
  

 
 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
 

พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 



อ าเภอเมืองชุมพร     จงัหวดัชุมพร 
 

 
 

 
 

สารบัญ 
 

                               หน้า 
 

บทท่ี  ๑   บทน า         ๑ – ๒   
บทท่ี  ๒   สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ๓ – ๑๑    

บทท่ี  ๓   การวเิคราะห์ศกัยภาพการพฒันาทอ้งถ่ิน         ๑๒ – ๒๒  

บทท่ี  ๔   รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพฒันา              ๒๓ – ๒๕                    
บทท่ี  ๕   การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์            ๒๖ – ๒๗                             
   
ภาคผนวก 

 
******************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทที ่ ๑  

 
 

บทน า 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช    
อาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๑๕๕๐  บทบาท  อ านาจหนา้ที่  และความรับผดิชอบมีความเป็นอิสระพอสมควร  
ความส าคญัในรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัใหค้วามส าคญัการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายที่จะด าเนินในการบริหารดา้นต่าง ๆ ตามอ านาจหนา้ที่
ของตนเอง ประกอบกบัพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยถ่ายโอนภารกิจในการใหบ้ริการสาธารณะที่จ  าเป็น  และรายไดท้ี่รัฐจดัเก็บใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพิม่ขึ้น การด าเนินการบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุก  ๆ ดา้น   ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน  การวางแผนในการด าเนินการบริหารจึงเป็นกลไกที่
ส าคญั ที่ท  าใหก้ารบริหารเป็นรูปแบบและมีทิศทาง การก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาที่สมดุลและมี
ประสิทธิภาพจะส่งผล ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการบริหารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
แกปั้ญหาไดถู้กจุด  อนัเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม  และท าใหบ้รรลุตามความมุ่งหมาย 



 
๑.๑  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  แผนยทุธศาสตร์การพฒันา เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  ที่ไดก้  าหนดแผนยทุธศาสตร์และแนวทางในการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงแสดงถึง
วสิยัทศัน์  พนัธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาในอนาคต   โดยแผนดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผน่ดิน  ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั  อ าเภอ  และแผน
ชุมชน  
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 

๑.    เพือ่ก าหนดยทุธศาสตร์  และแนวทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
๒.    เพือ่ใหมี้ยทุธศาสตร์การพฒันา  และแนวทางการพฒันาในการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
๓.    เพือ่ใหมี้ยทุธศาสตร์การพฒันา  เป็นกรอบแนวทางในการพจิารณาก าหนดโครงการ/ 

กิจกรรมในแผนพฒันาสามปี  และการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๔.    เพือ่ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถจดัท าแผนพฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ 

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ตลอดจนมีการบูรณาการร่วมกนัไดอ้ยา่งชดัเจน 
                 ๕.    เพือ่แสดงจุดมุ่งหมายและทิศทางการพฒันา ในอนาคตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    
โดยจะตอ้งสอดคลอ้งและสามารถตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์องการพฒันา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๑.๓ ข้ันตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

ขั้นตอนที ่ ๑  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินจดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน  ส่วนราชการและ 
รัฐวสิาหกิจที่เก่ียวขอ้ง เพือ่แจง้แนวทางการพฒันาทอ้งถ่ิน รับทราบปัญหา ความตอ้งการ ประเด็นการ
พฒันา และประเด็นที่เก่ียวขอ้งตลอดจนความช่วยเหลือทางวชิาการ และแนวทางปฏิบติัที่เหมาะสมกบัสภาพ
พื้นที่ เพือ่น ามาก าหนดแนวทางการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา โดยใหน้ าขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาจาก
หน่วยงานต่างๆ  และขอ้มูลในแผนชุมชนมาพจิารณาประกอบการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 

ขั้นตอนที่  ๒  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน รวบรวมแนวทางและ 
ขอ้มูล น ามาวเิคราะห์แลว้เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 



ขั้นตอนที่  ๓   คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพจิารณาร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  เพือ่ 
เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ขั้นตอนที่  ๔   ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันาต่อสภาองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลเพือ่ใหค้วามเห็นชอบ 

ขั้นตอนที่  ๕   ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพจิารณาอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา และ 
แจง้ใหส้ภาทอ้งถ่ิน กบจ. อบจ. อ าเภอ  และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง   และประกาศให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบ
โดยทัว่กนัภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที่ประกาศใชแ้ละปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 
 
๑.๔ ประโยชน์ของการจัดท าแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 
                 การวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถ่ินเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางการพฒันาใน
อนาคตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ตอ้งการบรรลุ และแนวทางในการที่จะท าให้
บรรลุถึงสภาพการณ์นั้นบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งน้ี 
จะตอ้ง 
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน และปัญหา/ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินดว้ย 
            การวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันา จึงมีความส าคญัต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นอยา่งยิง่ 
เน่ืองจากเป็นแผนพฒันาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ตอ้งการให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นกรอบในการก าหนดทิศ
ทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งเท่าทนักบัการ
เปล่ียนแปลง  โดยสามารถจดัสรรทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพภายใตย้ทุธศาสตร์ต่างๆ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะก าหนดแนวทางการพฒันาเพือ่ด าเนินการใหบ้รรลุยทุธศาสตร์นั้น 
                 แนวทางการพฒันาทอ้งถ่ินทีก่  าหนดไว ้ จะตอ้งน าแนวทางที่ไดท้ั้งหมด มาท าการบูรณาการ
เพือ่ไม่ใหเ้กิดความซ ้ าซอ้นกนั การบูรณาการแนวทางการพฒันาทอ้งถ่ินจะท าใหไ้ดย้ทุธศาสตร์การพฒันา
ทอ้งถ่ินดา้นต่าง ๆ ที่สมบูรณ์มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 

บทที ่ ๒ 



 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๒.๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

  ๑. ที่ตั้ง/อาณาเขต/เขตการปกครอง 
   ต าบลบา้นนาตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของอ าเภอเมืองชุมพร ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองชุมพร 
ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๐๑,๓๓๕ ไร่ หรือประมาณ ๑๖๒.๑๔ ตารางกิโลเมตร  
 

  ๒. อาณาเขต 
   องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนามีพื้นที่การปกครองและอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ    ติดต่อ    คลองชุมพร 
 ทิศใต ้   ติดต่อ    ต  าบลวสิยัเหนือ, ต าบลถ ้าสิงห์, อ าเภอสว ี
 ทิศตะวนัออก   ติดต่อ    ต  าบลขนุกระทิง 
 ทิศตะวนัตก   ติดต่อ    จงัหวดัระนอง 
 

       ๓. เขตการปกครอง   
   องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา   ประกอบดว้ยหมู่บา้น จ านวน ๑๓ หมู่บา้น  เป็นหมู่บา้นที่
อยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเตม็ทั้ง ๑๓ หมู่บา้น  ไดแ้ก่ 
    หมู่ที่ ๑ บา้นนา     
    หมู่ที่ ๒ บา้นเขาปูน 
    หมู่ที่ ๓ บา้นคณฑี 
    หมู่ที่ ๔ บา้นนาปรือ 
    หมู่ที่ ๕ บา้นถ ้าสนุก 
    หมู่ที่ ๖ บา้นเขาวง 
    หมู่ที่ ๗ บา้นท่ามะปริง 
    หมู่ที่ ๘ บา้นในง่วม 
    หมู่ที่ ๙ บา้นสา้นแดง 
    หมู่ที่ ๑๐ บา้นนาแซะ 
    หมู่ที่ ๑๑ บา้นช่องเพลียก 
    หมู่ที่ ๑๒ บา้นสระยกัษ ์
    หมู่ที่ ๑๓ บา้นหว้ยขนุน 
 



 
 
 
 

     ๔.  ภูมิประเทศ 
  ต าบลบา้นนา ลกัษณะพื้นที่โดยทัว่ไป เป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขา แยกเป็นพื้นที่  ดงัน้ี     

เป็นพื้นที่ราบ  จ านวน  ๑๐,๘๙๔    ไร่   
ภูเขา    จ านวน  ๘๙,๔๔๑    ไร่   
พื้นน ้ า    จ านวน    ๑,๐๐๐    ไร่   

  ๕.  จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  
หมู่
ท่ี 

ช่ือหมู่บา้น ประชากร
(ชาย) 

ประชากร
(หญิง) 

รวม จ านวน
ครัวเรือน 

ช่ือผูน้ าทอ้งท่ี 

๑ บา้นนา ๒๕๘ ๓๓๑ ๕๘๙ ๔๒๔ นางรัตนา     มนต์นิมิตร 
๒ บา้นเขาปูน ๑๘๘ ๒๑๔ ๔๐๒ ๑๘๘ นายประทีป   จนัทร์พรหม 
๓ บา้นคณฑี ๑๕๒ ๑๕๖ ๓๐๘ ๑๕๐ นายมนสั   พงษเ์พชร 
๔ บา้นนาปรือ ๒๔๘ ๒๔๖ ๔๙๔ ๒๐๔ นายนิคม      นวลพจน์ 
๕ บา้นถ ้าสนุก ๓๓๙ ๓๔๖ ๖๘๕ ๒๗๐ นายบุญสร้าง  กาลเพชร 
๖ บา้นเขาวง ๓๑๒ ๓๒๘ ๖๔๐ ๒๘๕ นายธานินทร์  ศรีนวล 
๗ บา้นท่ามะปริง ๖๙๐ ๗๒๖ ๑,๔๑๖ ๖๖๒ นายสุทิน  นาคสงัข์ 
๘ บา้นในง่วม ๖๓๒ ๕๘๐ ๑,๒๑๒ ๕๙๑ นายสุรินทร์   ทวยนาค 
๙ บา้นส้านแดง ๕๕๔ ๕๗๖ ๑,๑๓๐ ๔๖๙ นายสุพล  สนัทดัการ  (ก านนั) 
๑๐ บา้นนาแซะ ๒๑๙ ๒๐๐ ๔๑๙ ๒๑๓ นายภูมิพฒัน์    ศรีพีรกานต์ 
๑๑ บา้นช่องเพลียก ๒๔๖ ๒๗๐ ๕๑๖ ๒๑๐ นายด ารงศกัด์ิ  สินศกัด์ิ 
๑๒ บา้นสระยกัษ ์ ๓๑๐ ๓๓๐ ๖๔๐ ๒๕๒ นายภาณุวฒัน์   สวสัดี 
๑๓ บา้นห้วยขนุน ๓๐๙ ๒๘๗ ๕๙๖ ๒๖๐ นายกรีวรรณ     บ ารุงราษฎร์ 

รวม ๔,๔๕๗ ๔,๕๙๐ ๙,๐๔๗ ๔,๑๗๘  

   
หมายเหตุ :   ขอ้มูลทะเบียนราษฎร์อ าเภอเมืองชุมพร  จงัหวดัชุมพร  วนัที่  ๒๒  เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๙ 
  

๖.  การประกอบอาชีพ 
             ประชากรต าบลบา้นนา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกทุเรียน, ลองกอง, กาแฟ, 
ยางพารา ฯลฯ โดยรายไดข้องประชากรส่วนใหญ่จะมีรายไดป้ระจ าจากการขายพชืผลทางการเกษตร  รายไดไ้ม่
แน่นอน  ขึ้นอยูก่บัราคาพชืผลและการส่งออกเป็นส าคญั 

     ๗. แรงงาน 



              จ  านวนประชากรในวยัแรงงานของต าบลบา้นนา  ประมาณร้อยละ  ๘๐  เป็นแรงงานในภาค
เกษตรกรรมซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือน รองลงมา  ไดแ้ก่ แรงงานซ่ึงจา้งจากคนในพื้นที่  และเพือ่น
บา้นตลอดจนแรงงานอ่ืน ๆ  อีกอตัราร้อยละ  ๑๐  เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  การบริการคา้ขาย  รับจา้ง
ทัว่ไป   รับราชการ ส่วนอีกร้อยละ ๑๐ เป็นแรงงานที่มีการวา่งงานแบบซ่อนเร้น ไดแ้ก่ ผูท้ี่ก  าลงัศึกษา พระภิกษ ุ 
สามเณร  และสตรีวยัเจริญพนัธุ ์ ที่มีภาระในการเล้ียงดูทารก  
 
 
 

๔ 
 
 
 

๘.  ผลผลิต 
                ผลผลิตภายในต าบลบา้นนา  ที่ส าคญัมีอยู ่ ๒  ทาง  ไดแ้ก่ 
        -  ผลผลิตจากการเพาะปลูก 
        -  ผลผลิตจากการเล้ียงสตัว ์
        ส าหรับการเล้ียงสตัวส่์วนใหญ่เล้ียงไวใ้ชง้านและจ าหน่วยในปริมาณไม่มากนกั  ไดแ้ก่  โค, 
กระบือ, สุกร, เป็ด  และไก่   เป็นตน้ 

๙. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
                          หน่วยธุรกิจในเขตต าบลบา้นนา  ยงัไม่ขยายตวัเท่าที่ควร  เน่ืองจากศกัยภาพในพื้นที่  และการ
พฒันายงัไม่ครอบคลุมทัว่ถึงเท่าที่ควร  สามารถที่จะแยกหน่วยธุรกิจต่าง ๆ   ไดด้งัน้ี 
          -  ป๊ัมน ้ ามนั  ๒ แห่ง 
   -  ป๊ัมแก๊ส  ๑ แห่ง 
          -  โรงงานอุตสาหกรรม ๑ แห่ง 
                            -  โรงแรม  ๑ แห่ง 

๑๐. การท่องเทีย่ว 
        ต  าบลบา้นนา มีทรัพยากรทางดา้นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์มีศกัยภาพที่จะ
พฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์มีความงดงามตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม ้ภูเขา ถ ้า แม่น ้ า ล าธาร เป็นตน้   
นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งผลิตพชืผลทางการเกษตร ที่ขึ้นช่ือและเป็นที่นิยมของคนไทย ไดแ้ก่ ทุเรียน ลองกอง 
ฯลฯ   
   ๑๑. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
          ประชากรชาวต าบลบา้นนา ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ มีสถานที่ส าคญัทางศาสนาไดแ้ก่ 
   ๑. วดับา้นนา   ตั้งอยู ่ หมู่ที่ ๑ 
   ๒. ส านกัสงฆด์อนมะม่วง  ตั้งอยู ่ หมู่ที่ ๑ 



๓. วดัสุวรรณคีรี (เขาปูน)  ตั้งอยู ่ หมู่ที่ ๒ 
๔. วดัคณฑีวรราม  ตั้งอยู ่ หมู่ที่ ๓ 
๕. ส านกัสงฆถ์ ้าสนุก  ตั้งอยู ่ หมู่ที่ ๕ 
๖. ส านกัสงฆถ์ ้าพระนโม  ตั้งอยู ่ หมู่ที่ ๖ 
๗. วดัท่ามะปริง   ตั้งอยู ่ หมู่ที่ ๗ 
๘. ส านกัสงฆบ์า้นควนจ าปา ตั้งอยู ่ หมู่ที่ ๑๑ 
๙. ส านกัสงฆถ์ ้าชา้งเผอืก  ตั้งอยู ่ หมู่ที่ ๑๒ 

๑๒. การสาธารณสุข 
   ต าบลบา้นนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ใหบ้ริการทางดา้นอนามยัขั้นพื้นฐานแก่
ประชาชน  ไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนา ตั้งอยูห่มู่ที่ ๖ บา้นเขาวง ใหบ้ริการประชาชนในหมู่
ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๙,๑๑,๑๒,๑๓  รวมจ านวน  ๑๑  หมู่บา้น  อีก  ๒  หมู่บา้น  ไดแ้ก่หมู่ที่  ๘  และหมู่ที่ ๑๐  นั้น  
ใชบ้ริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่าไมล้าย  ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขต าบลวงัใหม่ 
    
 
 
 
 
 

๕ 
นอกจากน้ี ในต าบลยงัมีการแต่งตั้งอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) และผูส่ื้อข่าว 

สาธารณสุข ซ่ึงคดัเลือกจากประชาชนในหมู่บา้น เพือ่ใหก้ารช่วยเหลือทางดา้นสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน
หมู่บา้น 

  ๑๓. ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
    สถานีต ารวจต าบลบา้นนาในขณะน้ียงัไม่มีสถานีต ารวจในต าบล การดูแลและการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในชีวติและทรัพยสิ์น จึงอยูใ่นเขตความรับผดิชอบของสถานีต ารวจภูธรต าบลวงัใหม่ 
   การดูแลรักษาความปลอดภยัอ่ืนๆ ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บา้น
และต าบล  นอกเหนือจากหนา้ที่และความรับผดิชอบ  ของเจา้หนา้ที่ต  ารวจแลว้  ต  าบลบา้นนา ยงัมีต  ารวจชุมชน
(ตชต.) และอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน(อปพร.)  ช่วยเหลือในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย   โดยมี
การจดัเวรยามและตั้งป้อมยามเพือ่ปฏิบติัหนา้ที่คุม้ครอง  ป้องกนัชีวติและทรัพยสิ์นของราษฎร   
     - อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน   ๑๓๓     คน 

๑๔.  การศึกษา 
 ต าบลบา้นนา  มีสถานศึกษาอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา  ดงัน้ี 
 -  โรงเรียนประถมศึกษา  จ  านวน  ๒  แห่ง  ไดแ้ก่ 



    ๑)  โรงเรียนบา้นท่ามะปริง ตั้งอยูห่มู่ที่    ๙ 
    ๒)  โรงเรียนบา้นเขาวง  ตั้งอยูห่มู่ที่   ๑๑ 
   -  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   จ านวน  ๒  แห่ง  ไดแ้ก่ 
    ๑)   ศพด.บา้นท่ามะปริง  ตั้งอยูห่มู่ที่    ๙ 
    ๒)   ศพด. อบต.บา้นนา  ตั้งอยูห่มู่ที่   ๑๑ 
  ๑๕.  การคมนาคม 
         องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา มีเสน้ทางการคมนาคมที่ส าคญัผา่นคอื ทางหลวง
แผน่ดินหมายเลข ๔๑ จากต าบลขนุกระทิงไปทางทิศเหนือ เขา้เขตต าบลบา้นนาผา่นหมู่ที่ ๑,๒ และหมู่ที่ ๓      
ไปจนถึงเทศบาลต าบลวงัไผ ่  

๑๖.  การส่ือสารและโทรคมนาคม 
         การบริการดา้นการส่ือสารต่าง ๆ  ในเขตต าบลบา้นนา  สามารถแยกไดด้งัน้ี 
        -  โทรศพัทส์าธารณะ  จ านวน     ๖ เคร่ือง 
        -  โทรศพัทบ์า้น   จ านวน  ๒๕๙ เคร่ือง 
        -  หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย จ านวน     ๑๒ ชุด 
  ๑๗.  การไฟฟ้า 

      การบริการดา้นกระแสไฟฟ้าภายในต าบลบา้นนา  มีการใชบ้ริการไฟฟ้าบางส่วนและใช ้
เต็มทั้งหมู่บา้น แต่คาดว่าภายใน พ.ศ. ๒๕๖๐  ราษฎรในเขตต าบลบา้นนา  จะมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน      
ตามนโยบายของรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 

 
๖ 

   ๑๘.  แหล่งน ้าธรรมชาติ   
         -  แม่น ้ าชุมพร   -  หว้ยตาหนู  -  หว้ยลึก 
   -  หว้ยโคลน   -  หนองสม้ป่อย  -  หว้ยกลาง 
   -  หว้ยน ้ าตก   -  สระปากโบสถ ์ -  หว้ยทุง้ฟ้า 
   -  สระหนองน ้ าผดุ  -  คลองมอพต  -  คลองทุง้ฟ้า 
   -  คลองทุ่งไร่ออ้ย  -  คลองกุ่ม  -  หว้ยสลุด 
   -  คลองพลึง   -  คลองง่วม  -  หว้ยไมแ้ดง 



   -  คลองบา้นบน   -  คลองหว้ยกระ  -  คลองอีแพะ 
   -  คลองสา้นแดง   -  คลองแพรกหมาก -  คลองบางชะนี 
   -  คลองขนุอินทร์   -  คลองวงัลึก  -  คลองป่าไม ้
   -  คลองกุ่มเอน   -  หว้ยสะบา้ ๑,๒ -  คลองนาแซะ  
   -  หว้ยไมแ้ก่น   -  หว้ยลึก  -  คลองฉานโกบ 
   -  คลองช่อง   -  คลองบางงูร้าย  -  คลองขี้นาค 
   -  คลองยายเสือ   -  หว้ยขนุน  -  คลองฉานด า 
 

  ๑๙.  แหล่งน ้าที่สร้างขึน้ 
   -  บ่อน ้ าต้ืน   จ านวน     ๑๒๓   แห่ง  
   -  สระน ้ า   จ านวน      ๕๓    แห่ง 
   -  บ่อบาดาล   จ านวน      ๒๑    แห่ง 
   -  ฝาย/ท านบ/ผนงัเก็บน ้ า  จ านวน      ๑๗    แห่ง 
   -  ประปา   จ านวน        ๙    แห่ง 
  ๒๐.  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที ่

- ป่าไม้ 
   ต าบลบา้นนามีพื้นที่อยูใ่นเขตป่าสงวน  และป่าไมถ้าวรประมาณร้อยละ  ๙๐  ของ
พื้นที่ทั้งต  าบล  ประกอบไปดว้ยบริเวณป่าเสียบญวน - ท่าสาร  เขาตาเถร  เขาแพะมะ  เขาชนั  เขาช่องแรด  เขา
ยอ  เป็นตน้  พื้นที่ป่าไมเ้หล่าน้ีจะอยูท่างทิศตะวนัตกจนถึงตอนกลาง  และตอนใตข้องต าบล  ป่าไมมี้ลกัษณะ
เป็นป่าโปร่ง  แบบป่าไมใ้นเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน  ประกอบดว้ยไมมี้ค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด  
ปัจจุบนัประชาชนใชเ้ป็นพื้นที่เพือ่เกษตรกรรมเป็นบางส่วน  เป็นบางส่วน 

 

   - น ้า 
   ต าบลบา้นนามีแหล่งน ้ าทางธรรมชาติที่ส าคญัและสามารถใชป้ระโยชน์ในทางการ 
เกษตรที่ส าคญั  ไดแ้ก่  แม่น ้ าชุมพร 

 

- ดิน 
   สภาพดินในต าบลบา้นนาสามารถที่จะจ าแนกไดด้งัน้ี 
    ๑.  ดินต้ืนถึงลึก  มีการระบายน ้ าดีถึงดีเกินไป  พบในสภาพพื้นที่ลาดชนั  เช่น 
เนินเขา และเทือกเขาต่าง ๆ  ซ่ึงไดแ้ก่บริเวณทางดา้นทิศตะวนัตก   ทิศใต ้ และทิศตะวนัออกของต าบล 
    ๒.  ดินต้ืน  มีการระบายน ้ าไดดี้ปานกลางถึงดี  จะพบชั้นหิน  เศษหิน  หรือ
ศิลาแลงพบในสภาพที่ลาดชนัเล็กนอ้ยถึงลาดมากในเขตชุ่มช้ืนเช่นบางส่วนของหมู่ที่๓,๕,๖,๗,๘, 
๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ 
 
 



๗ 
๒๑.  ศักยภาพของชุมชนและพืน้ที ่

   จุดเด่นของพื้นทีท่ี่เอื้อต่อการพฒันา 
   -  ต  าบลบา้นนา  มีสภาพทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขา  มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษท์ี่ส าคญั  เช่น  ถ ้าแกว้โครัม  ถ ้าชา้งเผอืก    ถ ้าสนุก  ฯลฯ   และสถานที่ท่องเที่ยวในทางธรรมชาติอ่ืน ๆ  
เช่น  วนอุทยานปลาสระยกัษ ์   หว้ยตาหนู    ฯลฯ 
   -  มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไมท้ี่อุดมสมบูรณ์  เหมาะแก่การอาศยัของสตัวป่์า 
   - มีผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นช่ือ และเป็นสินคา้หลกัของต าบล เช่น ทุเรียน  เงาะ   
ลองกอง   สม้โชกุน  ฯลฯ 

๒.๒  ข้อมูลเกีย่วกบัศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
๑.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา   

๑.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ได้ก าหนดส่วนการบริหารงาน   ไว้ดังนี้ 
         -  ฝ่ายการเมือง    
                - ฝ่ายนิติบญัญตัิ    ประกอบดว้ย     สมาชิกสภา อบต.               จ  านวน ๒๔ คน 
                - ฝ่ายบริหาร      ประกอบดว้ย     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล    
             รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล      จ านวน   ๒  คน 
             เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน   ๑  คน 
      -  ฝ่ายประจ า     
             (๑)   ส านกังานปลดั 
              -  งานบริหารงานทัว่ไป   -  งานนโยบายและแผน 
       -  งานบุคคลากร 
               -  งานการศึกษา    -  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
                                          -  งานธุรการ 
          (๒)    กองคลงั 
               -   งานการเงินและบญัชี  -   งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
            -   งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ 
               (๓)    กองช่าง 
               - งานก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคาร - งานประสานสาธารณูปโภคและผงั
เมือง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  มีบุคลากร  จ านวน ๓๐  คน  ดังนี ้

ส านักงานปลัด 
   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล    จ านวน  ๑ คน  
  หวัหนา้ส านกัปลดั     จ านวน  ๑ คน  
   นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ    จ านวน  ๑ คน 



  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตัิการ   จ านวน  ๑ คน 
  นกัวชิาการศึกษาปฏิบตัิการ    จ านวน  ๑ คน 
  เจา้หนา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัปฏิบตัิงาน  จ  านวน ๑ คน 
   
 
 
 
 
         ๘ 
 

  ครู คศ.๑      จ านวน  ๒ คน 
  ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก     จ านวน  ๒ คน 
   เจา้พนกังานธุรการ  (ลูกจา้งประจ า)   จ านวน  ๑ คน   
   พนกังานจา้งตามภารกิจ     จ านวน  ๒ คน 
  พนกังานจา้งทัว่ไป        จ านวน  ๖ คน  

กองคลัง 
   นกับริหารงานคลงั       จ านวน  ๑ คน 
  นกัวชิาการจดัเก็บรายไดป้ฏิบตัิการ   จ านวน  ๑ คน 
  นกัวชิาการการเงินและบญัชีปฏิบตัิการ   จ านวน  ๑ คน 
  เจา้พนกังานการเงินและบญัชีปฏิบตัิงาน   จ านวน  ๑ คน 
  พนกังานจา้งตามภารกิจ     จ านวน  ๒ คน 
  พนกังานจา้งทัว่ไป     จ านวน  ๑ คน 

  กองช่าง 
   นกับริหารงานช่าง      จ านวน  ๑ คน 
   นายช่างโยธาปฏิบตัิงาน    จ านวน  ๑ คน 
  พนกังานจา้งตามภารกิจ      จ านวน  ๑ คน 
  พนกังานจา้งทัว่ไป     จ านวน  ๑ คน 
ระดับการศึกษาของบุคลากร 

    ประถมศึกษา      จ านวน  ๓       คน 
     มธัยมศึกษา/อาชีวศึกษา    จ านวน            ๙       คน 

    ปริญญาตรี      จ านวน          ๑๔       คน 
           ปริญญาโท      จ านวน  ๔       คน 

รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ในระยะเวลา  ๓  ปี  แยกได้ดังนี ้
      ประเภท ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  



๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑. หมวดภาษีอากร ๑,๘๖๔,๕๖๙.๔๑ ๒,๒๙๐,๔๔๘,๙๖ ๑,๙๔๘,๒๒๖.๗๗ 
๒. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่า
ใบอนุญาต 

๒๖๖,๗๕๐.๔๐ ๒,๑๐๗,๐๖๐.๓๗ ๖๘๑,๓๗๔.๘๐ 

๓. หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น ๕๕๘,๘๑๔.๓๑ ๖๗๓,๒๑๒.๑๑ ๕๒๖,๖๕๓.๑๑ 
๔. หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด ๑๑๐,๐๖๒.๐๐ ๓๒๔,๙๐๐.๐๐ ๓๐๐,๙๒๙.๐๐ 
๕. หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๔,๙๙๐,๗๐๐.๐๐ ๑๕,๕๑๗,๐๑๐.๙๙ ๑๙,๗๘๓,๐๕๙.๑๐ 
๕. หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป ๘,๓๐๔,๐๘๐.๐๐ ๘,๙๑๑,๘๙๐.๐๐ ๘,๕๖๗,๐๕๑.๐๐ 

รวม ๒๖,๐๙๔,๙๗๖.๑๓ ๒๙,๑๕๑,๓๑๐.๓๒ ๓๑,๘๓๗,๒๙๓.๗๘ 

๒.๓  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  ๑.  การด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  -  ปรับปรุงพฒันาเสน้ทางคมนาคมภายในหมู่บา้น และต าบล  เช่น  ถนน  สะพาน  ฯลฯ 
เพือ่อ  านวยความสะดวกแก่ราษฎร  ในการใชเ้สน้ทางคมนาคม  ที่สะดวก  รวดเร็ว และมีมาตรฐานยิง่ขึ้น 
 
 

๙ 
  -  ใหก้ารสนบัสนุนการขยายเขตไฟฟ้า  เขา้ถึงภายในหมู่บา้น  ใหค้รอบคลุมและทัว่ถึงมาก
ยิง่ขึ้น 

-  ด าเนินการขยายโทรศพัทส์าธารณะ  และโทรศพัทบ์า้นใหท้ัว่ถึง  และเพยีงพอกบัความ 
ตอ้งการของราษฎร 
 

๒.  การด าเนินงานด้านสังคม 
  -  ส่งเสริม/สนบัสนุน  การจดักิจกรรมทางดา้นการกีฬา  และนนัทนาการ  เพือ่พฒันาทางดา้น
ร่างกายและจิตใจ  ให้ห่างไกลยาเสพติด 
  -  ส่งเสริม/สนบัสนุนการพฒันาอาชีพ  ของกลุ่มอาชีพภายในหมู่บา้น  เพือ่ใหมี้รายไดเ้พิม่ขึ้น 
  -  จดัใหมี้สวสัดิการและการสงัคมสงเคราะห์แก่เด็ก  สตรี  ผูพ้กิาร  คนยากจน  และผูสู้งอาย ุ
  -  การด าเนินการจดัการดา้นการป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยัดา้นต่างๆ เช่น อุทกภยัภยั   
  -  ส่งเสริมการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  โดยกระบวนการจดัเวทีประชาคม 
  -  จดัมีติดตั้งเสียงตามสาย  และหอกระจายข่าวภายในหมู่บา้น  ใหค้รอบคลุม 

  ๓.  การด าเนินการด้านเศรษฐกิจ 
  -  ส่งเสริมการพฒันาระบบการผลิตดา้นการเกษตร  เพือ่ใหมี้คุณภาพ  สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาด 
  -  จดัตั้งกลุ่มอาชีพของการเกษตร  และพฒันา/ส่งเสริมอาชีพของราษฎร 



  -  ส่งเสริมการจดัตั้งตลาดกลาง  เพือ่รองรับผลผลิตทางการเกษตร 
  -  ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตร 
  -  สนบัสนุนกิจกรรมการคา้ชุมชน  เพือ่เป็นการกระจายรายไดแ้ก่ประชาชน 

  ๔.  การด าเนินการด้านแหล่งน ้า 
  -  พฒันา/ปรับปรุงแหล่งน ้ าเพือ่การอุปโภค - บริโภค  และแหล่งน ้ าเพือ่การเกษตร  ใหมี้
ประสิทธิภาพ  เพือ่แกไ้ขปัญหาทางดา้นแหล่งน ้ า  ใหก้บัราษฎรไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

   ๕.  การด าเนินการด้านสาธารณสุข 
  - มุ่งเพิม่พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน ในชุมชน ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์  
ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ 

-  ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาในดา้นการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขใหมี้ ประสิทธิภาพ 
   -  ส่งเสริมให้ความรู้ความเขา้ใจ ในดา้นสาธารณสุข พร้อมทั้งประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัสุขภาพอนามยั ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ 
   ๖. การด าเนินการด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

-  ใหก้ารสนบัสนุนการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ 
   -  ส่งเสริมให้เยาวชนที่ไม่ศึกษาในระดบัสูง ไดรั้บการศึกษาอบรมทางดา้นอาชีพ  ตามความ
ถนดั และสนใจ  
   -  ส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปวฒันธรรมงานประเพณี  วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ส าคญัในต าบล 

   ๗.  การด าเนินการด้านการเมือง การบริหาร 
-   ส่งเสริมใหค้วามรู้ ความเขา้ใจแก่ผูน้ าทอ้งถ่ิน ประชาชน เขา้ใจบทบาทและหนา้ที่ในการ 

เขา้ร่วมในทางการเมือง อยา่งถูกตอ้ง 
 
 

๑๐ 
  - ส่งเสริมสนบัสนุนในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรูปกระบวนการประชาคม เพือ่ระดม
ความคิดแบบต่าง ๆ  
   -   จดัให้มีการเสริมประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในดา้นความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบตัิงาน  
   -  การให้การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้ประชาชนไดรั้บทราบ และสามารถตรวจสอบ ผลการ
ด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
   -  การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ส าหรับการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ และ
เพยีงพอต่อความตอ้งการ 

-  ปรับปรุงพฒันาการจดัเก็บรายได ้ใหมี้ประสิทธิภาพ และเป็นระบบ  



-   ส่งเสริมการใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ผูม้าติดต่อราชการ ทั้งใน 
ส านกังานและนอกส านกังาน 

     ๘.  การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  - สร้างจิตส านึกและอบรมใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ  ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และ      

ส่ิงแวดลอ้ม  

  - ใหก้ารป้องกนั คุม้ครอง สาธารณสมบติัของแผน่ดิน  เช่น ที่สาธารณประโยชน์  ฯลฯ 
  - ด าเนินการบ าบดัฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม   เช่น  กิจกรรมการปลูกป่า, ปลูก
ตน้ไมส้องขา้งถนน ฯลฯ 
                      - พฒันาแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบล ใหมี้ศกัยภาพ ที่สามารถรองรับนกัท่องเที่ยว ทั้งในและนอก
พื้นที่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 
 

 

บทที ่ ๓ 



 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพฒันาท้องถิ่น 
 

๓.๑ กรอบแนวคดิในการจัดท ายทุธศาสตร์การพฒันาท้องถิน่ 
  ๑.  นโยบายบริหารราชการแผ่นดิน 
   -  นโยบายการปฏิรูปการเมือง  การปกครอง  และการบริหาร  ใหค้วามส าคญักบัการ
สนบัสนุนการจดัท ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัถาวร การเสริมสร้างมาตรการในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การจดัท าแผนแม่บทพฒันาการเมือง การจดัท าแผนแม่บทการใช้
ทรัพยากรส่ือสารของชาติ การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารของรัฐ การส่งเสริมเสรีภาพในการปฏิบติัหนา้ที่ของ
ส่ือสารมวลชน  การส่งเสริมบทบาทขององคก์รภาคเอกชนและภาคประชาชน  การบริหารทรัพยากรบุคคลและ
การจดัองคก์รภาครัฐ  และการสนบัสนุนการกระจายอ านาจอยา่งต่อเน่ือง 
   -  นโยบายเศรษฐกิจ 
    (๑)  ภาคเศรษฐกิจฐานราก  ใหค้วามส าคญักบัการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่  
ส่งเสริมผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน  พฒันาคุณภาพและฝีมือแรงงาน  และการขยายตวัทางเศรษฐกิจของภาค
เศรษฐกิจฐานราก 
    (๒)  ภาคเศรษฐกิจระบบตลาด  ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาอุตสาหกรรม  
เพิม่ประสิทธิภาพวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  ส่งเสริมและผลกัดนัการส่งออกสินคา้และบริการ  การ
พฒันาแหล่งท่องเที่ยว 
    (๓)  ภาคเศรษฐกิจส่วนรวม  ใหค้วามส าคญักบัการสร้างภูมิคุม้กนัทาง
เศรษฐกิจ  การสนบัสนุนการออมในทุกระดบัที่เหมาะสม  การด าเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลเพือ่ให้
สามารถรองรับการขยายตวัของเศรษฐกิจพอเพยีง 
   -  นโยบายสงัคม   ใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมความรัก  ความสามคัคี  ความ
สมานฉนัทข์องคนในชาต ิ
   -   นโยบายการต่างประเทศ  ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินบทบาทเชิงรุกในกรอบทวิ
ภาคีและพหุภาคีเพือ่สนบัสนุนความปรองดองและความมัน่คงในชาติ  การส่งเสริมใหเ้กิดมิตรภาพและความ
ร่วมมือกบัประเทศเพือ่นบา้น 
   -   นโยบายการรักษาความมัน่คงของรัฐ  ใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมการผนึกก าลงั
ระหวา่งภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคสงัคม  และภาควชิาการ  และการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของกองทพั 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
๒.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 
 ๑. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  ๑. การส่งเสริมดา้นการวจิยัและพฒันา 
  ๒. การพฒันาผลิตภาพแรงงาน 
  ๓. การส่งเสริมผูป้ระกอบการที่เขม้แขง็และพาณิชยดิ์จิตอล 
  ๔. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. การปรับโครงสร้างการผลิต 
 ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวยัอย่าง

มีคุณภาพ 
  ๑.การพฒันาศกัยภาพคนในทุกช่วงวยัใหส้นบัสนุนการเจริญเติมโตของ

ประเทศ 
  ๒.การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพเท่าเทียม และ

ทัว่ถึง 
  ๓. การพฒันาดา้นสุขภาพ 
  ๔ การสร้างสภาพแวดลอ้มและนวตักรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสงัคมสูงวยั 
 
 ๓. การลดความเหล่ือมล า้ทางสังคม 
  ๑. การยกระดบัรายไดแ้ละสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
  ๒.การจดับริการทางสงัคมใหทุ้กคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนน้การสร้าง

ภูมิคุม้กนัระดบัปัจเจก 
    ๓. การสร้างความเสมอภาคในการเขา้ถึงทรัพยากร 
    ๔. การเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมอยา่งเสมอภาค 
   ๔. การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
    ๑. การลงทุนดา้นโครงการพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกของเมือง 
    ๒. การพฒันาดา้นการขนส่งและโลจิสติกส์เช่ือมโยงกบัเพือ่นบา้น 
    ๓.การส่งเสริมการลงทุน การคา้ชายแดน และการจดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พเิศษ 
   ๕. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
    ๑. การรักษาทุนทางธรรมชาติเพือ่การเติบโตสีเขียว 



    ๒. การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
    ๓. การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว 
    ๔. การจดัการมลพษิและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
    ๕. การพฒันาความร่วมมือดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ 
    ๖.การเพิม่ขีดความสามารถในการปรับตวัเพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจดัการเพือ่ลดความเส่ียงดา้นภยัพบิตัิ 
 
 
 
 

๑๓ 
 

   ๖. การบริหารราชการแผ่นดินที่มปีระสิทธิภาพ 
    ๑. การสร้างความโปร่งใสในทุกขึ้นตอนของการปฏิบติัราชการ 
    ๒.การพฒันาบุคลากรภาครัฐใหมี้ความเป็นมืออาชีพและเพยีงพอต่อการ
ขบัเคล่ือนภารกิจภาครัฐ 
    ๓.การสร้างรูปแบบการพฒันา อปท. ให้เหมาะสม 
    ๔. การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 
ยุทธศาสตร์ประเทศ 
วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดกีินดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม” 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

๑. การเพิม่รายไดจ้ากฐานเดิม 
๒. การสร้างรายไดจ้ากโอกาสใหม่ 
๓. การลดรายจ่าย 
๔. การเพิม่ประสิทธิภารในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศเพือ่หลุดพน้จากประเทศรายไดป้านกลาง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การลดความเหล่ือมล ้า 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจดัการภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล 
 ยุทธศาสตร์หลกั 
  ๑ ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสงัคม 



  ๒ ยทุธศาสตร์การพฒันาคนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งย ัง่ยนื 
  ๓ ยทุธศาสตร์สร้างความเขม้แขง็ภาคการเกษตร ความมัน่คงของอาหาร และพลงังาน 
  ๔ ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยนื 
  ๕ ยทุธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพือ่ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและ
สงัคม 
  ๖ ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
  ๗ ยทุธศาสตร์ในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวสิาหกิจใหเ้กิด
ประโยชน์กบัประชาชนในการใชบ้ริการอยา่งแทจ้ริง 
  ๘ ยทุธศาสตร์ในเร่ืองการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยขีองชาติใหเ้กิดความมัน่คง
และย ัง่ยนืในอนาคตใหท้ดัเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
  ๙ ยทุธศาสตร์ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน่อยา่งย ัง่ยนื 
 

 การจัดท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
 

  การจดัท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยทุธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ไดก้ าหนดประเด็นที่เห็นควรด าเนินการ  จ  านวน  ๑๗  เร่ือง   
  ๑ การสร้างความปรองดองและสมานฉนัท ์
  ๒ การขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  ๓ การจดัท าปัญหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย ์
  ๔ การป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด 
  ๕ การจดัการปัญหาที่ดินท ากิน 
  ๖ การสร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการ 
  ๗ การพฒันาอุตสาหกรรมศกัยภาพ 
 
 

๑๕ 
   ๘ การพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลั 
   ๙  การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
  ๑๐ การพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจพเิศษ 
  ๑๑ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ๑๒ การส่งเสริมการวจิยัและพฒันา 
  ๑๓ การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั 
  ๑๔ การบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า 
  ๑๕ การพฒันาและเพิม่ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  ๑๖ การบริหารจดัการขยะและของเสียอนัตราย 



  ๑๗ การป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ค่านิยมหลกัของคนไทย    
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ซ่ึงเป็นสถาบนัหลกัของชาติในปัจจุบนั 
๒. ซ่ือสตัย ์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงที่ดีงามเพือ่ส่วนรวม 
๓. กตญัญู ต่อพอ่แม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์
๔. ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางออ้ม 
๕. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสตัย ์หวงัดีต่อผูอ่ื้น เผือ่แผ่และแบ่งปัน 
๗. เขา้ใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
๘. มีระเบียบวนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่ 
๙. มีสติ รู้ตวั รู้คิด รู้ท  า รู้ปฏิบติั ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
๑๐. รู้จกัด ารงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงตามพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วัรู้จกัอดออมไวใ้ชเ้ม่ือยามจ าเป็น มีไวพ้อกินพอใช ้ถา้เหลือก็แจกจ่าย จ  าหน่าย และขยายกิจการ เม่ือ
มีความพร้อม โดยมีภูมิคุม้กนัที่ดี 

๑๑.  มีความเขม้แขง็ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพต่้ออ านาจฝ่ายต ่า หรือกิเลส มีความละอาย  
เกรงกลวัต่อบาป ตามหลกัของศาสนา 

๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร 
          -  วิสัยทัศน์จังหวัดชุมพร  (Vision) 
   “เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เติบโตอย่างมั่นคงบนฐานของการเกษตร การท่องเที่ยว
และคุณภาพชีวิตของประชาชน”  โดยก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันา  ดงัน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกิจดว้ยผลผลิตและการพฒันาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการเกษตรและทุนทางปัญญา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างและพฒันาคนคุณภาพ สงัคมน่าอยูสู่่คุณภาพชีวติที่ดี ดว้ยปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพยีง 
 
 
 

                          ๑๖ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นฐานการพฒันาจงัหวดัเชิง 



สร้างสรรคท์ี่ย ัง่ยนื 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมัน่คงการปรับสมดุลและพฒันาการบริหารจดัการสู่ประชาคม 

อาเซียน 
 

กรอบยุทธศาสตร์การพฒันา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แนวทางการคมนาคมและการขนส่ง ลงทะเบียนทางหลวงทอ้งถ่ิน ถนนที่ อปท. ควร 

ด าเนินการ โดยระบุพกิดัทางภูมิศาสตร์ เพือ่จะไดท้ราบวา่ ถนนอยูท่ี่ใด มีสภาพอยา่งไร และตอ้งปรับปรุงเม่ือใด 
           ๑.๒ แนวทางการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ บริหารจดัการน ้ าแบบบูรณาการ เพือ่แกไ้ข
ปัญหาอุทกภยั และภยัแลง้ โดยระบุพกิดัทางภูมิศาสตร์ เพือ่วางแผนบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน ้ าการเกษตร 
อีกทั้งป้องกนัการด าเนินการในพื้นที่ซ ้ าซอ้น 
  ๑.๓  แนวทางการผงัเมืองและการควบคุมอาคาร 
 ๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๒.๑ แนวทางการส่งเสริมอาชีพ เนน้กลุ่มแรงงานนอกระบบ และกลุ่มที่ไม่มีงานท า 
  ๒.๒ แนวทางสวสัดิการสงัคม 
  - การส่งเสริมและพฒันาผูสู้งอาย ุเบี้ยยงัชีพ สุขอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 
  - การส่งเสริมและพฒันาผูพ้กิาร สุขอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 
  - การส่งเสริมและพฒันาเด็กและเยาวชน อาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวนั 
  - การส่งเสริมดา้นที่พกัอาศยัใหแ้ก่ผูย้ากไร้ ผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากจน ใหมี้ที่อยูอ่าศยั 
  - งานสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธ์ิที่ประชาชนควรไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนั 
  ๒.๓ แนวทางการศึกษา ทั้งระบบและนอกระบบ โดยการส่งเสริมใหมี้ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน
และการศึกษาตามอธัยาศยั 
  ๒.๔ แนวทางการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลานามยัของประชาชน 
 ๓.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๓.๑ แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย พฒันาประชาธิปไตยภาคพลเมือง จดัท าระบบขอ้มูล
ข่าวสารเพือ่การพฒันาชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ 
  ๓.๒ แนวทางการรักษาความยตุิธรรมและกระบวนการยตุิธรรม ประนอมขอ้พพิาทและ
ช่วยเหลือทางดา้นกฎหมาย 
  ๓.๓  แนวทางการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เพือ่ลดความสูญเสียจากสาธารณภยัที่อาจ
เกิดขึ้น 
   -ส่งเสริมความรู้ในการจดัการสาธารณภยั 
   -ซกัซอ้มการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
   -จดัหาสถานที่ และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเม่ือเกิดสาธารณภยั 



  ๓.๔ แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย ส ารวจจุดที่เกิดเหตุร้าย ภยัจากกลุ่มมิจฉาชีพและหา
มาตรการป้องกนั 
  ๓.๕ แนวทางการป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด มาตรการในการป้องกนัปัญหา โดยการบงัคบั
ใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
 

๑๗ 
 ๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว 
  ๔.๑ แนวทางการส่งเสริมการลงทุน สร้างแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นชุมชน เพิม่มูลค่า
ผลิตภณัฑ ์และพึ่งพาตนเองตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
  ๔.๒ แนวทางการส่งเสริมการเกษตร ใหค้วามรู้ทางวชิาการ จดัตั้งกลุ่มเกษตรกร จ าหน่าย
ผลผลิต หาพนัธุพ์ชื และการบ ารุงรักษาดิน 
  ๔.๓  แนวทางการพาณิชกรรม หาสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับการคา้ขาย และมาตรการสร้าง
ความมัน่คงทางรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มผูค้า้ขาย 
  ๔.๔ แนวทางดา้นการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและ
วถีิชีวติของชุมชน 
 ๕.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
  ๕.๑ แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ คุม้ครองดูแลบ ารุงรักษาป่าและน ้ าแบบบูรณา
การ 
 ๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๖.๑ แนวทางการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สร้างองคค์วามรู้ใหแ้ก่คนในทอ้งถ่ิน 
  ๖.๒ แนวทางการอนุรักษข์นบธรรมเนียม จารีตประเพณี และรักษาอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 
  ๖.๓ แนวทางการอนุรักษ ์ท านุบ ารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวตัถุในพื้นที่ 
 ๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
  ๗.๑ แนวทางการป้องกนั และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐอยา่งจริงจงั 
   -เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม 
   -สร้างวนิยัแก่ทุกภาคส่วน 
   -รวมพลงัแผน่ดินป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
  ๗.๒ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 ๘. ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ๘.๑ แนวทางพฒันากลุ่ม อปท. ที่มีพรมแดนติดต่อกบัประเทศเพือ่นบา้น 
  ๘.๒ แนวทางส่งเสริมดา้นโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม 
  ๘.๓ แนวทางส่งเสริมดา้นการคา้และการลงทุน 
  ๘.๔ แนวทางส่งเสริมดา้นการท่องเที่ยว 
  ๘.๕ แนวทางส่งเสริมดา้นการศึกษา 



  ๘.๖ แนวทางส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 
  ๘.๗ แนวทางส่งเสริมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  ๘.๘ แนวทางส่งเสริมดา้นอตัลกัษณ์ 

 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
   ๑. พฒันาระบบคมนาคม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหส้ะดวกและครอบคลุม
ทัว่ถึงทุกหมู่บา้น 

๒.  พฒันาแหล่งน ้ าเพือ่การเกษตร  อุปโภค และบริโภค ใหเ้พียงพอ 
๓. พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนใหดี้ขึ้น และอยา่งย ัง่ยนื 
๔. ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการประกอบอาชีพ  เพือ่ยกระดบัรายไดข้องประชาชน 
๕. พฒันาแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบล และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติที่ย ัง่ยนื 
๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขององคก์ร 

 
 
       ๑๘ 
๓.๒ ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงที่มีผลต่อการพฒันา 
   การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

๑)  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
๑.๑  ราษฎรไม่มีอาชีพเสริม 
๑.๒  ไม่มีระบบประกนัราคาส้ินคา้เกษตร 
๑.๓  ราษฎรขาดที่ท  ากินในการเกษตร 
๑.๔  ราษฎรขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
๑.๕  ราษฎรไม่มีการปลูกพชืผกัสวนครัวไวกิ้นเอง 
๑.๖  ราษฎรไม่มีการรวมกลุ่ม 

๒)  ปัญหาด้านสังคม 
        ๒.๑  ดา้นครอบครัวและชุมชน 
    ๒.๑.๑  ไม่มีระบบการเรียนรู้และการรวมกลุ่มอยา่งถาวร 

๒.๑.๒  ผูสู้งอาย ุผูพ้กิาร  ผูป่้วยเอดส์  ถูกทอดทิ้ง 
๒.๑.๓  เด็กก่อนวยัเรียนไดรั้บการดูแลไม่เหมาะสมกบัวยั 
๒.๑.๔  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม 
๒.๑.๕  การป้องกนัโรคติดต่อในทอ้งถ่ินไม่ดีเท่าที่ควร 
๒.๑.๖  ไม่มีแหล่งเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ 
๒.๑.๗   ปัญหาการเล่นพนนั  

๒.๒   ดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
๒.๒.๑ ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นยงัไม่เพยีงพอ 



๒.๓  ดา้นกีฬาและนนัทนาการ   
๒.๓.๑  ขาดผูน้ าดา้นการกีฬาในชุมชน  กิจกรรมไม่ต่อเน่ือง 
๒.๓.๒  ชุมชนมีสถานทีอ่อกก าลงักายและที่พกัผอ่นไม่เพยีงพอ 

๒.๔  ดา้นยาเสพติด 
๒.๔.๑  การใหค้วามรู้แก่ชุมชนในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหายาเสพติดไม่ทัว่ถึง 
๒.๔.๒  ยาเสพติดแพร่ระบาด 

๓) ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
          ๓.๑  ดา้นคมนาคม 

๓.๑.๑  การเดินทางถนนบางสายไม่สะดวก  เน่ืองจากเป็นถนนลูกรัง 
๓.๑.๒  ไม่มีถนนและสะพานเพือ่เขา้ออกหมู่บา้นและเพือ่ขนถ่ายผลผลิต 

ทางการเกษตรเน่ืองจากสถานที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา ไม่สามารถเขา้ไป
ด าเนินการได ้

๓.๑.๓  งบประมาณไม่เพยีงพอ 
๓.๒ ดา้นสาธารณูปโภค 

๓.๒.๑ ระบบไฟฟ้า  ประปา  ไม่ทัว่ถึงทุกครัวเรือน 
๓.๒.๒ โทรศพัทส์าธารณะมีไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของชุมชน 
๓.๒.๓  ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพยีงพอ 
๓.๒.๔  ขาดแคลนน ้ าส าหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแลง้ 
 
 
                     ๑๙ 
๓.๒.๕  ราษฎรไม่มีภาชนะเก็บน ้ าไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ 
๓.๒.๖  ราษฎรขาดระบบประปาที่ดีในหมู่บา้น 
๓.๒.๗  ราษฎรขาดระบบชลประทานที่ดี 
๓.๒.๘  ไม่มีทางระบายน ้ าและแหล่งเก็บกกัน ้าธรรมชาติ 
๓.๒.๙  คู คลอง ขาดการปรับปรุงดูแล 
๓.๒.๑๐  งบประมาณไม่เพยีงพอ 

๔)  ปัญหาด้านแหล่งน า้     
       ๔.๑  แหล่งน ้ าส าหรับอุปโภคและบริโภค 

๔.๑.๑ ขาดแคลนน ้ าส าหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแลง้ 
๔.๑.๒ ราษฎรไม่มีภาชนะเก็บน ้ าไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ 
๔.๑.๓ ราษฎรขาดระบบประปาที่ดีในหมู่บา้น 
๔.๑.๔ ราษฎรขาดระบบชลประทานที่ดี 
๔.๑.๕ ไม่มีทางระบายน ้ าและแหล่งเก็บกกัน ้าธรรมชาติ 



๔.๑.๖ ไม่มีคูระบายน ้ า  และท านบกั้นน ้ า 
๔.๑.๗  คู คลอง และเหมืองขาดการปรับปรุงดูแล 

      ๔.๒  แหล่งน ้ าเพือ่การเกษตร 
๔.๒.๑ ไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้ าที่มีอยูอ่ยา่งเตม็ที่ 
๔.๒.๒ แหล่งน ้ าธรรมชาติต้ืนเขิน 
๔.๒.๓ แหล่งน ้ ามีไม่เพยีงพอ 
 

๕)  ปัญหาด้านสาธารณสุข 
       ๕.๑ ป้องกนัโรคระบาด  โรคติดต่อ 

๕.๑.๑ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
     ๕.๑.๒ ขาดความรู้ในเร่ืองสุขภาพอนามยัการป้องกนัและการส่งเสริมสุขภาพ 

๖) ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
        ๖.๑ ดา้นการเมือง  การปกครอง 

๖.๑.๑ ขาดกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง 
๖.๑.๒ ประชาชนไม่เขา้ใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ถูกตอ้ง 

   ๖.๒  ดา้นการเมือง - การบริหาร 
๖.๒.๑ บุคลากรมีไม่เพยีงพอในการปฏิบติัหนา้ทีร่าชการ 
๖.๒.๒ ไม่มีอาคารที่ท  าการที่เหมาะสม 

๗)  ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
        ๗.๑  ดา้นการศึกษา 

๗.๑.๑ การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการศึกษาไม่เพยีงพอ 
๗.๑.๒ ขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาต่อ 
๗.๑.๓ สถานศึกษาไม่ไดม้าตรฐานเม่ือเทียบกบัสถานศึกษาในชุมชนเมือง 
๗.๑.๔ เด็กก่อนวยัเรียน  ไม่ไดรั้บการดูแลอยา่งเหมาะสม 
๗.๑.๕ เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ใหค้วามส าคญักบัการกีฬานอ้ย 
 
 
                       ๒๐ 

       ๗.๒  ดา้นศาสนาและวฒันธรรม 
๗.๒.๑ ขาดการรณรงคฟ้ื์นฟูและอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี 
๗.๒.๓ ขาดการส่งเสริมและสนบัสนุนวดั 

๘)  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๘.๑  ดา้นแหล่งน ้ าธรรมชาติ 

๘.๑.๑  ขาดงบประมาณในการพฒันา 



๘.๑.๒  ขาดการมีส่วนร่วมในการปลูกตน้ไมต้ามถนน  ริมแม่น ้ าล าคลอง   
ตลอดจนการดูแลสถานที่สาธารณะ 
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       จุดแข็ง 
        จุดแขง็ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา  คือ 

- การคมนาคมติดต่อภายในหมู่บา้นและต าบล ส่วนใหญ่ติดต่อคมนาคมทางบก 
- มีสภาพพื้นที่เอ้ืออ านวยแก่การเพาะปลูก และการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
- มีสถานที่สามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัภายในต าบลหลายแห่ง 
- มีวตัถุดิบและผลผลิตทางการเกษตรสมบูรณ์และเพยีงพอ  สามารถเอ้ืออ านวยในการ 

พฒันาดา้นเกษตรกรรมและการพาณิชย ์
- ความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไม่มี 
- เป็นสงัคมเอ้ืออาทร และเป็นชุมชนที่เขม้แขง็ มีความสามคัค ี
- เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นที่สนใจต่อองคก์รภายนอก 
- ปลอดยาเสพติด ต าบลบา้นนา ประกาศเป็นต าบลเขม้แขง็ปลอดยาเสพติดทุกหมู่บา้น/ 

ชุมชน  และมีการด าเนินการรักษาสภาพปลอดยาเสพติดไวต้ลอดไป 
  จุดอ่อน 
  จุดอ่อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  คือ 

- ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูถู่กท าลายและบกุรุกเพือ่เป็นที่ท  ากินของราษฎร 
- การคมนาคมภายในหมู่บา้น ต าบล ยงัไม่สะดวก    เน่ืองจากถนนส่วนใหญ่ไม่ได ้

มาตรฐาน  ยงัเป็นถนนลูกรัง และหินคลุกจ านวนมาก 
- ระบบการติดต่อส่ือสาร ยงัไม่เพยีงพอและทัว่ถึง 
- การพฒันาแหล่งน ้ าและระบบชลประทานยงัไม่ครอบคลุมและทัว่ถึง 
- สถานศึกษามีบุคลากรจ ากดั และขาดแคลนงบประมาณในการจดักิจกรรมการเรียน  

การสอน 
- มีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ เป็นจ านวนมากเน่ืองจากขาดการจดัการที่ดี 
- ขาดการบริหารจดัการเพือ่พฒันาแหล่งท่องเที่ยวอยา่งเป็นระบบ 
- ขาดการพฒันาการอยา่งมีบูรณาการ และขาดการมีส่วนร่วม 
- บุคลากรในการปฏิบติังานยงัไม่เพยีงพอ 
- การจดัการในภาครัฐไม่เขม้แขง็ และขาดการบริหารจดัการที่เป็นระเบียบ 
- การจดัการดา้นแรงงานต่างดา้วไม่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 



                                       ๒๑ 

โอกาส 

         โอกาสขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  คือ 

-  เป็นพื้นที่ที่หน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใหค้วามสนใจศึกษา  ดู 
งาน ซ่ึงท าใหมี้โอกาสไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 

-  การปฏิรูประบบราชการใหม่ ที่เนน้ผลสมัฤทธ์ิของงานและผูรั้บบริหารเป็นหลกั  โดย 
ปรับปรุงระบบการจดัการบุคลากร  เทคโนโลย ี ระบบบริหารและงบประมาณท าใหก้ารบริหารภาครัฐมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จในการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัไดดี้ยิง่ขึ้น 

-  นโยบายของรัฐบาล/จงัหวดั ในดา้นปัญหาความยากจน  ปัญหายาเสพติด และปัญหา 
ผูมี้อิทธิพล  ท าใหส่้งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและสงัคมระดบัรากหญา้  ใหมี้ความเขม้แขง็ 
  -  การบริหารราชการจงัหวดัแบบบูรณาการ  (CEO)  ภายใตก้ารท างานร่วมกนัทุกส่วนราชการ  
ภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  บนพื้นฐานศกัยภาพและความตอ้งการของจงัหวดั อยา่งมีบูรณาการ 
  - มีความพร้อมในการพฒันาระบบคมนาคม ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการขนส่งสินคา้ทางการเกษตร 
และการท่องเที่ยว 

-  นโยบายของรัฐบาล/จงัหวดั  ที่สนับสนุนส่งเสริมดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม  สอดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตร์ต าบล 

 -  การสร้างความเขม้แขง็ตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพยีง  
 -  การแกไ้ขปัญหาความยากจน  ปัญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 

  อุปสรรค 
  อุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  คือ 
  - เกิดปัญหาภยัธรรมชาติเป็นประจ า  ท  าใหก้ารพฒันา  ไม่ต่อเน่ือง  และผลผลิตทางการเกษตร  
ไดรั้บความเสียหายท าใหก้ารผลิตหยดุชะงกั 
  - ระเบียบกฎหมายยงัไม่เอ้ือต่อการปฏิบติั ท  าใหก้ารปฏิบติังานไม่คล่องตวั  และรวดเร็ว
เท่าที่ควร 

-  แหล่งเงินทุนและงบประมาณมีจ ากดั  ท  าใหไ้ม่สามารถพฒันาไดอ้ยา่งเตม็ที ่
-  คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร   ยงัไม่เป็นไปตามความตอ้งการของตลาด 
-  ขาดแคลนดา้นแรงงาน 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒ 
 

 

บทที ่ ๔ 
 

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
 

วสัิยทัศน์   พนัธกิจ  และจุดมุ่งหมายการพฒันา 
 
๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัด 
   ๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  “ สร้างท้องถิ่นน่าอยู่  ควบคู่เศรษฐกิจดี  มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
การศึกษาที่มีคุณภาพ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  เกี่ยวเน่ืองกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่
สมดุล ” 
   
   ๒  พันธกิจหลักการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๑.พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพยีงพอ และมีมาตรฐาน 
๒.พฒันาแหล่งน ้ าเพือ่การอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรอยา่งเพยีงพอ 
๓.สนบัสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ใหมี้เศรษฐกิจดีอยา่งย ัง่ยนื 
๔.ส่งเสริมระบบการศึกษา และการสาธารณสุข  ตลอดจนศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

           ๕.พฒันาแหล่งท่องเที่ยวและจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ใหย้ ัง่ยนืและสมดุล   
  ๖.ปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ 
   

   ๓  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
           ๑.โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ครอบคลุมทัว่ทุกหมู่บา้น 
           ๒.แหล่งน ้ าเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและเพือ่การเกษตร 



           ๓.สามารถยกระดบัรายไดข้องประชาชนจากการประกอบอาชีพเพิม่ขึ้น 
           ๔.แหล่งท่องเที่ยวภายในต าบล  ไดรั้บการปรับปรุงพฒันาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัของต าบล ควบคู่ไป
กบัการจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหย้ ัง่ยนืและสมดุล 
           ๕.พฒันาคุณชีวติใหดี้ขึ้น  เช่น ดา้นการศึกษา  สุขภาพอนามยั การบริการทางสงัคม  ฯลฯ   
           ๖.พฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการใหเ้ป็นที่พอใจของประชาชนภายใตก้ารมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน (๖ จุดมุ่งหมาย  ๘  ตวัช้ีวดั) 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(Goals) 

ตวัช้ีวดั 
(KPIs) 

ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย  (Targets) 

ปี  ๖๐-๖๓ ปี ๖๐ ปี ๖๑  ปี ๖๒ ปี ๖๓ 
๑. การคมนาคมสะดวก ๑. ร้อยละของถนนมีความสะดวก

ในการสญัจร 
๑.การคมนาคมสะดวกร้อยละ  ๙๐  
ของถนนทุกสาย 

๙๕ % ๙๑% ๙๒% ๙๓% ๙๔% 

๒. ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพียงพอและทัว่ถึง 

๑. ร้อยละครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช ้
 
 
๒. ร้อยละครัวเรือนท่ีมีประปาใช ้

๑.ครัวเรือนมีไฟฟ้าใชร้้อยละ  ๙๙  
ของครัวเรือนทั้งหมด 
 
๒.ครัวเรือนมีน ้าประปาใชร้้อยละ  
๗๐  ของครัวเรือนทั้งหมด 

๑๐๐% 
 
 

๙๐% 

๑๐๐% 
 
 

๗๐% 

๑๐๐% 
 
 

๗๕% 

๑๐๐% 
 
 

๘๐% 

๑๐๐% 
 
 

๘๕% 

๓. ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.  ร้อยละของหมู่บา้นท่ี
ด าเนินงานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. ครัวเรือนท่ีมีรายไดม้ากกว่า
รายจ่ายมีร้อยละ  ๘๕ ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 
 
 

๘๕% 
 
 

๗๐% 
 
 

๗๐% 
 
 

๗๕% 
 
 

๘๐% 
 
 

 
 
 

-๒๔- 
 



 
 
 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา
ทอ้งถ่ิน 
(Goals) 

ตวัช้ีวดั 
(Kpis) 

ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย  (Targets) 

ปี ๖๐-๖๓ ปี ๖๐ ปี ๖๑  ปี ๖๒ ปี ๖๓  

๔.  พฒันาคุณภาพชีวิต 
 
 
 

๑.  ร้อยละของประชาชนท่ีมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน เช่น  การศึกษา สุขภาพ
อนามยั  การจดัการทางสงัคม 
เป็นตน้ 

๑.  ประชาชนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี
ประมาณร้อยละ  ๖๐ ของประชากร
ทั้งหมด 

๙๕ % ๖๕ %  ๗๕ %  ๘๕ %  ๙๐ %  

๕.  พฒันาแหล่งท่องเท่ียวและ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มให้ย ัง่ยืนและสมดุล 

๑. ร้อยละตามเกณฑม์าตรฐานการ
บริการทอ่งเท่ียว 
 

๑.  จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวใน
ต าบล มีประมาณ ๒,๐๐๐ คน/ปี 
 

๘๐% 
 
 
 
 
 

๖๐% 
 
 
 
 
 

๖๕% 
 
 

๗๐% 
 
 
 
 

๗๕%  



๖. การบริหารจดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพตามแนว        ธรร
มาภิบาล 

๑. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพฒันาท่ีไดด้ าเนินการส าเร็จ 
 
 
 
๒. ร้อยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีไดรั้บการอ านวยความ
สะดวก 

๑. โครงการ/กิจกรรมด าเนินการ
ส าเร็จตามแผนพฒันาปี ๒๕๕๘ -
๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๓.๖๑ 
 
 
๒. ประชาชนพึงพอใจ  ตามแบบ
ส ารวจปี ๒๕๕๘   ร้อยละ  ๘๘.๐๐ 

๘๐% 
 
 
 
 

๙๕% 

๖๐% 
 
 
 
 

๙๑% 

๖๕% 
 
 
 
 

๙๒% 

๗๐% 
 
 
 
 

๙๓% 

๗๕% 
 
 
 
 

๙๔% 

 

 
 
 

                                                                                     -๒๕- 
 
 

 
ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑   การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒   การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 

๑.๑  การคมนาคมและการขนส่ง 
๑.๒  การคมนาคมสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
๑.๓ การผงัเมืองและการควบคุมอาคาร 
๒.๑  ดา้นการส่งเสริมอาชีพ 
๒.๒  ดา้นสวสัดิการสงัคม 
๒.๓  ดา้นการศึกษา 

กองช่าง 
 
 
ส านกังานปลดั 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓   ดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สงัคม  และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔   ดา้นการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรม  และการท่องเท่ียว 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕   ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 
   
   
   

๒.๔  การสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลานามยัของประชาชน 
๓.๑  การส่งเสริมประชาธิปไตย 
๓.๒  การรักษาความยติุธรรมและกระบวนการยติุธรรม 
๓.๓  ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
๓.๔  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๕  การป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
๔.๑  การส่งเสริมการลงทุน 
๔.๒  การส่งเสริมการเกษตร 
๔.๓  การพาณิชยกรรม 
๔.๔   การท่องเท่ียว 
๕.๑  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
 

 
ส านกังานปลดั 
 
 
 
 
ส านกังานปลดั 
 
 
 
ส านกังานปลดั 
 
 
 
 

 
 

-๒๖- 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

 



    
ยุทธศาสตร์ที่  ๖   ดา้นศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
   
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๘ ยทุธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน   

 
๖.๑  การส่งเสริมและสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
๖.๒  การอนุรักษข์นบธรรมเนียม จารีตประเพณีและรักษาอตัลกัษณ์ของ
ทอ้งถ่ิน 
๖.๓  การอนุรักษ ์ท านุบ ารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวตัถุในพ้ืนท่ี 
๗.๑  การป้องกนั และปราบปรามการทจุริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐอยา่ง
จริงจงั 
๗.๒  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๘.๑  การพฒันากลุ่ม อปท. ท่ีมีพรมแดนติดต่อกบัประเทศเพ่ือนบา้น 
๘.๒  การส่งเสริมดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 
๘.๓  การส่งเสริมดา้นการคา้และการลงทุน 
๘.๔  การส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียว 
๘.๕  การส่งเสริมดา้นการศึกษา 
๘.๖  การส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 
๘.๗  การส่งเสริมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
๘.๘  การส่งเสริมดา้นอตัลกัษณ์ 

 
ส านกังานปลดั 
 
 
 
ส านกังานปลดั 
 
 
ส านกังานปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



-๒๗- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  ๕   
การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 
องค์กรที่รับผดิชอบในการตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันา ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘   
ขอ้  ๒๘ ไดก้ าหนดให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  โดยมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ สองปีและอาจไดรั้บการคดัเลือกอีกได ้ ประกอบดว้ย 

๑. สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภาทอ้งถ่ินคดัเลือก   จ านวน  ๓  คน 
๒. ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินท่ีประชาคมทอ้งถ่ินคดัเลือก  จ านวน  ๒  คน 
๓. ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือก  จ านวน  ๒  คน 
๔. หวัหนา้ส่วนการบริหารท่ีคดัเลือกกนัเอง   จ านวน  ๒  คน 

               ๕. ผูท้รงคุณวุฒิท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือก    จ านวน  ๒  คน 

                   ให้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้   
  ๑. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
  ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
เพ่ือให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  ภายในเดือนธนัวาคม ของทุกปี  ทั้งน้ีให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั 
  ๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบติังานตามท่ีเห็นสมควร 
 
การก าหนดวธีิการตดิตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา  โดยใชแ้บบรายงาน  ๓  แบบ
ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจดัท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
  ๑. แบบประเมินผลแผนพฒันา   ใชแ้บบรายงาน  แบบท่ี  ๑  การประเมินการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  ๒. แบบติดตามแผนพฒันา   ใชแ้บบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
  ๓.  แบบประเมินผลแผนพฒันา  ใชแ้บบรายงาน  ๓  แบบ   คือ  
       ๓.๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ 
       ๓.๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวม 
       ๓.๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละ
ยทุธศาสตร์ 
   
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

การก าหนดห้วงเวลาในการตดิตามและประเมินผล 
             คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน จะตอ้งรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพ่ือให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการพฒันา
ทอ้งถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนั อยา่งนอ้ยปีละหน่ึง
คร้ัง ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี  ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั 
 

********************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙ 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ส าหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑ ขอ้มูลสภาพทัว่ไปขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ๑๐ 
๒ การวเิคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ ๒๕ 
๓ ยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ย ๖๕ 
   ๓.๑ ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (๑๐) 
   ๓.๒ ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั (๑๐) 
   ๓.๓ ยทุธศาสตร์จงัหวดั (๑๐) 
   ๓.๔  วสิัยทศัน์ (๕) 
   ๓.๕ พนัธกิจ (๕) 
  ๓.๖ เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นพนัธกิจ (๕) 



  ๓.๗ ตวัช้ีวดัระดบัเป้าประสงค ์(ตวัช้ีวดัรวม) (๕) 
  ๓.๘ จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาในอนาคต (แนวทางการพฒันา) (๕) 
  ๓.๙ ตวัช้ีวดัและแนวทางการพฒันา (ตวัช้ีวดัรวม) (๕) 
  ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่  ๑   การก ากับการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ค าช้ีแจง :  แบบท่ี ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ คร้ังหลงัจากท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดป้ระกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์แลว้ 

 
ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ..............องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา............................................ 

ประเด็นการประเมิน 
ม ี

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 

        



ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น   
๑.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
๒.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
๓.  มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ   
๔.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
๕.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
๖.  มีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผน   
    ยทุธศาสตร์การพฒันา 

 
 

ส่วนที่  ๒  การจดัท าแผนการพฒันาท้องถิน่   
๗.  มีการรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคญัของทอ้งถ่ินมาจดัท าฐานขอ้มูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

 
 

๑๐.  มีการก าหนดวิสยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบั 
ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 

 
 

๑๑. มีการก าหนดวิสยัทศัน์และภารกิจหลกักรพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

 
 

๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน   
๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถ่ิน   
๑๔.  มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา   
๑๕.  มีการก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดั   
๑๖.  มีการอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา   
๑๗.  มีการจดัท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที่  ๒  แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส     (๓ เดือน) 

ค าช้ีแจง :  แบบท่ี  ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายใตแ้ผนยทุธศาสตร์ ๕ ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุก  ๆ ๓ เดือน เร่ิมตั้งแต่ส้ินสุดการด าเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เร่ิมตั้งแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – 
ธนัวาคม หรือไตรมาสท่ี ๑ 

ส่วนที่  ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน..........องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา............................................... 
๒.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี   
 (๑)  ไตรมาสท่ี ๑  (ตุลาคม-ธนัวาคม)  (๒)  ไตรมาสท่ี ๒  (มกราคม-มีนาคม) 
 (๓)  ไตรมาสท่ี ๓  (เมษายน-มิถุนายน) (๔)  ไตรมาสท่ี ๔  (กรกฎาคม-กนัยายน) 
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันา ๓ ปี 
๓.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา ๓ ปี 

ยทุธศาสตร์ 
ปีท่ี ๑ พ.ศ....... ปีท่ี ๒ พ.ศ....... ปีท่ี ๓ พ.ศ........ รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑...         
๒...         
ฯลฯ         
รวม         
๔. ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันา ปี ....... 

ยทุธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ
ท่ีเสร็จ 

จ านวนโครงการท่ี
อยูใ่นระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการท่ี
ยงัไม่ไดด้  าเนินการ 

จ านวนโครงการท่ี
มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการท่ีมี
การเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

๑...             

๒...             
ฯลฯ             
รวม             

๕.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ........... 

ยทุธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม งบหน่วยงานอ่ืน รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑...         
๒...         
ฯลฯ         
รวม         



 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๖.  โครงการท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ............ 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จ
แลว้ 

อยูใ่นระหว่าง
ด าเนินการ 

ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี
ไดรั้บ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป 

- - - - - - 
รวม - - - - - 

 
ส่วนที่  ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 
-----------  ๑. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน...................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 
ค าช้ีแจง :  แบบท่ี  ๓/๑ เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชป้ระเมินผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตามยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว ้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ ๑ คร้ัง หลงัจากส้ินสุดปีงบประมาณ 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน..................องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา........................................ 
๒.  วนั/เดือน/ปีท่ีรายงาน......................................................................................................................  
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ................. 
๓.  ยทุธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยูใ่นแผนและจ านวนโครงการท่ีไดป้ฏิบติั 

ยทุธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยูใ่นแผน 

จ านวนโครงการ 
ท่ีไดป้ฏิบติั 

๑...   
๒...   
ฯลฯ   
รวม   

 
   แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวม   

(คิดเป็นร้อยละ) 
ประเด็น พอใจมาก 

(๑๐) 
พอใจ 
(๗) 

พอใจน้อย 
(๔) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    



๒)  มีการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/
กิจกรรม 

   

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

๕)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน 

   

๘)  การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน 

   

๙)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

 
 
 
 
 
 
 
     แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานของ  อปท.  ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
ผลการด าเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร์ 
ยทุธศาสตร์ท่ี  ๑...........…………………………………………………………………………..………………….. 

๑) ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง (คิดเป็นร้อยละ) 
ประเด็น พอใจมาก(๑๐) พอใจ 

(๗) 
พอใจน้อย 

(๔) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒)  มีการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

   

๕)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน    



ในทอ้งถ่ิน 
๘)  การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน    
๙)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    

 
๒) การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตวัช้ีวดัท่ีเลือก 

ตวัช้ีวดัที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิม่/ลด 

     
     
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก าหนดห้วงเวลาในการตดิตามและประเมินผล 
 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผูป้ระเมิน รายงาน ระยะเวลา ผูป้ระเมิน รายงาน ระยะเวลา 
อบต. ๑. ใชแ้บบรายงานท่ี ๒ แบบ

ติดตามผลการด าเนินงานของ 
อบต.รายไตรมาส(๓ เดือน) 

ทุก ๆ  
๓ เดือน 

อบต. ๑. ใชแ้บบรายงานท่ี ๑ การ
ก ากบัการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ของ อบต. 

เม่ือ อบต.
ประกาศใช้

แผน 



๒. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา 

๒. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา 
 
๑. ใชแ้บบรายงานท่ี ๓/๑ 
แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ 
๒. ใชแ้บบรายงานท่ี ๓/๒ 
แบบประเมินความพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานของ อบต.
ในภาพรวม 
๓. ใชแ้บบรายงานท่ี ๓/๓  
แบบประเมินความพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานของ อบต.
ในแต่ละยทุธศาสตร์ 
๔. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา 

 
 
 
 
 

ทุกๆ ๑ ปี 
(ภายในเดือน
ธนัวาคม) 

คณะ
ติดตามฯ 

๑. ตรวจสอบรายงาน 
๒. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
๓. รายงานผลให้ผูบ้ริหารทราบ 

๑๕ วนันบั 
ตั้งแต่รับ
รายงาน 

คณะ
ติดตามฯ 

 
 

ผูบ้ริหาร 

๑.ตรวจสอบรายงาน 
๒.วิเคราะห์แบบรายงาน 
๓. เสนอผูบ้ริหารทราบ 
 
๑. เสนอสภาเพ่ือทราบ 
 
 
๒. ประกาศให้ประชาชน
ทราบ 

๑๕ วนันบั 
ตั้งแต่รับ
รายงาน 

 
๑. ภายในเดือน
ธนัวาคม 
 
๒. ประกาศให้
ประชาชน
ทราบไม่นอ้ย
กว่า ๓๐  วนั 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.๓  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(Goals) 

ตวัช้ีวดั 
(KPIs) 

ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย  (Targets) 

ปี  ๖๐ -
๖๓ 

ปี ๖๐ ปี ๖๑  ปี ๖๒  ปี ๖๓  

๑.  พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ครอบคลุมทัว่ถึง
ทุกหมู่บา้น 
 
 

๑.  ร้อยละ ๙๐ จ านวนหมู่บา้น ท่ีมี
การคมนาคม สะดวก ไดม้าตรฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค  
ครอบคลุมทัว่ถึง 

๑.  หมู่บา้นท่ีมีการคมนาคม 
สะดวก/ มาตรฐาน และการ
สาธารณูปโภค ครอบคลุมทัว่ถึง มี
ประมาณร้อยละ  ๓๐  ของหมู่บา้น
ทั้งหมด 

๙๐ % ๔๐ %  ๖๐ %  ๗๐ %  ๘๐ % 

๒.  แหล่งน ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือ
การเกษตรพอเพียง 
 
 

๑.  ร้อยละ ๐ ของครัวเรือนท่ีขาด
แคลนน ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค และ
เพ่ือการเกษตร 

๑.  ครัวเรือนท่ีขาดแคลนน ้าเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค และน ้าเพ่ือ
การเกษตร ประมาณร้อยละ ๖๐ 
ของจ านวนครัวเรือน  ท่ีมีอยูใ่น
ต าบลบา้นนา 

๐ % ๕๐ % ๔๐ %  ๒๐ % ๑๐ % 

๓.  พฒันาเศรษฐกิจ  และการท่องเท่ียวให้มี
ประสิทธิภาพและย ัง่ยืน 
 

๑.  ครัวเรือนท่ียากจนมีรายไดเ้ฉล่ีย
มากกว่า ๒๓,๐๐๐.-บาทต่อปี  
จ านวน  ๐  ครัวเรือน 
 
๒.  ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรในวยั
ท างานท่ีมีการประกอบอาชีพและมี
รายได ้
 

๑. ครัวเรือนท่ียากจนมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต ่ากว่า  ๒๓,๐๐๐.- บาทต่อปีมี
จ านวน  ๒๑  ครัวเรือน 
 
๒.  ประชากรในวยัท างาน มีการ
ประกอบอาชีพและมีรายได ้

ประมาณร้อยละ  ๙๐  ของ
ประชากรในวยัท างานทั้งหมด 

๐  คร. 
 
 

 
๑๐๐ % 

๑๘ คร. 
 
 
 

๙๐ % 

๑๕ คร. 
 
 
 

๙๓ % 
 
 
 

๑๐ คร. 
 
 
 

๙๖ %  

๕  คร. 
 
 

 
๙๘ %  

 



 
 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(Goals) 

ตวัช้ีวดั 
(Kpis) 

ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย  (Targets) 

ปี ๖๐- ๖๓ ปี ๖๐ ปี ๖๑  ปี ๖๒  ปี ๖๓  
 ๓.  จ านวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดก้าร

พฒันา 
 

๑.  แหล่งท่องเท่ียวในต าบลท่ี
ยงัไม่ไดมี้การพฒันามีอยู่
ประมาณ  ๗  แห่ง 

๕   
แห่ง 

๑   
แห่ง 

๑   
แห่ง 

๑   
แห่ง 

๑   
แห่ง 

๔.  พฒันาคุณภาพชีวิต 
 
 
 

๑.  ร้อยละ ๙๕ ของประชาชนท่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เช่น  การศึกษา 
สุขภาพอนามยั  การจดัการทางสงัคม  
เป็นตน้ 

๑.  ประชาชนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี มีประมาณร้อยละ  ๖๐  ของ
ประชากรทั้งหมด 

๙๕ % ๖๕ %  ๗๕ %  ๘๕ %  ๙๐ % 

๕.  จดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มให้ย ัง่ยืนและสมดุล 
 
 
 
 
 

๑.  จ านวนกิจกรรมท่ีดูแลแหล่งน ้า  
การจดัการขยะ  และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

๑.  จ านวน  ๐ กิจกรรม ๑๐ 
กิจกรรม 

 

 

๒ 
กิจกรรม 

 
 
 
 

 

๒ 
กิจกรรม 

 
 
 

  

๒  
กิจกรรม 

 
 

 

๒ 
กิจกรรม 

 
 
 
 

 

 
 
 

     



 
 
 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(Goals) 

ตวัช้ีวดั 
(Kpis) 

ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย  (Targets) 

ปี ๖๐-๖๓ ปี ๖๐ ปี ๖๑  ปี ๖๒  ปี ๖๓  
๖. มีการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ ๑. ร้อยละ  ๙๕  ของจ านวน

ประชาชนท่ีพึงพอใจในการมาใช้
บริการจาก  อบต. 
 
 
 
๒. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพฒันาท่ีไดด้ าเนินการ 
 
 
 
๓. ร้อยละของบุคลากรทั้งหมดท่ี
ไดรั้บการฝึกอบรมในการปฏิบติั
หนา้ท่ี 

๑. จ านวนประชาชนท่ีมาใช้
บริการจาก อบต.บา้นนา มีความ
พึงพอใจในการให้บริการร้อยละ  
๗๓  ของจ านวนประชาชนท่ีมา
ใชบ้ริการทั้งหมด 

๒. โครงการ/กิจกรรม ท่ีได้
ด าเนินการตามแผนพฒันา 
ประจ าปี  ๒๕๔๙  ร้อยละ  ๑๒% 
ของจ านวนโครงการตาม
แผนพฒันา 
๓. บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีปีงบประมาณ  
๒๕๔๙  ร้อยละ ๗๔ 

๙๕% 
 
 
 
 

 
๙๐% 

 
 
 
 

๑๐๐% 

๗๕% 
 
 
 
 

 
๖๕% 

 
 
 
 

๘๐% 

๘๐% 
 
 
 
 

 
๗๐% 

 
 
 
 

๘๕% 

๘๕% 
 
 
 
 

 
๗๕% 

 
 
 
 

๙๐% 

๙๐% 
 
 
 
 

 
๘๐% 

 
 
 
 

๙๕% 

 
 
 



 
 


