ 2 
  - ศูนย์ปฎิบัติธรรมควนโด 
 อปพร.จ านวน 1 ศูนย์ และป้อมต ารวจชุมชนประจ าต าบล 2 แห่ง 

ด้านเศรษฐกิจ 
 อาชีพ รับราชการ ท าสวน ท านา รับจ้าง เลี้ยงสัตว์  รายได้เฉลี่ย 55,219 บาท/คน/ปี 
 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล 
  -  ปั๊มน้ ามัน3 แห่ง 
  -  ศูนย์โตโยต้าสาขาจันดี  จ านวน 1 แห่ง 
 



ด้านท่องเที่ยว  

 แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ “วัดธาตุน้อย”  เป็นสถานที่ส าคัญของพุทธศาสนิกชนชาวอ าเภอ 
ช้างกลางและฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงชาวใต้ทั้งปวง สร้างขึ้นโดย“พ่อท่านคล้าย” พระเกจิที่น่า
เคารพเลื่อมใสอย่างสูงยิ่ง มากด้วยเมตตา และครองศีลงาม มีอภิญญาแก่กล้า จนชาวบ้านต่างขนานว่า “พระผู้
มีวาจาสิทธิ์” 

 

 

 

ประวัติพ่อท่านคล้าย พระครูพิศิษฐ์อรรถการ หรือ “พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์”มีนามเดิมว่า “คล้าย สีนิล” 
บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2438 ขณะที่มีอายุ 19 ปี ที่วัดจันดี ต าบลหลักช้าง   ครั้น
อายุครบ 20 ปี จึงอุปสมบท ณ อุทกุกเขปสีมา (ศาลาน้ า) วัดวังม่วง ได้รับฉายาว่า “จันทสุวัณโณ” จากนั้นได้ 
เข้าศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เรียนมูลกัจจายนะ ในส านักพระครูกาแก้ว (ศรี) ณ วัดหน้าพระธาตุ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเวลา 2 พรรษาแล้วจึงศึกษาวิปัสสนากรรมฐานที่ส านักวัดสามพัน 
อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นศึกษาวิปัสสนาและไสยศาสตร์กับ”พระครูกาย” ก่อนเดินทางไป
จ าวัดและศึกษาพระธรรมต่อที่ “วัดมะขามเฒ่า” ในจังหวัดสงขลา ตลอดเวลา ที่อยู่ใต้ร่มกาสาวพัตร พ่อท่าน
คล้ายยึดมั่นในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานติดต่อโดยมิได้ประมาทจนมีพลังจิตที่กล้าแข็งสามารถมองเห็น
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เหตุการณ์อนาคตได้ และเคยสร้างปาฎิหารย์ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ประจักษ์แก่สายตาหลายครั้ง จนเป็นที่เลื่อมใส
ศรัทธา และเป็นที่มาของสมญานาม “ พระอรหันต์ยุคก่ึงพุทธกาลแห่งแดนใต้ผู้มีอิทธิฤทธิ์ปากพระร่วง” 
 

การคมนาคม 

 การคมนาคมการติดต่อระหว่างต าบลกับต าบล และอ าเภอช้างกลางหรือระหว่างต าบลกับพ้ืนที่
ใกล้เคียง ตลอดจนการติดต่อภายในต าบลจะใช้การคมนาคมทางบก โดยการคมนาคม ผ่านเข้า ต าบลหลักช้าง 
นี้ไม่มีรถโดยสารประจ าทางผ่าน ดังนั้นการคมนาคมส่วนใหญ่ของประชาชน จะใช้รถหรือพาหนะส่วนตัวในการ
สัญจรไปมา 

 ถนนลูกรัง 
 ถนนลาดยาง 
 ถนนคอนกรีต 
 ถนนหินคลุก 
การไฟฟ้า 
 - มีไฟฟ้าเข้าถึงท้ัง 10 หมู่บ้าน 
การประปา 
 - มีระบบประปาหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน 
  หมู่ที่ 2 จ านวน 2 แห่ง 
  หมู่ที่ 3 จ านวน 1 แห่ง 
  หมู่ที่ 4 จ านวน 2 แห่ง 
  หมู่ที่ 5 จ านวน 2 แห่ง 
  หมู่ที่ 6 จ านวน 2 แห่ง 
  หมู่ที่ 7 จ านวน 1 แห่ง 
  หมู่ที่ 8 จ านวน 1 แห่ง 
  หมู่ที่ 9 จ านวน 1 แห่ง 
 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  - ล าน้ า,ล าห้วย            15     แห่ง 
  - บึง, หนองและอ่ืนๆ      5     แห่ง 
แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
   - ฝาย               3     แห่ง   
  - สระน้ าประจ าหมู่บ้าน   6     แห่ง 
  - ประปาหมู่บ้าน     11     แห่ง 
  - สวนสาธารณะพรุไข่เต่า   หมู่ที่  8 

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
 ด้านการเมืองการบริหาร 



 เทศบาลต าบลหลักช้าง  ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล จ านวน 
12 คนซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เทศบาลต าบลหลกัชา้ง 

สภาเทศบาลต าบล นายกเทศมนตรี 

ประธานสภา 

รองประธานสภา 

เลขานุการสภา 

สมาชิกสภา 

รองนายกเทศมนตรี 
1 1

รองนายกเทศมนตรี 
2 

เลขานุการ 
นายกเทศมนตรี 

 

ท่ีปรึกษา 
นายกเทศมนตรี 



ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

 
ส านักปลัดปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
 

ฝ่ายอ านวยการ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

งานทะเบียนราษฏรและ
บัตรประจ าตัวประชาชน 

งานธุรการ งานแผนและงบประมาณ 

งานการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ 

งานพัฒนาชุมชน 
งานการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

งานปูองกันและบรรเทา
สาธารณะภัย 

งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ

มั่นคง 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

งานการเงินและบัญชี 
งานจัดเก็บและ 

พัฒนารายได้ 

งานพัสดุและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

ฝ่ายการโยธา 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

งานสาธารณูปโภค งานสถานที่และไฟฟูา
สาธารณะ  

 

 

โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลหลกัช้าง 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2558 – 2560 
(ตามระบบจ าแนกต าแหน่ง  ในระบบแท่ง) 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการ  ของเทศบาลต าบลหลักช้าง 
 



 

โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการต่างๆของเทศบาลต าบลหลักช้าง  ดังนี้ 

๑. ส านักปลัดเทศบาล   

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่
ของกอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และงานอ่ืนๆ  ที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  ๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ   

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้ก าหนด ให้
เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ
ส่ ว น ร า ช ก า ร ใ น เ ท ศ บ า ล ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม น โ ย บ า ย  แ น ว ท า ง  แ ล ะ แ ผ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร 
ของเทศบาล   การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานธุรการ งานแผนและงบประมาณ งานการ
เจ้าหน้าที่  งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน งานนิติการ งานพัฒนาชุมชน โดยมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้ 
   ๑.๑.๑ งานธุรการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ   

- งานสารบรรณของเทศบาล 
- งานดูแลรักษาจัดเตรีมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์การติดต่อ 
และอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
- งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงาน 
เทศบาล 
- งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ 
- งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
- งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและ 
ผู้ท าคุณประโยชน์ 
- งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
- งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล 
- งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

   ๑.๑.๒ งานแผนและงบประมาณมีหน้าที่เก่ียวกับ 
-การรวบรวม  วิเคราะห์  วิจัยสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล 
- การจัดท านโยบายและแผนต่าง ๆ  
- การประสานงานโครงการต่าง ๆ  
- การติดตามและประเมินผลโครงการ 
- การให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาล 
- การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลและหน่วยงานอื่น 
- การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  (เทศบัญญัติ) 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 



 
   ๑.๑.๓  งานการเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  - งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก 

 - งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี  สมาชิกสภา 
เทศบาลพนักงานและลูกจ้าง 

  - งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
 - งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

  - งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
  - งานพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาและดูงาน 

การศึกษาต่อการขอรับทุนการศึกษา 
  - งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  การให้บ าเหน็จ 

ความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
  - งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง 
  - งานการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอ่ืน ๆ 
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๑.๑.4 งานนิติการมีหน้าที่เก่ียวกับ 

- งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย   
ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
- งานจัดท านิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อด าเนินการ 
ตามกฎหมาย 

    - งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินับพนักงานเทศบาล 
และการร้องทุกข์ หรืออุทรณ์ 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย  และความม่ันคง 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

   ๑.๑.5 งานพัฒนาชุมชนมีหน้าที่เก่ียวกับ 
- การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและประชาชน 

    - การปลูกฝังวินัย  การถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติและเผยแพร่ความรู้ 
ด้านต่าง ๆ แก่เยาวชน 
- งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
- การพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมอาชีพประชาชน 

    - การจัดตั้งและควบคุมดูแลกลุ่ม  ชมรม หรือศูนย์เยาวชน 
 - การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา  กรีฑา  และการละเล่นพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ 
- การด าเนินงานเกี่ยวกับสนามเด็กเล่น  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและห้องสมุด 
 - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

   1.๑.6 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีหน้าที่เก่ียวกับ 
  - งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์   
การติดต่อและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

    - งานรวบรวมข้อมูลและจัดท าแผนของกองการศึกษา  รวมถึงการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานตามแผนการติดตาม  และการรายงาน 

    - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 



 
    - งานส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีท้องถิ่น 
    - งานประสาน  ส่งเสริม  และสนับสนุนโรงเรียนประถมและมัธยม 

   - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
   - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชน 

    - งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา 
    - งานส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่เก่ียวกับ 
- งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
- งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
- งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
- งานปูองกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ 
- งานสุขาภิบาลโรงงาน 
- งานชีวอนามัย 
- งานส่งเสริมสุขภาพ ด้านสุขศึกษา อนามัยโรงเรียน อนามัยแม่และเด็ก  
วางแผนครอบครัว สาธารณสุขมูลฐาน โภชนาการ สุขภาพจิต 
- งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ 
- งานควบคุมโรคติดต่อ 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

   ๑.๑.8 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชนมีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  - งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร  และบัตรประจ าตัวประชาชน 
  - งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและด าเนินการเลือกตั้ง 
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ๑.2 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
          มีหน้าที่รับผิดชอบได้แก่ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบ

เรียบร้อยและความมั่นคง  มีอ านาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุก
ประเภทและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
   ๑.2.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหน้าที่เก่ียวกับ 

- งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
- งานปูองกันและระงับอัคคีภัย  และสาธารณภัยอื่น ๆ 
- งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกใน 
การปูองกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ 
- งานฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 
- งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
- งานการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



 
๑.2.2  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงมีหน้าที่เก่ียวกับ 

- งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้ง 
กิจการการค้าที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
- งานควบคุมตรวจสอบและด าเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติข้อบังคับ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพ่ือเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่ 
เกี่ยวข้องกับความม่ันคงแห่งชาติ 
- งานประสานงานกับจังหวัดและอ าเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
และความมั่นคง 
- งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๒. กองคลัง 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร

ทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเงินบ าเหน็จบ านาญ เงิน
อ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ  ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท
ทะเบียนคุมเงินรายได้  และรายจ่ายต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท างบทดลองประจ าเดือน  ประจ าปี  
งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล  งานการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  ๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง 
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย  การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเงินบ าเหน็จ
บ านาญ เงินอ่ืนๆ  งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ   ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชี
ทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้  และรายจ่ายต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท างบทดลอง
ประจ าเดือนประจ าปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล  งานการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน  ง านการ
ตรวจสอบบัญชี  เอกสารการเบิกจ่าย  เอกสารการรับเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการ
บัญชี  งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา  งานตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สิน
เทศบาลการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  งาน
พัสดุและทรัพย์สิน  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน   ดังนี้ 

 

   ๒.๑.๑ งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
    - งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 

  - งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
  - งานจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
  - งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
  - งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เก่ียวข้องทุกประเภท 
  - งานจัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี  และรายงานอื่น ๆ 
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  - จัดท าสถิติรายรับ  และรายจ่ายจริง  ประจ าปีงบประมาณ 
  - จัดท าประมาณการรายรับ  และรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

- จัดท าสถิติเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ 



 
  - จัดท าสถิติเกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินสะสม 

- จัดท าสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน 

  - จัดท าสถิติรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ 
  - การรายงานสถิติการคลังประจ าปี  และการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติ 
การคลัง 
 

   ๒.๑.๒ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้มีหน้าที่เก่ียวกับ 
 - งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อ่ืน ๆ ของเทศบาล 
 - งานวางแผนการจัดเก็บรายได้  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ 
จัดเก็บรายได้ 
 - งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล 
 - งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและก าหนดค่ารายปีของ 
ภาษีโรงเรือน และท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่และรายได้อ่ืน 
 - งานจัดท าประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือช าระภาษี 
 - งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ 
จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี 
 - งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือแนบค าร้องของ 
เสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ 
 - งานพิจารณา  ประเมินและก าหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น 
เพ่ือน าเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 - งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี 
 - งานจัดเก็บและช าระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน ๆ 
 - งานลงรายการเก่ียวกับโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีปูาย 
ในทะเบียนเงินผลประโยชน์  และทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี  ของผู้เสีย 
ภาษีแต่ละรายเป็นประจ าทุกวัน 
 - งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
 - งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 - งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบ ารุงท้องที่ 
 - งานตรวจสองข้อมูลภาคสนาม 
 - งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน 
 - งานจัดท ารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน  และงานบริการข้อมูล งาน
ปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - งานส ารวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
 - งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน  รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัส 
ผู้ช าระภาษี 
 - งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร  ข้อมูลต่าง ๆ 
 - งานจัดท ารายงานประจ าเดือน 
 - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



 
 

   ๒.๑.๓ งานพัสดุและทรัพย์สินมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
  - งานพัสดุทั่วไป  เช่นการจัดหา  จัดซื้อ  จัดจ้าง  การเบิกจ่าย  เก็บรักษา    

 ซ่อมแซม  และบ ารุงรักษาพัสดุของเทศบาล 
  - การจัดท าบัญชีทะเบียนพัสดุ  เก็บรักษาใบส าคัญ  หลักฐานและเอกสาร   

  เกี่ยวกับพัสดุ และจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด                       
  - การจัดท าสัญญาต่ออายุสัญญาและเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญา 
  จ้าง 
  - การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าของเทศบาล 
  - การจัดท าทะเบียนสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ 
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓. กองช่าง 
  มีหน้าความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง  งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม
เครื่องจักรกลการวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา และงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
  ๓.๑ ฝ่ายการโยธา   
   มีหน้าความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง   งานแผนงาน
ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม   
การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม เก็บรักษา การควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงาน ดูแลสถานที่ในการจัดงานเกี่ยวกับระบบไฟฟูา ไฟฟูาสาธารณะซ่อมบ ารุง โดยมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้ 
   ๓.๑.๑ งานสาธารณูปโภคมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

  - งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอ่ืนๆ 
  - งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
  - งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เขื่อน  ทางเท้า 
  - งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ 
  - งานปรับปรุงแก้ไขและปูองกันสิ่งแวดล้อม   
  - งานสวนสาธารณะ 
  - งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  - งานบ าบัดน้ าเสีย 
  - งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
  - งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา 
  - งานประมาณราคา งานซ่อมบ ารุงรักษา 
 
 



 
 
 
3.1.2  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

                          - งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟูา ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอ่ืนๆ 
                          - งานประมาณการ 
                         - งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอ่ืนๆ 
                      - งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ 
                      - งานส ารวจออกแบบและค านวณอุปกรณ์ไฟฟูา 
                         - งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูา 

                     - งานซ่อมบ ารุงการไฟฟูาในเขตเทศบาล 
                         - งานให้ค าปรึกษาแนะน าตรวจสอบในด้านการไฟฟูา 
                         - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 อุปกรณ์และเครื่องมือ 
   รถเก็บขยะขนาดใหญ่  จ านวน 1 คัน 
   รถยนต์นั่งส่วนกลาง  จ านวน 1 คัน 
   รถดับเพลิง   จ านวน 1 คัน 
   รถบรรทุกน้ า   จ านวน 1 คัน 
   รถหกล้อ   จ านวน 1 คัน 
 

เทศบาลต าบลหลักช้างมีงบประมาณรายรับและรายจ่ายดังนี้ 
 

 

รายการ/ปี พ.ศ. พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
รายรับ 26,035,807.29 28,928,452.96 28,915,701.37 30,773,520.25 
รายจ่าย 18,077,026.40 21,883,927.96 25,528,646.83 23,337,219.04 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามา
เป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คน ส่งเสริมการกีฬา  การศึกษา  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต าบลหลักช้าง 
ต านานเมืองคล้องช้าง น้ ายางพันธุ์ดี มากมีผลไม้ พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) คือ  ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา และการกีฬา พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

บทที ่3 
แผนยุทธศาสตร ์

3.๑ กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละแห่ง นอกจากเพ่ือให้เห็น
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรแล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงบริบท
ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง ในทิศทางที่เหมาะสม
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศได้แก่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด รวมตลอดถึงกรอบนโยบาย 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นกรอบนนโยบาย 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นและร่วมก าหนดขึ้นจากผู้บริหารท้องถิ่น
ทุกแห่ง ประชาคมและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้ 

ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 

  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เป็น
ปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึง
ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ด าเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพ้ืนฐาน
มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการ
พัฒนา ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และต้องประกอบไปด้วยสองเงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปใน ทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

 

 

จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้
มีส านึกในคุณธรรม 



 
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ ง ในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความ
รอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและ
พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกได้เป็นอย่างด ี

ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 ประการ 

  1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกิดไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
  2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียง นั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น 
ๆ อย่างรอบคอบ 
  3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ    ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้ง
ใกล้และไกลเงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้ง
ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
 
เงื่อนไข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 

 เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการ วางแผน และความระมัดระวังใน
ขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มี
ความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

 เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มี
ความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

 

 

 

 

 



 
เศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐาน และเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า 

 เศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐาน คือ การพึ่งตนเอง ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Self-sufficiency 
แต่ค าว่า พอเพียง ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตรงกับค าว่า Sufficiency Economy นั้น มีความหมาย
กว้างกว่าแค่การพึ่งตนเองได้ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่เลี้ยงตัวเองได้บนพ้ืนฐานของความประหยัดและการ
ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น  

  เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ การแลกเปลี่ยน ร่วมมือ ช่วยเหลือกันเพ่ือท าให้ส่วนร่วม
ได้รับประโยชน์ และน าไปสู่การพัฒนาชุมชน และสังคมให้เจริญอย่างยั่งยืน สามารถด าเนินควบคู่ไปกับ
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐานในลักษณะที่เกื้อกูลกันอย่างสมดุล กล่าวคือ การด ารงชีวิตในความเป็น
จริง นั้น สมาชิกในแต่ละสังคมไม่สามารถด าเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐานที่เน้นหลักการ
พ่ึงตนเองอย่างร้อยเปอร์เซนต์ได้แต่เพียงอย่างเดียว  จึงต้องน าเอาหลักการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบก้าวหน้าที่มุ่งส่งเสริมหลักการแบ่งปันกันและร่วมมือกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในสังคม ซึ่งเป็นการอยู่
ร่วมกันในชุมชนอย่างสันติสุขและมีไมตรีต่อกัน  

3.1.1 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ นโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (แผนพัฒนาจังหวัด) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ อ าเภอ (แผนพัฒนาอ าเภอ) 

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ คสช. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มีกลยุทธ์ ดังนี้  
 กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดบริการทางสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน 
 กลยุทธ์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ าและการคุ้มครองสิทธิทางสังคม 
 กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดระเบียบการให้บริการการขนส่งสาธารณะรับจ้าง 
 กลยุทธ์ที่ ๔ การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 กลยุทธ์ที่ ๕ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ การปฏิรูปการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความรู้ให้กับประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาด้านสาธารณสุข 

กลยุทธ์ที่ ๓ การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างค่านิยม จิตส านึก และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
กลยุทธ์ที่ ๕ การจัดท านวัตกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาและความม่ันคงของประเทศ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
 กลยุทธ์ที่ ๒ การแก้ไขปัญหาเกษตรกรและการประมงอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาพลังงานทางเลือก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน มีกลยุทธ์ ดังนี้ 



 
กลยุทธ์ที่ ๑ การเพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          กลยุทธ์ที่ ๑ การปรับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
          กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพ่ิมรายได้ของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ : การปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืน
ในอนาคต ให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ : การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
กลยุทธ์ที่ ๒  : การปรับปรุงเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืนในอนาคต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างย่ังยืน มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ : จัดระบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 
  ๒.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

๒.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
๒.3 ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
๒.4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
๒.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
๒.6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๒.7 ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด

ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
๒.8 ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและ

ยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
๒.9 ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 

นโยบายของรัฐบาล 
  1.1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 
   1) การแก้ปัญหาหนี้ค้างช าระแก่ชาวนาในโครงการจ าน าข้าว 

๒) เร่งแก้ปัญหาการขอใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมที่ล่าช้า เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน 
๓) เน้นเบิกจ่ายงบดุลปี 2557 ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้มีอยู่ประมาณ 7 พันล้าน  
๔) เริ่มการลงทุนระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น อาทิ รถไฟรางคู่ และรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ  ในกทม. ปริมณฑล 
๕) เร่งรัดจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  

  1.2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  1.3 นโยบายเศรษฐกิจ 



 
  1.4 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.5 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  1.6 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
  1.7 นโยบายความม่ันคงของรัฐ 
  1.8 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑. การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน านวัตกรรมเกษตร  มาใช้เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ 

๒. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร้างอาชีพ และรายได้
ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 

๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และการใช้
พลังงานสะอาด 

๔. การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 
๕. การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
 
 
3.1.2 การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางการพัฒนา 
   โดยกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2556 ณ วันที่ 
30 กันยายน 2556 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 131 ตอนที่ 6 ก เมื่อวันที่ 8 มกราคม 
2557 ต าบลหลักช้าง ก าหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า และมีบางส่วน ที่
ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล  ให้เป็นที่ดินประเภทปฎิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรมหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม  
คลังสินค้า  สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือด าเนินการ
หรือประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีพ้ืนที่ว่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขอ
อนุญาต และที่ดินประเภทปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฎิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฎิรูปที่ดินเ พ่ือเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือ
สาธารณประโยชน์เท่านั้น  
 
3.1.3 การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหาร 
1.นโยบายเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการ 

1.1 ขยายระบบประปา เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงทุกชุมชน 



 
          1.2  ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาระบบจ าหน่ายไฟฟูาให้เพียงพอต่อ ความต้องการ
ของประชาชน 

1.3 ซ่อมแซมถนนทุกสายในเขตเทศบาลต าบลหลักช้างให้คงสภาพปกติ 
1.4 ดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลโดยเน้นการจัดซื้อรถเก็บขยะและถังขยะเพียงพอกับ

ปริมาณขยะอย่างเหมาะสม 
1.5 ปรับปรุงการให้บริการโดยลดขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติการออกใบอนุญาต

ราชการประเภทต่าง ๆ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว   เพื่อให้ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน  
 
2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรอง  ให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี  

2.2 ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ าประปา บ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค 

2.3 ด าเนินการปูองกันตลิ่งพัง โดยการสร้างพนังเขื่อนริมคลองต่างๆ 
2.4. ด าเนินการบุกเบิกถนนใหม่เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 
2.5 จัดให้มีคูระบายน้ าหรือรางระบายน้ าในเขตชุมชน 

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ  
3.1 สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์รวมทั้งส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 
3.2  ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน  โดยประสานงานกับ

หน่วยงานอื่นเพ่ืออบรมให้ความรู้ประชาชน 
3.3  ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ท้องถิ่น 

 
 
4. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและกีฬา 

4.1 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบลให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีคุณภาพ  เพ่ือ
เตรียมความพร้อมของเด็ก ก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน 

4.2 สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.3 จัดให้มีสวัสดิการส าหรับผู้สู งอายุ  ผู้ พิการ ผู้ปุวยเอดส์  ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

          4.4 จัดให้มีการอนุรักษ์ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น งาน
ประเพณีวันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันส าคัญทางศาสนา ฯลฯ 

4.5 เฝูาระวัง ติดตาม สถานการณ์โรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในเขตต าบล 
4.6 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
4.7 สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการปูองกันยาเสพติด โดยจัดให้มีสนามกีฬาและ จัดการแข่งขันกีฬา

ระดับหมู่บ้านและระดับต าบล เพ่ือเยาวชนและประชาชนห่างไกลยาเสพติด 
4.8 ส่งเสริมให้มีรถกู้ชีพฉุกเฉิน รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์  ที่ทันสมัยเพ่ือช่วยชีวิตผู้ปุวย

ในกรณีฉุกเฉินรวมทั้งเกิดจากอุบัติเหตุ 
4.9 สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 



 
4.10 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความพร้อมและมี

คุณภาพสู่มาตรฐาน  
4.11 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและศักยภาพ ในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน 
4.12. จัดระเบียบในสถานที่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว (วัดธาตุน้อย) 

5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
5.1 รณรงค์สร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน 
5.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้มีปลูกปุาชุมชน 
5.3 ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 

6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
6.1 จัดระบบการให้บริการประชาชนเทศบาลต าบลหลักช้าง ด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ 

โดยยึดหลัก "การบริการคืองานของเรา" 
6.2 เพ่ิมทักษะ ความสามารถของพนักงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

ในการบริการประชาชน ให้รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม 
6.3 ปรับปรุง และพัฒนารายได้ ในด้านการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทั่วถึงและ

เป็นธรรม 
6.4 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้น โดยการเสนอแนะแสดงความ

คิดเห็น รวมถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6.5 การบริหารงานเทศบาลต าบลหลักช้างโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (หลักธรรมาภิ

บาล)  ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม   ส านึกรับผิดชอบ  
หลักความคุ้มค่า 

6.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของส านักงานเทศบาลต าบลหลักช้างให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งจัดหาสถานที่ใหม่
เพ่ือรองรับภารกิจที่เพ่ิมข้ึน 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 

   3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
                       พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

 

ขอบข่ายของปัญหา 
ขอบข่าย/ปริมาณของปัญหา 

(สภาพปัญหา) 
พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ด้านแหล่งน้ า 
 

- ถนนที่ใช้ในการสัญจรไป – มาเป็น
หลุมเป็นบ่อ ไม่ได้มาตรฐาน ถนนบาง
สายเกิดการยุบตัว เนื่องจากการใช้
งานนาน 

 
 
 

- ไฟฟูาและแสงสว่างยังไม่ทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
- แหล่งน้ าอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ า

เพ่ือการเกษตร ไม่เพียงพอ 
 

 
 

 

หมู่ที่ 1-10 
 
 
 
 
 
หมู่ที่ 1-10 
 
 
 
 
 
 
หมู่ที่ 1-10 
 

1.เทศบาลด าเนินการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในต าบล
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2.ก่อสร้างถนนลาดยาง หรือคอนกรีต 
3.บุกเบิกถนนหรือตัดถนนใหม่ 
 
1.ขยายเขตไฟฟูาเพ่ิมเติมส าหรับผู้ที่
ไม่มีไฟฟูาใช้ 
2.ติดตั้งไฟส่องทางตามแยกต่างๆ 
3.ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ 
ถนนทุกสายในต าบล อย่างทั่วถึงใน
ทุกหมู่บ้าน 
 
1. ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน
เพ่ิมเติม 
2.ขดุเจาะบ่อบาดาลเพิ่มในหมู่บ้าน 
ที่ขาดน้ า 
 



 

 

ขอบข่ายของปัญหา 
ขอบข่าย/ปริมาณของปัญหา 

(สภาพปัญหา) 
พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

 
 

3. ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 

4. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 

 
 
- ราษฎรว่างงาน ไม่มีอาชีพแสริม 
     และมีรายได้น้อย 
- ผลผลิตทางการเกษตรไม่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
- ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบในการ

ด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
- ลานกีฬาไม่เพียงพอ 
- ปัญหาเรื่องผู้สูงอายุ 
- งบประมาณ รายได้ไม่เพียงพอกับ

ภารกิจและหน้าที่ 
- บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ 

 

 
 
หมู่ที่ 1-10 
 
 
 
 
 
 
 
หมู่ที่ 1-10 

3.ปรับปรุงขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติ 
 
1.จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือธนาคาร
หมู่บ้าน 
2.ส่งเสริมการมีอาชีพและการสร้าง
งานในหมู่บ้าน 
3.สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนตามนโยบายรัฐบาล 
 
 
1.เพ่ิมบุคลากรด้านสาธารณสุข 
2.เทศบาลมีแนวโน้มที่จะสร้างลาน
กีฬาเพ่ิมเติม 
3.ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ 
4.บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิม
มากขึ้น 
 

 

 



 

 

ขอบข่ายของปัญหา 
ขอบข่าย/ปริมาณของปัญหา 

(สภาพปัญหา) 
พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

5.ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.ด้านการเมืองการบริหาร 

- นักเรียนไม่มีทุนการศึกษา ครอบครัวมี
ความเป็นอยู่ที่ล าบาก 
- ขาดสื่อการสอนที่ทันสมัย 
-วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ก าลังเลือนหายไป 
 
 
 
 
 
 
-ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของเทศบาลน้อย 
-การบริหารงานขาดการส่งเสริมให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม และ
ตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล 
-พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล ขาดความรู้ ความช านาญใน
การปฎิบัติงาน 

หมูที่ 1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาชน หมู่ที่ 1-10  
พนักงานเทศบาล 
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

1.เทศบาลมีนโยบายสนับสนุนการจัด
การศึกษาในทุกระดับ และทุกช่วงชั้น 
และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
2.เทศบาลมีนโยบายสนับสนุนสื่อการ
เรียนการสอนให้กับทกโรงเรียนใน
พ้ืนที่ 
3.ส่งเสริมสนับสนุนให้กับชุมชนใน
การจัดกิจกรรม ด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี และสนับสนุนกลุ่มต่างๆ 
เช่น กลุ่มกลองยาว กลุ่มมโนราห์ 
 
1.การบริหารงานของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ประหยัด 
ตรวจสอบได้ 
2.บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ในการปฎิบัติงาน 
 

 



 

 

ขอบข่ายของปัญหา 
ขอบข่าย/ปริมาณของปัญหา 

(สภาพปัญหา) 
พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

7.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ปัญหาขยะในชุมชนมีมากขึ้น 
-ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ราชการกับชุมชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 1-10 1.เทศบาลมีนโยบายในการแก้ไข
ปัญหาขยะ โดยการจัดซื้อถังขยะเพ่ิม 
2.เทศบาลร่วมกับชุมชนฝนการดูแล
รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 



 
 

 

3.2.2 ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพื้นที่ 

 พ้ืนที่ต าบลหลักช้าง ที่ผังเมืองได้ประกาศใช้ โดยแบ่งออกดังนี้  

  เป็นพ้ืนที่ก าหนดไว้ สีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าและมีบางส่วนก าหนดไว้เป็นสีเขียวมี
กรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล ให้เป็นที่ดินประเภทปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                                                                                                
๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

โครงสร้างความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหลักช้าง 

พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล

ต าบลหลัก
ช้าง 

ยุทธศาสต
ร์การ
พัฒนา
ของ 
อปท. 
ในเขต 
จงัหวดั 

แนว
ทางการ
พัฒนา 
เทศบาล

ต าบลหลัก
ข้าง 

การบริหารจัดการ
การเกษตรแบบครบวงจร 
เป็นเกษตรสุขภาพเกษตร
คุณภาพและนวัตกรรม
เกษตรมาใช้เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลผลิตและ

สร้างรายได้ 

การพัฒนาท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และวัฒนธรรม
ระดับมาตรฐานสากลที่
สามารถสร้างอาชีพและ
รายได้ในพื้นที่เพิ่มข้ึน 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า 

สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานมีประสิทธิภาพ 
เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและ

การใช้พลังงานสะอาด 

การสร้างความม่ันคง
บนพื้นฐานชุมชน

เข้มแข็ง 

การพัฒนาสังคมแห่งการ
เรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อ

สร้างคุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช 

การ
พฒันา

เศรษฐกิจ 

การ
พฒันา

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การ
พฒันา

เศรษฐกิจ 

การพัฒนา
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
และ

พลงังาน 

การพฒันา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

การ
พัฒนา
สังคม
และ

คุณภาพ
ชีวิต 

การพฒันา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

การ
พฒันากา
รบริหาร
จดัการ
องคก์ร
ภายใต้
ระบบ
ธรรมาภิ

การ
พฒันา
สงัคม
และ

คุณภาพ
ชีวิต 

 

ดา้น
คุณภาพ
ชีวิตและ
สงัคม 

ดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

ด้าน
เศรษฐกิจ 

 

ดา้น
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และส่ิง 
แวดลอ้ม 

 

ด้านการ 
เมือง 
การ 

บริหาร 
 

ด้านการ 
เมือง 
การ 

บริหาร 
 

ด้าน 
การศึกษา 
ศาสนา 

ประเพณี 
วัฒนธรรม 

 
 

ด้าน 
คุณภาพ 

ชีวิต 
และ 
สังคม 

 

การรักษา
ความ

ปลอดภัย
ในขีวิต 
และ

ทรัพย์สิน 
 

ส่งเสริม 
สนับสนุน
การสร้าง
อาชีพและ
เพิ่มรายได้

ให้แก่
ประชาชน 

 
 

ส่งเสรมิ
กิจกรรม

การอนุรักษ์
ทรัพยา 

กรธรรมชาติ
และสิ่ง 

แวดล้อม 

ส่งเสริม
กิจกรรม

การอนุรักษ์
ทรัพยา 

กร
ธรรมชาติ
และสิ่ง 

แวดล้อม 

ขยายเขต
ระบบ

ไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค 

การจัดหา
น้ าด่ืม น้ า
ใช้ การ

จัดท าทาง
ระบายน้ า 

การ
ก่อสร้าง 
ซ่อมแซม 
ปรับปรุง

ถนน 
สะพาน 

ท่อ
ระบายน้ า 

ส่งเสริม
การตลาด

และ
ผลิตภัณฑ์

ชุมชุน 

 

การ
ส่งเสริม
สุขภาพ

ของ
ประชาชน 

 

ส่งเสริม 
สนับสนุน

การ
บริหารจัด
การศึกษา

ท้ังใน
ระบบ 
นะก 
ระบบ 

 

แบบ ยท.01 

ส่งเสริม
ระบบ
ปูองกัน
และบรร
เท่าสา

ธารณภัย 
 

บริหาร
จัดการ
ขยะและ
สิ่งปฏิกูล 

การ
พัฒนา 
ก่อสร้าง 
ต่อเติม 

ปรับปรุง 
บ ารุง
ระบบ
ประปา 

ขยายเขต
ระบบ
ประปา
ส่วน

ภูมิภาค 

พัฒนา ก่อสร้าง 
ปรับปรุง ภาชนะ

และพัฒนาแหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

บริหาร
จัดการ
ขยะและ
สิ่งปฏิกูล 

ส่งเสริม
กิจกรรม
ประชา 
ธิปไตย 
การมี

ส่วนร่วม 

การ
บริหาร
จดัการ 

ด้าน
คุณภาพ 
ชีวิตและ 
สังคม 

 

การรักษา
ความ

ปลอดภัย
ในขีวิต 
และ

ทรัพย์สิน 
 

ส่งเสริม
ระบบ
ปูองกัน
และบรร
เท่าสา

ธารณภัย 
 

ส่งเสริม
การจัด

สวัสดิการ 
และ

นันทนา 
การ 

 

ส่งเสริม
ความ

เข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส่งเสริม
กิจกรรม

ทาง
ศาสนา 

วัฒนธรรม
ประเพณี 
และภูมิ
ปัญญา 

 

ส่งเสริม
กิจกรรม
ประชา 
ธิปไตย 
การมี

ส่วนร่วม 

การ
บริหาร
จดัการ 

ด้าน
แหล่ง
น้ า 

 



ยท.02 

  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลต าบลหลักช้าง 
Strategy Map 

 

วิสัยทัศน์ 
 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงและเพียงพอ ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา  

พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
 

 
 

พันธกิจ 

 1. พัฒนา ปรับปรุง เส้นทาง
คมนาคม โครงสรา้งพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

2. พัฒนาส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ การมีงานท า
เพื่อรายได้ที่เพิ่มขึ้น และมั่นคง 

3. ส่งเสริม สนับสนุน ฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ทั้งด้านการศึกษา 
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ด้าน
คุณธรรมและจรยิธรรม 

5. การบริหารจดัการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมท่ีดเีพื่อพัฒนาการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

 6. การสร้างระบบการบริหาร
จัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การ
วางแผนพัฒนาการตรวจสอบ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
บริหารและการปกครอง 

7. การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการบริหาร
และการบริการทีม่ี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการที่
ด ี

8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
เทศบาลต าบลหลักช้าง 

9. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  

 
 

3.4 แผนท่ียุทธศาสตร ์



  

แบบ ยท.02 
 

เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาของเทศบาลต าบลหลักช้าง 

เป้าประสงค์ 

 ๑. การคมนาคมสะดวก ๒. ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เพียงพอ
และทั่วถึง 

๓. การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ ตามแนว
ธรรมาภิบาล 

๔ . การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

๕. ประชาชนด าเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๖. ส่งเสริมการศึกษา 
ก า ร กี ฬ า  อ นุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

๗. ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

๘. พัฒนาและจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวให้มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๙ .  ก า ร จั ด ก า ร
ทรั พยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ไม่ให้
เกิดมลพิษและมีความ
ยั่งยืน 

๑๐. ชุมชนมีความเป็น
ร ะ เ บี ย บ เ รี ย บ ร้ อ ย 
ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม
ปลอดภั ยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๑๑. ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวย
เอดส์ ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแล 

๑๒. ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารและมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน
ของเทศบาลอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหลักช้าง 

ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านศึกษา 

ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการ
พัฒนา 

 ๑. บุกเบิก ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงถนน สะพาน ท่อ
ระบายน้ า ท่อเหลีย่ม 

2. พัฒนา ต่อเติม ปรับปรุง บ ารุงรักษา
ระบบไฟฟูาสาธารณะ 

3. ขยายเขตไฟฟูาสว่นภูมภิาค 4. ก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคาร 

    

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

แนวทางการ
พัฒนา 

 1. ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบ
ประปาหมู่บา้น 2. ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค 3. ก่อสร้าง ปรับปรุง ภาชนะเก็บน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาต ิ

    

       ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางการ
พัฒนา 

 1. ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างอาชพีและเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชน 2. ส่งเสริมการตลาดส าหรับสินค้าทั่วไป และผลิตภัณฑ์ชุมชน 3. ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเท่ียว 

    

          ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

แนวทางการ
พัฒนา 

  
1. การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 

2. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ 
และนันทนาการ 

3. การรักษาความปลอดภยัในชีวิต และ
ทรัพย์สินแก่ประชาชน 

4. ส่งเสริมระบบปูองกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

    

          ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

แนวทางการ
พัฒนา 

 1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ 2. บริหารจัดการศึกษา 

3. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

                       ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แนวทางการ
พัฒนา 

 
1. ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมสี่วนร่วมของประชาชน 2. การบริหารจัดการ 



  

    

                                                                                       ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

แนวทางการ
พัฒนา 

  
1. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่  4 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 
4.1.1 ยุทธศาสตร์(strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) พันธกิจ 
1. การจัดให้มีและบ ารุงถนน สะพาน ท่อระบายน้ า 
2. บ ารุงรักษาระบบไฟฟูาสาธารณะ และขยายเขตระบบไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
3. จัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร 
4. จัดให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเป็นรูปธรรม 

2) เป้าประสงค์ 
1. การพัฒนาถนนให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
2. ให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟูาทั่วถึง 
 

เปูาประสงค์                 ตัวชี้วัดเปูาประสงค ์
1) การพัฒนาถนนให้ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนได้ใช้ถนนในการเดินทางและใช้ ขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร 
2) ขยายเขตระบบไฟฟูาส่วนภูมิภาค - ประชาชนได้ใช้ไฟฟูาทั่วถึง 

3) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี 1 บุกเบิก ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ท่อเหลี่ยม 
แนวทางท่ี 2 ต่อเติม ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบไฟฟูาสาธารณะ 
แนวทางท่ี 3 ขยายเขตระบบไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
แนวทางท่ี 4 ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร 
แนวทางท่ี 5 สนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวมเพ่ือบังคับใช้ตามกฎหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1) บุกเบิก ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน สะพาน 
ท่อระบายน้ า ท่อเหลี่ยม 

- จ านวนถนน สะพาน และท่อระบายน้ าที่ก่อสร้าง 

2) ต่อเติม ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบไฟฟูาสาธารณะ - ความสะดวก สบายในการเดินทางสัญจรไปมา 
3) ขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะ - จ านวนครัวเรือนที่ได้ใช้ไฟฟูาเพ่ิมขึ้น 
4) ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร - จ านวนระบบประปาหรือคลอง 
5) สนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวมเพ่ือบังคับใช้ตาม
กฎหมาย 

- มีการควบคุมผังเมืองที่เป็นระเบียบ 

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

 
 

แบบ ยท .03 



  
 
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ                                  
เกษตรคุณภาพ และนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต      
และสร้างรายได้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับ        
 มาตรฐานสากล ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 
 
4.1.2 ยุทธศาสตร์(strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

1) พันธกิจ 
1. การจัดให้มีระบบประปาหมู่บ้าน และประปาส่วนภูมิภาค 
2. จัดให้มีการก่อสร้าง ภาชนะเก็บน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ 

2) เป้าประสงค์ 
ประชาชนได้มีน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค และใช้ส าหรับท าการเกษตร 

เปูาประสงค์                 ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 
1. ประชาชนได้มีน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค และใช้
ส าหรับท าการเกษตร 

- จ านวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ าประปา และแหล่งน้ า
ธรรมชาติส าหรับอุปโภค บริโภค และเพ่ือท า
การเกษตร 

3) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี 1 ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน 
แนวทางท่ี 2 ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค 
แนวทางท่ี ๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง ภาชนะเก็บน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 

1. ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

- จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา 

๒. ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค - จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาค 

๓. ก่อสร้าง ปรับปรุง ภาชนะเก็บน้ า และพัฒนาแหล่ง
น้ าธรรมชาติ 

- จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 

4) หน่วยงานรับผิดชอบ  กองช่าง 

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
         ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
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4.1.3 ยุทธศาสตร์(strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1) พันธกิจ  
1. เพื่อสร้างอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
2. เพื่อส่งเสริมตลาดส าหรับสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

2) เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคงในอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบล 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ประชาชน - รายได้ต่อครอบครัวเพิ่มขึ้น 
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบล - จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

3) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการตลาดส าหรับสินค้าทั่วไปและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้
ให้แก่ประชาชน 

- รายได้ต่อครอบครัวเพิ่มขึ้น 

2. ส่งเสริมการตลาดส าหรับสินค้าท่ัวไปและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

- ราคาผลิตภัณฑ์ชุมชนสูงขึ้น 

3. ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว - จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

4) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลัดเทศบาล/กองช่าง 

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับ        

                                                       มาตรฐานสากล ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน                     
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4.1.4 ยุทธศาสตร์ (strategy) ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

1) พันธกิจ 
1. เพื่อส่งเสริมการกีฬาและสุขภาพแก่ประชาชน 
2. เพื่อปูองกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
3. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

2) เป้าประสงค์ 
1.เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
2. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลที่ดีขึ้น 
3. สนับสนุนให้การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 

1. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง - ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น 

2. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลที่ดีขึ้น 

- เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลที่ดีขึ้น 

3. สนับสนุนให้การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ - ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาเพ่ิมข้ึน 

4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง - ชุมชนมีความเข้มแข็งข้ึน 

3) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมสุขภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการจัดการสวัสดิการ และนันทนาการ 
แนวทางท่ี 3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1. การส่งเสริมสุขภาพชีวิตของประชาชน - ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงข้ึน 
2.ส่งเสริมการจัดการสวัสดิการ และนันทนาการ -ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการ

เล่นกีฬา 
3.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่
ประชาชน 

- ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

4.ส่งเสริมระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั - ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน - ชุมชนมีความเข้มแข็งข้ึน 

4) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลัดเทศบาล 
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5)ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ 
เกษตรคุณภาพ และน านวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อสร้างคุณภาพของคน

นครศรีธรรมราช 
 

4.1.5. ยุทธศาสตร์ (strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

1) พันธกิจ 
 1. การส่งเสริม สนับสนุนการบริการจัดการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ 

 2. การส่งเสริม บ ารุง รักษา ศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 

2) เป้าประสงค์ 
 1. ประชาชนได้รับการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึง 

 2. ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 
1. ประชาชนได้รับการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
อย่างทั่วถึง 

- ร้อยละของประชาชนที่รับการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

2. ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 

- ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรม 

3) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 

แนวทางท่ี 2 บริหารจัดการศึกษา 

แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ 

- ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

2. การบริหารจัดการ - ประสิทธิภาพการศึกษาดีขึ้น 
3. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- รอ้ยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลัดเทศบาล 

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมมิปัญญาเพ่ือสร้าง 

                                                       คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
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4.1.6. ยุทธศาสตร์ (strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

1) พันธกิจ 
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน 

2) เป้าประสงค์ 
 1. มีการจัดท าประชาคม เพื่อรับทราบความคิดเห็นและปัญหา เพ่ือประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลหลักช้าง 

 2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และประสิทธิภาพในการท างาน 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 
1. มีการจัดท าประชาคม เพื่อรับทราบความคิดเห็น
และปัญหา เพื่อประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลหลักช้าง 

- ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมท ากิจกรรมทางการ
เมือง 

2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และประสิทธิภาพใน
การท างาน 

- ประสิทธิภาพของการท างานเพิ่มขึ้น 

3)แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวทางท่ี ๒ การบริหารจัดการ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1.ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน - ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 
๒.การบริหารจัดการ - ร้อยละของประสิทธิภาพของการท างานในองค์กร

เพ่ิมข้ึน 

4) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานปลัด 

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือ         
                                                       สร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
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4.1.6. ยุทธศาสตร์ (strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) พันธกิจ 
1. การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. การจัดให้มีระบบก าจัดขยะของชุมชนและครัวเรือน 

2) เป้าประสงค์ 
 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2. ชุมชนมีความสะดวก ประชาชนไม่รู้สึกถูกรบกวนจากกลิ่นขยะและน้ าเสีย 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง 

2. ชุมชนมีความสะดวก ประชาชนไม่รู้สึกถูกรบกวน
จากกลิ่นขยะและน้ าเสีย 

- ชุมชนมีความสะอาด ปราศจากขยะตามท่ีสาธารณะ 

3) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี ๒ การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- จ านวนกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒. การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล - ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการจัดเก็บขยะจาก
เทศบาล 

4) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานปลัด 

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับ

มาตรฐานสากลที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

มีประสิทธิภาพเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
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ความเชื่อมโยงกบั ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ พันธกจิ ตัวชี้วดัระดับ แนวทาง ตัวชี้วดัระดับ ความกา้วหนา้ ผลผลิต/โครงการ หนว่ยงาน หนว่ย
ยุทธศาสตร์จังหวดั อปท. อปท. เป้าประสงค์ การพัฒนา แนวทางการ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนบัสนนุ

ในเขตจังหวดั (ตัวชี้วดัรวม) 60 61 62 63 พัฒนา หลัก
(ตัวชี้วดัรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ 1 - การจดัให้มแีละบ ารุงถนน ประชาชนได้ใช้ถนน ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ - การกอ่สร้างและบ ารุง  - จ านวนถนนที่กอ่สร้าง ปีละ ๓๐ สาย - โครงการพัฒนาและ กองช่าง ส านกัปลัด
การบริหารจดัการการเกษตรแบบครบ การพัฒนาเศรษฐกจิ การพัฒนาด้าน สะพาน ท่อระบายน้ า ในการเดินทางและสะพาน สาย สาย สาย สาย รักษาถนนและสะพาน ยกระดับ ปรับปรุงถนน สะพาน

วงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงสร้างพื้นฐาน ขนส่งผลผลิตทางการ
และนวัตกรรมมาใชเ้พื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม การพัฒนาทรัพยากร เกษตรมากขึ้น
เพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม  - การจดัหาน้ าด่ืม น้ าใช้ ประชาชนมนี้ าด่ืม ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ - การจัดหาน้ าด่ืม น้ าใช้  - จ านวนที่ได้รับการ ปีละ ๒๕ แห่ง - โครงการพัฒนาและ กองช่าง ส านกัปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ และพลังงาน และน้ าเพื่อการเกษตร น้ าใช้ทั่วถึง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง และน้ าเพื่อการเกษตรและ ปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปา

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ และการจัดท าทาง การจัดท าทางระบายน้ า
และวฒันธรรมระดับมาตรฐานสากล การพัฒนาโครสร้าง ระบายน้ า
ที่สามารถสร้างอาชีพและ พื้นฐาน  - การจัดให้มแีละบ ารุง ประชาชนมไีฟฟ้าใช้ 3 3 3 3  - จ านวนที่ได้รับการขยาย - โครงการขยายเขต ปีละ 3 สาย  - โครงการขยายเขต ส านกัปลัด กองช่าง
รายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น รักษาไฟฟ้าหรือแสง อย่างทั่วถึง สาย สาย สาย สาย เขตไฟฟ้า ไฟฟ้าและโครงการอืน่ๆ ไฟฟ้า

สวา่งโดยวธิอีืน่
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔  - การสร้างอาชพี และเพิ่ม  - รายได้ต่อครอบครัวเพิ่มขึน้ ๑ ๑ ๑ ๑  - ส่งเสริมและสนบัสนนุ  - รายได้ต่อครอบครัวเพิ่มขึน้ ปีละ ๑ คร้ัง  - อบรมอาชีพเสริม ส านกัปลัด ส านกัปลัด
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ การพัฒนาเศรษฐกจิ การพฒันาด้านเศรษฐกิจ รายได้ให้แกป่ระชาชน คร้ัง คร้ัง คร้ัง คร้ัง การสร้างอาชีพและเพิ่ม เพื่อสร้างรายได้ให้กบั
และวฒันธรรมระดับมาตรฐานสากล รายได้ให้แกป่ระชาชน ครอบครัว
ที่สามารถสร้างอาชีพและ
รายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น

 - ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว  - จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ 5 5 5 5  - ส่งเสริม และพัฒนาการ  - จ านวนนักทอ่งเทีย่วเพิม่ ปีละ 5 คร้ัง  - ประชาสัมพันธก์าร ส านกัปลัด ส านกัปลัด
คร้ัง คร้ัง คร้ัง คร้ัง ท่องเที่ยว ขึ้น ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 2  - การจดัให้มรีะบบประปา  - จ านวนครัวเรือนที่ได้ใชน้้ า 30 30 30 30  - กอ่สร้าง ต่อเติม ปรับปรุง  - จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ า ปลีะ 30 ครัวเรือน  - ครัวเรือนที่ได้ใช้น้ า ส านกัปลัด ส านกัปลัด
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า  - การพัฒนาโครงสร้าง  - การพัฒนาด้านแหล่งน้ า หมู่บา้น และประปาส่วน ประปา และแหล่งน้ า ครัว ครัว ครัว ครัว บ ารุงรักษา ระบบประปา ประปา ประปา และแหล่งน้ า
ส่ิงแวดล้อมและพลังงานมปีระสิทธิภาพ พื้นฐาน ภูมภิาค ธรรมชาติส าหรับอปุโภค เรือน เรือน เรือน เรือน หมูบ่้าน ธรรมชาติ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงาน  - จัดให้มกีารกอ่สร้าง บริโภค และเพื่อท าการเกษตร  - ขยายเขตระบบประปา  - จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ า
สะอาด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ภาชนะเกบ็น้ า และพัฒนา ส่วนภูมภิาค ประปาส่วนภูมภิาค

 - การพัฒนาคุณภาพชวีิต แหล่งน้ าธรรมชาติ  - กอ่สร้าง ปรับปรุง ภาชนะ  - จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ า
เกบ็น้ า และพัฒนาแหล่งน้ า จากแหล่งน้ าธรรมชาติ
ธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ 4  - เพื่อส่งเสริมการเล่นกฬีา ประชาชนมสุีขภาพแขง็แรง 3 3 3 3  - การส่งเสริมสุขภาพชวีิต  - ร้อยละของประชาชนมี ปีละ 3 แห่ง - ก่อสร้างสถานทีอ่อก ส านกัปลัด ส านกัปลัด
การบริหารจดัการการเกษตรแบบครบ การพัฒนาเศรษฐกจิ การพัฒนาด้านคุณภาพ และสุขภาพแก่ประชาชน ขึ้น แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง ของประชาชน สุขภาพแข็งแรงขึ้น ก าลังกายพร้อมอปุกรณ์

วงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ชีวติและสังคม  -การสนบัสนนุสวสัดิการและ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 2 2 2 2  - ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิ  - จ านวนคร้ังที่จดัโครงการ ปีละ 2 คร้ัง  - โครงการสนบัสนนุ ส านกัปลัด ส านกัปลัด
และน านวัตกรรมมาใช้เพือ่สร้างมูลค่า การพัฒนาสังคมและ สังคมสงเคราะห์โดยเฉพาะ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ คร้ัง คร้ัง คร้ัง คร้ัง การและสังคมสงเคราะห์ สวสัดิการและสังคม
ผลผลิตและสร้างรายได้ คุณภาพชีวติ แกเ่ด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสได้รับ โดยเฉพาะแกเ่ด็ก สตรี สงเคราะห์ต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส การดูแลที่ดีขึ้น ผู้สูงอาย ุคนพกิาร ผู้ด้อย

การสร้างความมัน่คงบน ผู้ป่วยเอดส์ โอกาส
พื้นฐานชุมชนเข็มแข็ง  - เพื่อส่งเสริมความเข้ม ประชาชนได้รับการส่ง ๑ ๑ ๑ ๑  - ส่งเสริมการเล่นกฬีา  - จ านวนคร้ังที่จดัโครงการ ปีละ ๑ คร้ัง  - โครงการแข่งขัน ส านกัปลัด ส านกัปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แข็งของชุมชน เสริมการเล่นกฬีา คร้ัง คร้ัง คร้ัง คร้ัง ในต าบล กฬีา
การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
และภูมปิัญญาเพื่อสร้างคุณภาพ

ความเชื่อมโยงกบั ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ พันธกจิ ตัวชี้วดัระดับ แนวทาง ตัวชี้วดัระดับ ความกา้วหนา้ ผลผลิต/โครงการ หนว่ยงาน หนว่ย
ยุทธศาสตร์จังหวดั อปท. อปท. เป้าประสงค์ การพัฒนา แนวทางการ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนบัสนนุ

ในเขตจังหวดั (ตัวชี้วดัรวม) 60 61 62 63 พัฒนา หลัก
(ตัวชี้วดัรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  - ส่งเสริม สนับสนุนการ ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  - ส่งเสริม สนับสนุนการ  - ร้อยละของประชาชนที่ได้ ร้อยละ 20  - สนับสนุนการศึกษา ส านกัปลัด ส านกัปลัด
การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาการบริหาร การพัฒนาด้านการศึกษา บริการจดัการศึกษาทัง้ใน การศึกษาเพิม่ทัง้ในระบบ/ 20 20 20 20 ศึกษาทั้งภาคในระบบและ รับการศึกษาเพิ่มขึ้น ในระบบและนอกระบบ

และภูมปิัญญาเพื่อสร้างคุณภาพ จัดการองค์การภายใน ศาสนา ประเพณี และนอกระบบ นอกระบบ นอกระบบ
ระบบธรรมาภิบาล วฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  - ส่งเสริม บ ารุง รักษา ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  - ส่งเสริมกจิกรรมทาง  - ร้อยละของประชาชนที่ได้ ร้อยละ 20 - จดักจิกรรมทางศาสนา ส านกัปลัด ส านกัปลัด
การพัฒนาสังคมและ ศาสนา จารีตประเพณี การส่งเสริมกจิกรรมทาง 20 20 20 20 ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี รับการส่งเสริมกจิกรรมทาง ประเพณี วฒันธรรม
คุณภาพชีวติ ภูมปิัญญาท้องถิ่น และ ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

วฒันธรรมอนัดี ภูมปิัญญาท้องถิ่น และ ภูมปิัญญาท้องถิ่น
วฒันธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6  - เพื่อส่งเสริมกจิกรรม ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  - ส่งเสริมประชาธิปไตย  - ร้อยละของจ านวนผู้เข้า ร้อยละ 80 ของ  - จดักิจกรรมทางการ ส านกัปลัด ส านกัปลัด
การสร้างความมัน่คงบน การพัฒนาการบริหาร การพฒันาด้านการเมือง ประชาธิปไตย การมีส่วน ท ากจิกรรมทางการเมอืง 80 80 80 80 การมส่ีวนร่วมของประชาชน ร่วมกจิกรรมทางการเมอืง ประชาชนที่เข้า เมอืง
พื้นฐานชุมชนเข็มแข็ง จัดการองค์การภายใน การบริหาร ร่วมของประชาชน ร่วมกจิกรรมทาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ระบบธรรมาภิบาล การเมอืง
การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ ๓
และภูมปิัญญาเพื่อสร้างคุณภาพ การพัฒนาสังคมและ  - พัฒนาบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพการท างานเพิ่ม 1 1 1 1  - การพัฒนาบุคลากรให้มี  - จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ ปีละ 1 คร้ัง  - โครงการเพิ่มศักยภาพ ส านกัปลัด ส านกัปลัด

คุณภาพชีวติ ศักยภาพ และมี ขึ้น คร้ัง คร้ัง คร้ัง คร้ัง ศักยภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิ และประสิทธภิาพบคุลากร

ประสิทธิภาพในการท างาน ในการท างาน ภาพในการท างาน โครงการฝึกอบรมของ

บุคลากรและโครงการอืน่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๖  - การคุ้มครอง ดูแล และ  - ประชาชนมส่ีวนร่วมในการ 1 1 1 1  - การสร้างจติส านึกให้แก่ - จ านวนกจิกรรมในการสร้าง ปีละ 1 คร้ัง  - โครงการสร้างจติส านึก ส านกัปลัด กองช่าง
การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนรัุกษ์และ การพัฒนาเศรษฐกจิ พัฒนาด้านทรัพยากร บ ารุงรักษาทรัพยากร บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ คร้ัง คร้ัง คร้ัง คร้ัง เยาวชนและประชาชนใน จติส านึกใหแ้ก่เยาวชนและ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร

วฒันธรรมระดับมาตรฐานสากลที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อมอยา่งทัว่ถึง การอนรัุกษ์ทรัพยากร ประชาชนในการอนรัุกษ์ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่ การพัฒนาการบริหาร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง และโครงการอืน่ๆ
เพิ่มขึ้น จัดการองค์กรภายใต้ แวดล้อม

ระบบธรรมาภิบาล  - การจดัใหม้ีระบบก าจดั  - ชุมชนมคีวามสะอาด 6 6 6 6  - จดัใหม้ีระบบก าจดัขยะ  - จ านวนของครัวเรือนที่ได้ ปีละ 6 คร้ัง  - โครงการจดัเก็บขยะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยะของชุมชนและ ปราศจากขยะตามที่สาธารณะ คร้ัง คร้ัง คร้ัง คร้ัง รวมก าจัดขยะของชุมชน รับการจัดเกบ็ขยะจาก และโครงการอืน่ๆ ส านกัปลัด กองช่าง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า ครัวเรือน และครัวเรือน เทศบาล

๔.๒ รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหลกัช้าง

ค่าเป้าหมาย

แบบ ยท.04

ค่าเป้าหมาย



  
 
 
4.3 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 
ล าดับ ยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1. กองช่าง 
2. อบจ.นครศรีธรรมราช 
 

2 ด้านแหล่งน้ า ส านักปลัด 
 

3 ด้านเศรษฐกิจ ส านักปลัด 

4 ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ส านักงานปลัด  

5 ด้านศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ส านักปลัด 

6 ด้านการเมืองบริหาร ส านักปลัด 

7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. ส านักปลัด  
2. กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

4.4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช       (พ.ศ.
2560-2563) ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้กรอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 

แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดนครศรีธรรมราช 

“นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 

ค านิยามวิสัยทัศน์ 
ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 

นครแห่งการเรียนรู้ วิถีชีวิตของผู้คนและกลุ่มคน ที่มีการปรับปรุงแบบแผนการด าเนินชีวิตให้เท่า
ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามศักยภาพของตนเองและสังคม พัฒนา
จังหวัดให้ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่ งยืนบนฐานการจัดการความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการรักษาไว้
ซึ่งสิ่งที่ดีงามของเมืองนคร 

นครแห่งการเกษตร ระบบการบริหารจัดการภาคการเกษตรของจังหวัดมีมาตรฐานในระดับสากล  
อุตสาหกรรมการเกษตรมีศักยภาพสร้างคน สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจแก่
จังหวัด  การเกษตรของจังหวัดมีความเข้มแข็งสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
ยึดหลักการประยุกต์หลักทฤษฎีพอเพียง ระบบการเกษตรมีศักยภาพทางการ
พาณิชย์ที่มีมาตรฐานเกษตรกรมีคุณภาพชีวิต พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

นครแห่งการท่องเที่ยว ระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวของจังหวัดมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั้งในด้าน
แหล่งท่องเที่ยว บุคลากรท่องเที่ยว มีกิจกรรมการท่องเที่ยวในระดับโลก และ
กิจกรรมท่องเที่ยวที่มีทั้งปีด้วยประสิทธิภาพการเป็นมืออาชีพด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาด ทั้งนี้ การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดยึด
หลักการไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่
ดีงามของจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และระบบเศรษฐกิจของจังหวัด 
 

นครที่น่าอยู่ ประชาชนในสังคม อยู่ดีกินดี มีอาชีพมีรายได้ เศรษฐกิจของจังหวัดดี การ
คมนาคม โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคมีคุณภาพ ทั่วถึง ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ดี มีการ
อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และมีความเป็นจังหวัดประชาธิปไตย
และยึดนิติรัฐ 



  
 

 
ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 

นครที่มีชุมชนเข้มแข็ง บ้าน หมู่บ้าน ชุมชน ท้องถิ่น ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันบนพ้ืนฐานของค่านิยมร่วม “นครเข้มแข็ง” โดยเน้นศักยภาพภายใน 
ภายใต้หลักการ 
๔ องค์ประกอบ คือ ๑. กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็ง ทุกฝุายร่วมแรงพัฒนา ยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. ใช้ข้อมูลบัญชีครัวเรือน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แผนชุมชนคุณภาพ ๓. เข้าถึงแหล่งทุน สนับสนุนการออม องค์กรการเงิน
เข้มแข็ง และ ๔. บริหารจัดการดี สวัสดิการชุมชนทั่วถึง แก้ปัญหาความยากจน
ยั่งยืน 

จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด(Positioning) 
1. นครแห่งธรรม นครแห่งศรัทธา 
2. นครเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม 
3. นครหัตถศิลป์ หัตถกรรม 
4. ตลาดกลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ 

และน านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่

สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่ม

พ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคน

นครศรีธรรมราช 

เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective) 
1. รักษาฐานรายได้เดิม เพ่ิมรายได้จาการเกษตรและการท่องเที่ยว 
2. ระบบการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน และระบบ logistic มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
3. นครศรีธรรมราชเป็นเมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อม ได้รับ

การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน 
4. นครศรีธรรมราชเป็นเมืองพลังงานสะอาด มีการจัดการพลังงานอย่างประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด 
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขเพ่ิมข้ึน 
6. การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 
7. ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนนครศรีธรรมราช สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานประเทศ 
 



  
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์  

“นครศรีธรรมราช จังหวัดน่าอยู่ที่สุด” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช  (พ.ศ.2556 -2558) ได้
ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนวพระราชด าริฯ 
โดยอาศัยกรอบแนวทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์  การ
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้าน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง ได้ทบทวนจาก
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.2555 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และ พันธ
กิจต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการ

ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการ ฯลฯ 

3. ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งท่ีเป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
5. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
6. ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด  ประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยว  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
7. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์  และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน  การวิจัย

และพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ  ภาค
เศรษฐกิจชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

1. ฟื้นฟูพ้ืนที่ปุาและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วยตัดสินใจใน

การบริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม 
3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีด

ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
4. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน การสร้าง

เครือขา่ยชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 



  
5. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผล

กระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชนเสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งก าเนิด 
สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะ แบบรวมศูนย์ 

6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตส านึกของ
ชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
8. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่ เพ่ือแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ความ

หลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษา ปกปูองระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองคก์รภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุกด้าน 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ  นอกระบบ 

สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  ส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
สร้างสรรค์อย่างฉลาดเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ 

3. รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูก
สุขลักษณะ 

4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์
ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 

5. รณรงค์ ปูองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
6. รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและปูองกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ  เฝูาระวังปูองกัน

ปัญหาการปุวยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
7. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย  เพ่ือ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
8. พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัด

กิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
9. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา ฟ้ืนฟู ต่อยอด

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก 
10. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพาตนเองได้ 
11. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนสนับสนุนการจัดท าและใช้แผนชุมชน  และ

ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ 
4. ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ เศรษฐกิจและ

สังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 



  
5. ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตส านึกธรรมาภิบาล
ให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 

2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน ให้ใช้
ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่าปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอน      การ
ท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหลักช้าง 
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลหลักช้าง 
 “พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงและเพียงพอ 

  ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา 

  พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน” 

พันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาเทศบาลต าบลหลักช้าง 
1. พัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. พัฒนา ส่งเสริม การประกอบอาชีพ การมีงานท าเพ่ือรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ด้านคุณธรรม และ

จริยธรรม 
5. การบริหารการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
6. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนการ

พัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
7. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือสนับสนุน

การบริหารจัดการทีดี่ 
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลต าบลหลักช้าง 
9. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เป้าประสงค์การพัฒนา 
 1. การพัฒนาถนนให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
 2. ประชาชนได้รับบริการน้ าดื่ม น้ าใช้อย่างทั่วถึงมากข้ึน 
 3. ประชาชนมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้นและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 4. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลที่ดีขึ้น 
 5. สนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการและการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพพลานามัยที่ดี
และสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับต าบล อ าเภอและจังหวัด  



  
 6. เด็กก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
 8. ประชาชนได้รับการปูองกันโรคอย่างทั่วถึง 
 9. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย 
 10. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 11. ชุมชนมีความสะอาด ประชาชนไม่รู้สึกถูกรบกวนจากกลิ่นขยะและน้ าเสีย 
 12. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี 1 บุกเบิก ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ท่อเหลี่ยม 

แนวทางท่ี 2 ต่อเติม ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบไฟฟูาสาธารณะ 
แนวทางท่ี 3 ขยายเขตระบบไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
แนวทางท่ี 4 ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร 
แนวทางท่ี 5 สนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวมเพ่ือบังคับใช้ตามกฎหมาย   

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านแหล่งน้ า 
 แนวทางท่ี 1 ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน 
 แนวทางท่ี 2 ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค 
 แนวทางท่ี 3 ก่อสร้าง ปรับปรุง ภาชนะเก็บน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 

แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการตลาดส าหรับสินค้าท่ัวไปและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 

แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และนันทนาการ 
แนวทางท่ี 3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน 

 แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
 แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
 แนวทางที่ 2 บริหารจัดการศึกษา 
 แนวทางที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร  

แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวทางท่ี 2 การบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี 2 บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
 



  
 
 

บทที่ ๕ 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

 
๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      พ.ศ.
๒๕๔๘ ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ         อาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนา
เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลเทศบาลต าบลหลักช้าง ประกอบด้วย 
๑. นายด ารง  จินตรารักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
๒. นายภราดร  บัวพรหม  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
๓. นายอรรถพล งามพร้อม  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
๔. นายเชาวลิต ลิบน้อย  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
๕. นายภิญโญ  ลิบน้อย  ผู้แทนประชาคมต าบล   กรรมการ 
๖. นางจิราพร  เกลี้ยงกลม  ผู้แทนประชาคมต าบล   กรรมการ 
๗. นางนทาภรณ์  สุชอนันต์  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 
๘. นายนิวัฒน์  ขุนเจริญ  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 
๙. นางวาสนา  รักษาแก้ว  ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
๑๐. นายจรัส  วุฒิศักดิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑๑. นางสารภี  พุ่มทิม  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล         เลขานุการ 
๑๒. นางนิศรา  เกิดเมฆ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหลักช้าง มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่เห็นสมควร 

 
 
๕.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑) การติดตาม 
การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่าง

การด าเนินงาน การติดตามเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการควบคุมการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรคการติดตามท าให้เราทราบว่าขณะนี้ได้มีการ



  
ปฏิบัติตามแผนถึงระยะใดแล้วซึ่งการติดตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลหลักช้างจะใช้แบบติดตามโดยใช้แบบ
มาตรฐานการติดตามและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย แบบติดตามการด าเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  
 (๒) การประเมินผล 
 การประเมินผล (Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ (On-going Evaluation)หรือ 
ภายหลังที่การด าเนินงานส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) 
 เทศบาลต าบลหลักช้าง ใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดในการประเมิน เพ่ือเป็นกรอบในการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะช่วยให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ประกอบด้วย การ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวมความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และสรุปผลการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัด 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล  ประกอบด้วย  7  เกณฑ์  22  ตัวช้ีวัด  ดังนี้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

(Standard   Criteria) 
ตัวช้ีวัด 

(Indicators) 
ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attributes) 
๑. สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ของนโยบาย 

- ผลผลิต 
- ผลลัพธ ์

- ผลต่างระหว่าง เปูาหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2. ความเสมอภาคและความเป็น 
ธรรมในสังคม 

- การเข้าถึง 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- การกระจายผลประโยชน์ 
- ความเสมอภาค 

- ปริมาณคุณภาพ ทรัพยากร 
- ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเปูา 
หมายได้รับในแต่ละครั้ง 
- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือ 
การเลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ 

3. ความสามารถและคุณภาพ  
ในการให้บริการ 

 
 
 

- สมรรถนะของหน่วยงาน 
- ความทั่วถึงและเพียงพอ 
- ความถี่ในการให้บริการ 
- ประสิทธิภาพการให้บริการ 

- พ้ืนที่เปูาหมายและประชาชน
กลุ่มเปูาหมายที่รับบริการ 
- จ านวนครั้ง ในการให้บริการ 
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยน าเข้า 

4. ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน 
 
 

- พันธกิจต่อสังคม 
- ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
- การให้หลักประกันความเสี่ยง 
- การยอมรับข้อผิดพลาด 

- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
- การตัดสินใจ ที่สะท้อนความรบัผิดชอบ 

5.การสนองตอบความต้องการ
ของประชาชน 

 

- การก าหนดประเด็นปัญหา 
- การรับฟังความคิดเห็น 
- มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา 
- ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา 

- การจัดล าดับความส าคัญ 
- การยอมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ 
- มาตรการในการแก้ไขปัญหา 
 



  
๖. ความพึงพอใจของลูกค้า - ระดับความพึงพอใจ 

- การยอมรับหรือคัดค้าน 
- สัดส่วนของประชากรกลุ่มเปูาหมาย  
ที่พอใจหรือไม่พอใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะท้อนกลับ 

7. ผลเสียหายต่อสังคม - ผลกระทบภายนอก 
(ทาง บวกและทางลบ) 
- ต้นทุนทางสังคม 

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- ค่าเสียโอกาส 
- ความขัดแย้งทางสังคม 

 
(๓)  รูปแบบและประเด็นการติดตามประเมินผล 

 รูปแบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ของเทศบาลต าบลหลักช้าง  
1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) 
2. รูปแบบกระบวนการวิธีวิจัย โดยการทอดแบบสอบถามประชาชนและส่วนราชการในพ้ืนที่เพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลรายยุทธศาสตร์  
 
๕.๓ ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ 
ส าหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
3.5 พันธกิจ (5) 
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ (5) 
3.7 ตัวชีว้ัดเปูาประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) (5) 
3.8 จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) (5) 
3.9 ตัวชีว้ัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม) (5) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวม 100 
 
 
 
 


