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การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2548  

 หวังเปนอยางย่ิงวา แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหัวไทร จะเปนเครื่องมือ ที่จะ
สามารถสนับสนุนการดําเนินการของเทศบาลตําบลหัวไทร นําไปสูจุดหมายในการพัฒนาไดเปนอยางดี  
  
  
  

นายเรวัตร  ดานตันติศุภกุล 
นายกเทศมนตรีตําบลหัวไทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 2 

สารบัญ 

  

เรื่อง  หนา 
   
คำนำ   
บทที่ 1 บทนำ…………………………………………………………………………………………………….. 1 
 1.1 ความเปนมาและความสำคัญในการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 1 
 1.2 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา……………………………………………………. 1 
 1.3 วัตถุประสงคของการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา………………………………. 2 
 1.4 ขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา……………………………………….. 2 
 1.5 ประโยชนของการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา………………………………….. 2 
บทที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐานทีส่ำคัญ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน………… 4 
 2.1 ประวัติเทศบาลตำบลหัวไทร………………………………………………………………….. 4 
 2.2 สภาพทั่วไป…………………………………………………………………………………………. 4 
 2.3 สภาพภูมิประเทศและลกัษณะภูมิอากาศ………………………………………………… 5 
 2.4 สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม…………………………………………………… 6 
บทที่ 3 การวิเคราะหแผนยุทธศาสตร……………….…………………………………………………. 15 
 3.1 การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น………………………………………………. 

3.2 นโยบายของรัฐบาล (คสช.)………………………………………………………………….. 
15 
15 

 3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผน ฉบับที่ 11 16 
 3.4 วิสัยทัศน และพันธกิจ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)… 17 
 3.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2558-2562)………… 18 
 3.6  หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเทศบาล……………………………………… 21 
 3.7 วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา………………………………………….. 25 
 3.8 วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวไทร……………………………………………….. 25 
 3.9 พันธกิจ (Mission)……………………………………………………………… …………….. 25 
 3.10 จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals)………………………………………………………. 25 
 3.11 วิเคราะหศักยภาพ และปญหา ของทองถิ่น ตามประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 

        ดานตางๆ…………………………………………………………………………………………… 
 

26 
 3.12 วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค……………………………………… 34 
 3.13 ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน………………………………………………………………. 34 
 3.14 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม……………………………………………………… 34 
 3.15 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ……………………………………………………………. 35 
 3.16 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ……………….. 

3.17 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต…………………………. 
36 

  36 



 3 

  สารบัญ (ตอ) 
  
เรื่อง  หนา 
 3.18 ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม………………………………….. 37 
 3.19 ยุทธศาสตรดานการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย……………………………… 38 
 3.20 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมืองการปกครองฯ…………………………………. 38 
 3.21 ยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว……………………………………………………………… 39 
 3.22 ยุทธศาสตรดานการเงินการคลัง………………………………………………………….. 

3.23 ยุทธศาสตรดานการกฬีา…………………………………………………………………….. 
39 
40 

 3.24 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนา 
        ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น………………………………………………………….. 
3.25 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)…………………………………………………….. 

 
42 
43 

.บทที่ 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา…………………………………………………….. 44 
 4.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน…………………………………………………. 44 
 4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาและสังคม……………………………………………………………. 44 
 4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ…………………………………………………………….. 45 
 4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ………………………. 45 
 4.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต………………………….. 46 
 4.6 ยุทธศาสตรดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม…………………………………….. 46 
 4.7 ยุทธศาสตรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย………………………………… 47 
 4.8 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการฯ………………. 47 
 4.9 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว…………………………………………………. 48 
 4.10 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเงินการคลัง…………………………………………… 48 
 4.11 ยุทธศาสตรดานการกีฬา…………………………………………………………………….. 48 
 4.12 จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา…………………………………………………………………. 50 
 4.13 จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน……………………………………………………….. 52 
 4.14 หนวยงานรับผิดชอบหลักฯ………………………………………………………………... 53 
 4.14 ยุทธศาสตรการพัฒนาฯ…………………………………………………………………….. 54 
บทที่ 5 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร…………………………………………………….. 64 
 5.1 การติดตาม และประเมินผล…………………………………………………………………. 64 
 5.2 องคกรรับผิดชอบ……………………………………………………………………………….. 64 
 5.3 วิธีบริหารจัดการ………………………………………………………………………………… 66 
 5.4 การนำแผนไปสูการปฏิบัติ…………………………………………………………………… 67 
 5.5 การติดตามและประเมินผล………………………………………………………………….. 67 
 

 



 4 

 
 

บทท่ี 1 

บทนำ 
 

ความเปนมาและความสำคัญในการจัดทำ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน  

 
 เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนา สรางสรรคความ
เจริญ ใหเกิดแกชุมชนและทองถ่ิน ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาบริหารอยางมีประสิทธิภาพ 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหัวไทร เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล
ที่ กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายของการพัฒนาทองถ่ิน การ
วางแผนยุทธศาสตรการพฒันา จึงเปนกระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคตของเทศบาลตําบลหัวไทร 
โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลอยางรอบดานและเประบบ ซ่ึงสภาพการณและแนวทางนั้น ไดกําหนดไวบนพื้นฐานของ
ศักยภาพ ปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามี
ความสําคัญ ตอเทศบาลตําบลหัวไทรเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปน
แผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนา ของทองถ่ินใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง โดย
สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดได อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ของเทศบาลจึงเปนเครื่องมือและแนวทางการดําเนินงานของเทศบาลในปจจุบันและอนาคตไดเปน
อยางดี ดังนั้น เทศบาลตําบลหัวไทรจึงตองดําเนินการวางแผนการใชทรัพยากรขององคกร ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคกรอยางแทจริง โดย
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ซึ่งไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา ใน
รูปแบบของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป เทศบาลตําบลหัวไทร จึงไดจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2559 – 2563) ขึ้น เพื่อใชในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถ่ิน
ในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนา
อําเภอ  

1. ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนยทุธศาสตรการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร 
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ปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึง
แสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ 
และแผนชุมชน เพื่อใหสอดคลองและสะดวกตอการประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตพื้นที่จังหวัด จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่มีกําหนดระยะเวลา 5 ป  

2. วตัถุประสงคของการจัดทําแผนยทุธศาสตรการพัฒนา  
  1. เพื่อเปนการเตรียมโครงการตางๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมบรรจุในเอกสารงบประมาณ 
ประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ  
  2. เพื่อแสดงความสัมพันธและเชือ่มโยงระหวางแผนพัฒนา , ยุทธศาสตร , แผนพัฒนาสามป
และการจัดทาํงบประมาณรายจายประจําป  
  3. เพื่อแสดงจุดหมาย และแนวทางของการพัฒนาของเทศบาลวาเปนอยางไรโดยจะตอง
สอดคลองและสามารถ ตอบสนองตอวัตถุประสงคของการพัฒนา  

3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ไดกําหนดขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินไวดังนี้  
  1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เก่ียวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการ พั ฒ น า 
และประเด็นที่เก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ เพื่อนํามากําหนดแนวทาง การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาจากหนวยงานตางๆและขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา  
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามา
วิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
 3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน  
 4. ผูบริหารทองถ่ินเสนอพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  
 

4. ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพฒันา  
  1. ทองถ่ินมีจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  
  2. ทองถ่ินสามารถจัดสรรและบริหารทรพัยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 3. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม     และสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน อยางมีประสิทธิภาพ  
  4. แนวทางพฒันาเปนการประสานความรวมมือระหวางองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
และมีชุมชน มีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพฒันา  
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 5. สามารถกํากับดูแล ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาได  
  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวัไทร เปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาใน
อนาคต ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2559–2563) ภายใตการมีสวนรวมของประชาคม เพื่อเปนทิศทางในการ
พัฒนา ที่ทําใหการดํารงชีวิตของประชาชนมีความสุข มีความเปนอยูที่ดีขึ้น แตสิ่งเหลานี้จะบรรลุตาม
เปาหมายไดตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุก ๆ ฝาย ในการที่จะนําแผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติ
อยางมีระบบ 
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บทที่ 2 

สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐานที่สำคัญ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

◆ ประวัติเทศบาลตำบลหัวไทร 
 เทศบาลตำบลหัวไทร ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาล เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  ตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาลตำบล พ.ศ. 2542  ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลม 116  ตอนที่ 9  ก  ลงวันที่  24  กุมภาพันธ  2542  มพ้ืีนที่  1.64  ตารางกิโลเมตร 
 -เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2542  ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดวนมาก 
ที่ นศ 0018 / 35156  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2543  เน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร 
 

◆ สภาพท่ัวไป 

ลักษณะที่ต้ัง/อาณาเขต 

     ปจจุบันเทศบาลตำบลหัวไทร  ต้ังอยูในพ้ืนที่บางสวนของ หมูที่ 1, หมูที่ 8   ตำบลหัวไทร 
และหมูที่ 3, หมูที่ 7  ตำบลหนาสตน  อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ
ประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขต ดังน้ี 

ดานทิศเหนือ  จากหลักเขตที่ 1  ซึ่งต้ังอยูปากคลองเขาพังไกร ฝงตะวันตกเสนเขตเลียบตามคลอง
 หัวไทร ฝงตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งอยูหางจากถนนอนุสรณ 
 250 เมตร จากหลักเขตที่ 2  เสนเขตเปนเสนตรงขนานกับถนนอนุสรณไปทางทิศตะวันออก 
 ตัดผานถนนหัวไทร – ปากพนัง  ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งติดอยูริมฝงทะเลหางจากถนนอนุสรณ  
 250  เมตร 

ดานทิศตะวันออก   จากหลักเขตที่ 3  เสนเขตเลียบตามชายฝงทะเลไปทางทิศใตเปนระยะ 500 
 เมตร  ถึงหลักเขตที่ 4  ซึ่งอยูหางจากถนนหัวไทร – ระโนด ตามแนวต้ังฉาก   

ดานทศิใต  จากหลักเขตที ่ 4  เสนเขตเปนเสนตรงขนานกับถนนอนุสรณไปทางทศิตะวันตก ถึงหลัก
 เขตที่ 5  ซึ่งต้ังอยูริมฝงคลองหัวไทร ฝงตะวันตก หางจากถนนอนุสรณ 250 เมตร จากหลัก
 เขตที่ 5 เลื่อนตามคลองหัวไทร ฝงตะวันตกไปทางทิศใตเปนระยะทาง 215 เมตร ถึงหลักเขต
 ที่ 6  ซึ่งต้ังอยูริมคลองหัวไทร ฝงตะวันตกหางจากถนนอนุสรณ 465 เมตร  จากหลักเขตที่ 6 
 เสนเขตตรงไปทางทิศตะวันตก ตามแนวฝงทิศใตของถนนดงตาล  ตัดผานถนนโรงเรียนหัว
 ไทรบำรุงราษฎร ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งต้ังอยูริมถนนโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร ฝงทิศตะวันตก
 จากหลักเขตที ่ 7 เสนเขตตรงไปทางทิศเหนือเปนระยะทาง 200 เมตร ตามแนวฝงตะวันตก
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 ของถนนโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร ถึงหลักเขตที่ 8  ซึ่งต้ังอยูมุมโรงเรียนหัวไทรบำรุง ราษฎร 
ตัดกับถนนหลังวัดหัวไทร จากหลักเขตที่ 8 เสนเขตตรงไปทางทิศตะวันตก ตามแนว ถนนหลังวัดหัว
ไทร ฝงทิศใต โดยตัดผานถนนหัวไทร – เขาพังไกร  ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งต้ังอยู ริมคลองเขาพังไกรฝง
ตะวันตก 

ดานทศิตะวันตก   จากหลักเขตที่ 9  เสนเขตเลียบไปตามฝงตะวันตกของคลองเขาพังไกร ไปทางทิศ
 เหนือตัดผานถนนหัวไทร – นครศรีธรรมราช จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1 
 

 เทศบาลตำบลหัวไทร หางจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามระยะทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 408 (นครศรีฯ – สงขลา)  ประมาณ 68 กิโลเมตร  และหางจากกรุงเทพมหานคร  
896  กม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆สภาพภูมปิระเทศและลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิประเทศ   สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลหัวไทร มีทั้งลักษณะเปนทีร่าบและที่
ราบลุมบริเวณริมคลองหัวไทร  สวนทางทิศตะวันออกเปนชายฝงทะเล 

ลักษณะภูมิอากาศ  เทศบาลตำบลหัวไทรอยูในเขตภูมิอากาศรอนแบบมรสุม  
มี 2 ฤดู คือ  

-  ฤดูฝน   เริ่มต้ังแตเดือน พฤษภาคม  จนถึง เดือน มกราคม  โดยแบงออกเปน 
2 ชวง คือ  
   ชวงแรก ระหวางเดือน พฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม  เปนชวงที่ไดรับลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต แตจะมีฝนตกไมมากนัก   

ชวงที่สอง จากเดือน พฤศจิกายน ถึง มกราคม  ไดรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัด
มาจากอาวไทยมีความช้ืนสูง รวมทั้งพายุดีเปรสช่ัน จึงมีปริมาณฝนสูงกวาชวงแรก 
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- ฤดูรอน  เริ่มต้ังแต เดือน กุมภาพันธ ถึง เดือน เมษายน  เปนชวงที่ลมมรสมุ
ตะวันออกเฉียงเหนือกำลังออน ประกอบกับมีกระแสลมพัดจากทางใต ทำใหอุณหภูมิสูงขึ้น และในชวง
ดังกลาวจะรอนมากที่สุดในรอบป โดยในแตละปอุณหภูมิเฉลี่ย 

 
 

◆ สภาพเศรษฐกิจและสงัคมโดยภาพรวม 
 ประชาชนในเขตเทศบาลสวนใหญประกอบอาชีพทางดานคาขาย เลี้ยงสัตว อาชีพประมง และ
เลี้ยงกุงกุลาดำ/กุงขาว ในบางพ้ืนที่ที่อยูแถบชายฝงทะเล 
 

◆ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 การคมนาคม / ขนสง 
 เทศบาลตำบลหัวไทร เปนเมืองที่มีการคมนาคมสะดวก เสนทางคมนาคมสายสำคัญ คือ ทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 4012 ระหวางนครศรีธรรมราช–ระโนด-สงขลา  ผานใจกลางเทศบาลตำบลหัว-
ไทร จนถึงบริเวณเลียบชายฝงทะเลอาวไทย บริเวณน้ีจะเช่ือมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4013  ทาง
หลวงแผนดินสายน้ีเปนเสนทางสำคัญของภาคใตที่จะเช่ือมตอระหวางจังหวัดสงขลาและภาคอ่ืน จึงมี
ปริมาณการจราจรสูง สภาพผิวการจราจรเปนถนนลาดยาง มีขนาดเขตทาง 30 เมตร สวนบริเวณเลียบ
ชายฝงทะเลมีขนาดเขตทาง 80 เมตร 
 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4013 ระหวางปากพนัง – หัวไทร เปนเสนทางตอเน่ืองไปยังอำเภอ
ปากพนังเลียบชายฝงอาวไทย มีขนาดเขตทาง 80 เมตร และเปนเสนทางสำคัญอีกเสนทางหน่ึงของ
ภาคใต สวนถนนสายรองตาง ๆ ภายในชุมชนมีหลายสายกระจายอยูทั่วไป สวนใหญจะเปนถนน คสล. 
และถนนลูกรังเปนบางสวน 

 การไฟฟา 
 การบริการทางดานไฟฟาภายในเขตเทศบาล มีใชอยางทั่วถึง แตอาจจะไมครบทุกครัวเรือน การ
บริการทางไฟฟาในเขตเทศบาลตำบลหัวไทรอยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาค การบริการ
ไฟฟาในดานที่อยูอาศัยไมมีปญหาในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร มีพ้ืนที่ไดรับบริการไฟฟารอยละ 90 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด  

 การประปา 
          เทศบาลตำบลหัวไทร มีกิจการประปาเปนของตนเอง ใชแหลงน้ำดิบจากคลองราชดำริแพรก
เมือง-ชะอวด โดยมีโรงสูบน้ำต้ังอยูริมคลองราชดำริในเขตพ้ืนที่ อบต.หัวไทร สูบน้ำเขามาเก็บไวในสระ
เก็บน้ำของการประปาในปจจุบัน ซึ่งสามารถใหบริการแกผูใชน้ำในเขตเทศบาลและนอกเขตไดอยางทั่วถึง
และเพียงพอ 
 
 

สถิติการใชน้ำประปา  ประจำป 2561 
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รายการ จำนวนครัวเรือน ปริมาณการผลติ 
ผูใชน้ำในเขตเทศบาล 1,440 ครัวเรือน ≈1,700-1,900 ลูกบาศกเมตร/วัน 
นอกเขตเทศบาล   567 ครัวเรอืน  

รวม 2,007  ครัวเรือน  
(หมายเหตุ : ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน 2558) 

 

 จายน้ำประปาเพ่ือใหบริการประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง และนอกจากน้ียังมีตูหยอดเหรียญ
ใหบริการน้ำด่ืมที่สะอาดอีกตางหาก 

 งบประมาณรายจายของกองการประปา  ประจำปงบประมาณ 2558 เปนเงินจำนวน   
3,200,000 บาท เงินอุดหนุน 1,500,000 บาท ปญหาของการประปาก็คือ  ปริมาณน้ำจากแหลงน้ำ
ดิบจะขาดแคลนในชวงฤดูแลง เน่ืองจากแหลงน้ำดิบมาจากคลองราชดำริแพรกเมือง-ชะอวด มีการทำนา
ขาว/ปลูกพืชผักไรนาสวนผสมเปนจำนวนมาก โดยใชน้ำจากคลองราชดำริเปนหลัก ทำใหเกิดปญหาน้ำ
ขาดแคลนในชวงฤดูแลง นอกจากน้ันก็เปนปญหาความเค็มของน้ำซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จาก
สาเหตุทางธรรมชาติ การทำนากุงโดยรวม สงผลตอการเกิดน้ำเสียปลอยลงสูแหลงน้ำธรรมชาติ ทั้งหมดน้ี
ทำใหแหลงน้ำดิบมีคุณภาพดอยลงและกำลังเริ่มเกิดปญหาการขาดแคลนน้ำประปา ซึ่งจะเกิดวิกฤตของ
น้ำใชไมเพียงพออยางรุนแรงตอไปในอนาคต วิธีแกปญหาก็คือ การกำหนดเวลาเปด-ปด การใชน้ำประปา
ในชวงฤดูหนาแลง 

   การสื่อสาร 
 ดานการสื่อสารไปรษณีย มีการใหบริการแกชุมชนโดยการสื่อสารแหงประเทศไทย มีที่ทำการ
ไปรษณีย 1 แหง  อยูบริเวณริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 4012 ใหบริการประชาชนทั่วไปในเวลา
ราชการ มีสถานีวิทยุชุมชนและเสียงตามสาย สามารถใหบริการขอมูลขาวสารอยางปจจุบันทันดวน สวน
การบริการดานโทรศัพท ปจจุบันองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ไดเปดบริการในเขตเทศบาลอยาง
ทั่วถึง มีสำนักงานอยูในเขตพ้ืนที่เทศบาล มีโทรศัพทเคลื่อนที่  สามารถใชบริการไดครอบคลุมทั่วถึงเต็ม
พ้ืนที่ 

 การจราจร 
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 การจราจรในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร  ใชเสนทางการจราจรทางบกเปนสวนใหญคือถนนทาง
หลวงหมายเลข 4012 สวนทางน้ำคลองหัวไทร –ปากพนัง มีการจราจรทางน้ำมีเพียงเล็กนอย หรือแทบ
ไมมีเลย สวนใหญใชเปนเสนทางสัญจรชวงระยะสั้นๆ และใชเปนพาหนะเรือเพ่ือจับสัตวน้ำในการดำรงชีพ 
ปญหาของคลองหัวไทร-ปากพนัง ในขณะน้ีก็คือมีโคลนดินตมที่ถูกทับถมไหลมาจากบอเลี้ยงกุงในอดีต 
เปนคลองน้ำขึ้นน้ำลง ชวงน้ำลงคลองก็จะต้ืนเขิน ไมสามารถใชเรือเปนพาหนะได สวนดานการจราจรบน
ถนนทางหลวงหมายเลข 4012 เชิงสะพานฝงตะวันตกต้ังแตเวลา 07.00-8.00 น. เปนชวงเวลา
เรงดวน จะมีการจราจรติดขัดพอสมควร เน่ืองจากผูปกครองขับรถสงนักเรียน ประกอบกับผูขับขึ่รถไมมี
มารยาท และไมคอยปฏิบัติตามกฏจราจร 

 การใชประโยชนในที่ดิน 
 การใชประโยชนที่ดินภายในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร แบงออกไดเปน 8 ประเภทใหญ ๆ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

1) การใชประโยชนทีดิ่น ประเภท  ที่อยูอาศยั ภายในเขตเทศบาล 
ตำบลหัวไทรสวนใหญกระจุกตัวกันอยูในบริเวณใกลเคียงพ้ืนที่สำนักงานเทศบาลและรมิทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 4012 จนกระทั่งถึงบริเวณชายฝงทะเล  ซึ่งจะเปนกลุมที่มีความหนาแนนสงู เพราะเปนชุมชน
ของชาวไทยมุสลิม มีประมาณ 450 ครวัเรือน หรือประมาณ 11% ลักษณะของอาคาร ที่พักอาศัย 
โดยทั่วไปเปนบานเด่ียว สวนใหญจะเกาะตัวอยูตามถนนสายยอยที่กระจายอยูทั่วไปของพ้ืนที่ 
          2) การใชประโยชนที่ดิน ประเภทพาณิชยกรรม  จะรวมกันเปนกลุมอยางเห็นไดชัดใน
บริเวณริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 4012 โดยเฉพาะในชวงฝงตะวันตกของคลองหัวไทร ลักษณะ
อาคารจะเปนอาคารพาณิชย ขายสินคาบริการทั่วไปแกชุมชน  รวมถึงตลาดสดของเทศบาล นอกจากน้ี
รานคาจะกระจายไปอยูในกลุมของชุมชนพักอาศัยบริเวณชายฝงทะเล นอกเหนือจากการใหบริการ
โดยทั่วไปแลวจะมีการบริการสินคาเฉพาะอยาง เชน อุปกรณการทำนากุงและการกอสราง อุปกรณการ
ตกปลา และอุปกรณดานอ่ืนๆ  
                   3) การใชประโยชนที่ดิน ประเภทอุตสาหกรรม  ภายในเขตเทศบาลมีอุตสาหกรรม 
ประเภทบริการชุมชน เชน การซอมแซมเครื่องจักร เครื่องยนตตาง ๆ ซึ่งกระจายอยูทั่ว ๆ ไป 
          4) การใชประโยชนที่ดิน ประเภทสถาบนัการศึกษา  การใชประโยชนที่ดินประเภทน้ี 
ประกอบดวย โรงเรียน 4 แหง คือ โรงเรียนบานหนาศาล, โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล), ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน และโรงเรียนอนุบาลเอกชนอีก 1 แหง  
          5) การใชประโยชนที่ดิน ประเภทสถาบนัศาสนา  ประกอบดวย  วัดพุทธ 1 แหง คือ 
วัดหัวไทร  และมัสยิด 1 แหง คือ มสัยิดสามัคคีบานหนาศาล และบริการใกลเคียงพ้ืนที่เขตตอแดน 1 
แหง คือ มสัยิดอัตตักวา 
         6) การใชประโยชนที่ดิน ประเภทสถาบนัราชการ  สถานที่ราชการภายในเขตเทศบาล
อยูรวมกันเปนกลุมศูนยราชการในพ้ืนที่เดียวกันในบริเวณริมคลองหัวไทรและแยกออกไปในชุมชนเพียง
ไมกี่หนวยงาน 
         7) การใชประโยชนที่ดิน ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ  ภายในชุมชนมีสนามเด็กเลน 
อุปกรณการออกกำลัยกายกลางแจง อยูบริเวณหนาสำนักงานเทศบาล และตามจุดตางๆภายในชุมชน ซึ่ง
มีเน้ือที่เพียงพอสำหรับใชในการออกกำลังกาย 
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         8) การใชประโยชน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  แตเดิมในบริเวณโดยรอบชุมชน
เนนการใชที่ ดินดานเกษตรกรรม ประเภทนาขาว แตในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปบางสวน 
โดยเฉพาะบริเวณริมชายฝงทะเล ไดเปลี่ยนเปนการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดำแทน แตขณะน้ีก็มีเปนจำนวนนอย
มาก 

◆ดานเศรษฐกิจ 
 โครงสรางทางเศรษฐกิจโดยสวนรวม 
 เทศบาลตำบลหัวไทร  ต้ังอยูพ้ืนที่ หมูที่ 1 เทศบาลซอย 9 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ทางหลวงหมายเลข 4012 
 ในเขตเทศบาล สมัยยุคที่เศรษฐกิจรุงเรืองเมื่อประมาณ 20 ป ที่ผานมา มีการเพาะเลี้ยงกุง 
เศรษฐกิจสวนใหญจะเนนหนักทางดานการคาสัตวน้ำ การเลี้ยงกุง ปจจุบันก็ยังมีการเลื้ยงกุงอยูแตเปน
จำนวนนอย เน่ืองจากประสบปญหา/อุปสรรคมากมาย จึงทำใหระบบเศรษฐกิจโดยรวมหยุดชะงัก  สวน
การประกอบอาชีพประมงของชุมชนแถบบานหนาศาลก็ยึดเปนอาชีพหลักอยู 

 การเกษตรกรรม 
 ดานสาขาการเกษตรที่สำคัญของเขตที่ดินในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร  คือ การเพาะเลี้ยงกุง
กุลาดำ และกุงขาว แตก็มีการเลี้ยงจำนวนนอยมาก จากขอมูลผูเลี้ยงกุงทราบวาปญหาการเลี้ยงมีโรค
จำนวนมากที่ทำใหมักประสบปญหาการเลี้ยงขาดทุน เปนสาเหตุทำใหผูเลี้ยงมีหน้ีสินเปนจำนวนมาก 
 - การเพาะเลีย้งกุงกุลาดำ  สมัยกอนมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว เน่ืองจากเปนเขตที่มีพ้ืนที่ติด
ชายทะเลในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร  บริเวณที่ทำการเลีย้งกันมาก ไดแก  ตำบลหนาสตน หมูที่ 3 และ 
หมูที่ 7 และ ตำบลหัวไทร หมูที่ 8 บางสวน  ลักษณะของการเลี้ยงโดยทั่วไปของชาวบานจะเนนการเลี้ยง
แบบด้ังเดิมสวนใหญจะเลี้ยงแบบขาดวิชาการ จึงทำใหเกิดปญหาในระยะยาว เน่ืองจากมีการระบายน้ำ
เสียลงแหลงน้ำธรรมชาติ ปจจุบันสวนใหญมีการเลี้ยงกุงขาวเปนจำนวนมาก 
 ในปจจุบันมีศนูยการสงเสริมการเลี้ยงกุงภาคใต ในเครือของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ  ไดเขามา
จัดต้ังพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเลี้ยงกุงอยูในบริเวณริมชายฝงทะเล  จึงทำใหเกิดการต่ืนตัวในการเลี้ยงกุงกันมาก  
โดยทางบริษัทจะสงเสริมดานวิชาการรวมถึงการขายวัสดุ อาหารกุงแกเกษตรกร แตไมไดรับซื้อผลผลิต
จากเกษตรกรรมเหลาน้ี 

 การอุตสาหกรรม 
 ในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร การอุตสาหกรรมเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ภายในครัวเรือน 
ประเภท  ซอมเครื่องจักร เครื่องยนต  อุตสาหกรรมการทำกุงแหง กะป ปลาเค็ม การผลิตใชเทคโนโลยีไม
สูงมากนัก และเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนเปนสวนใหญ 

 การพาณิชยกรรม / การบรกิาร 
 ลักษณะของการพาณิชยกรรมของบริเวณเทศบาลตำบลหัวไทร อาจแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ 
ๆ ประการแรก เปนการพาณิชยกรรม เพ่ือบริการชุมชนโดยทั่วไป   ซึ่งประกอบดวย   ตลาดสด  รานคา
ตาง ๆ อยูบริเวณใกลสำนักงานเทศบาล และริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 4012 นอกจากน้ียังมีการคา
บริการทางดานขายสินคาเฉพาะอยาง เพ่ือการเพาะเลี้ยงกุง เชน วัสดุอุปกรณ อาหารกุง ใหบริการ
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โดยทั่วไป  เน่ืองจากมีการคาขายดานการจับกุงเพ่ือลำเลียงขนสงไปจำหนายที่ตลาดกลางมหาชัย 
กรุงเทพมหานคร ทำใหเศรษฐกิจของชุมชนในบริเวณเขตเทศบาลคอนขางดี จึงมีบริการดานการเงิน เชน 
ธนาคารตาง ๆ หลายแหง  ประการที่สอง  เปนการคาประเภทคาสง มีเฉพาะการคาจากการเพาะเลี้ยงกุง
เทาน้ัน  ลักษณะของการขายของผูเลี้ยงจะนัดมาประมูลสินคา  ทั้งลักษณะของรายยอยและรายใหญ
การคากุงภายในเขตพ้ืนที่ ทำใหระบบเศรษฐกิจของบริเวณเทศบาลมีเงินหมุนเวียนสูง เน่ืองจากแตละครั้ง
ที่จับกุงขายจะมีรายไดเฉพาะกำไรเปนจำนวนสูงมาก แตปจจุบันสภาพเศรษฐกิจถดถอย  การเพาะเลี้ยง
กุงลมเหลว 

  การทองเที่ยว    

 การทองเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร  มีสถานที่ทองเที่ยวบริเวณ หมูที่ 3 และหมูที่ 7  ซึ่ง
เปนชายทะเลอาวไทย มีสะพานทาเทียบเรือ  ซึ่งสวนใหญแลวจะมีผูคนไปพักผอนเที่ยวชมวิว ในเวลา
กลางคืน และตกปลาในตอนเย็น และนอกจากน้ีก็มีแหลงทองเที่ยวชายทะเลแพรกเมอืง ซึ่งเปนพ้ืนที่คาบ
เก่ียวกับเขตเทศบาลตำบลหนาสตน  

 การปศสุัตว   
 สภาพการเลี้ยงสัตวในเขตเทศบาลสวนใหญจะเลี้ยงไวรับประทานเอง และบางสวนเลี้ยงเปดขาย
ไข และขายไกเน้ือตามทองตลาดสดเทศบาล/ตลาดเปดทาย อาทิเชน การเลี้ยง เปด ไก แพะ บริเวณที่
เลี้ยงสวนใหญจะเปนหมูที่ 3 และหมูที่ 7  และการเลี้ยงหมูในหมูที่ 1 และหมูที่ 8  บางสวน ซึ่งการเลี้ยง
สัตวดังกลาวเปนปญหาทุกวันน้ี เน่ืองจากมีผูรองเรียนบอยครั้ง ทำลายสิ่งแวดลอมอันเปนเหตุกอใหเกิด
ความรำคาญ และมลภาวะทางกลิน่อยางไมมีที่สิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ ดานสังคม 

ตารางที่ 1 : แสดงจำนวนประชากร เพศชาย-หญิง แยกเปนชวงอายุ  
       หมูที่ 3  : ตำบลหนาสตน  

อาย ุ ชาย หญิง รวม 
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อายุนอยกวา 1 ป 10 6 16 
อายุ   1 - 10 ป 78 93 171 
อายุ 11 - 20 ป 91 65 156 
อายุ 21- 30 ป 99 85 184 
อายุ 31 - 40 ป 101 95 196 
อายุ 41- 50  ป 88 74 162 
อายุ  51-60 ป 65 75 140 
อายุ 61-70 ป 39 59 98 
อายุ 71- 80 ป 29 36 65 
อายุ 81- 90 ป 13 19 32 
อายุ 91-100 ป 2 3 5 
อายุมากกวา 100 ป 0 0 0 

รวม 615 610 1,225 
                                             (หมายเหตุ : ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน 2558) 
 
 

ตารางที่ 2 : แสดงจำนวนประชากร เพศชาย-หญิง แยกเปนชวงอายุ  
       หมูที่ 7  :  ตำบลหนาสตน  

อาย ุ ชาย หญิง รวม 
อายุนอยกวา 1 ป 3 4 7 
อายุ   1 - 10 ป 57 50 107 
อายุ 11 - 20 ป 52 53 105 
อายุ 21- 30 ป 45 59 104 
อายุ 31 - 40 ป 64 56 120 
อายุ 41- 50  ป 47 55 102 
อายุ  51-60 ป 42 50 92 
อายุ 61-70 ป 24 33 57 
อายุ 71- 80 ป 13 25 38 

 
 
 

ตารางที่ 2 (ตอ) 

อาย ุ ชาย หญิง รวม 
อายุ 81- 90 ป 11 13 24 
อายุ 91-100 ป 0 2 2 
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อายุมากกวา 100 ป 0 0 0 
รวม 358 400 758 

                                            (หมายเหตุ : ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน  2558) 
 

ตารางที่ 3 : แสดงจำนวนประชากร เพศชาย-หญิง แยกเปนชวงอายุ  
       หมูที่ 1  : ตำบลหัวไทร  

อาย ุ ชาย หญิง รวม 
อายุนอยกวา 1 ป 2 6 8 
อายุ   1 - 10 ป 88 96 184 
อายุ 11 - 20 ป 82 71 153 
อายุ 21- 30 ป 89 69 158 
อายุ 31 - 40 ป 80 88 168 
อายุ 41- 50  ป 79 97 176 
อายุ  51-60 ป 79 98 177 
อายุ 61-70 ป 42 77 119 
อายุ 71- 80 ป 31 46 77 
อายุ 81- 90 ป 16 14 30 
อายุ 91-100 ป 3 5 8 

อายุมากกวา 100 ป 2 1 3 
รวม 593 668 1,261 

                                             (หมายเหตุ : ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน 2558) 
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   ตารางที่ 4 : แสดงจำนวนประชากร เพศชาย-หญิง แยกเปนชวงอายุ  

       หมูที่ 8 :  ตำบลหัวไทร 

อาย ุ ชาย หญิง รวม 
อายุนอยกวา 1 ป 1 7 8 
อายุ   1 - 10 ป 104 100 204 
อายุ 11 - 20 ป 88 59 147 
อายุ 21- 30 ป 60 61 121 
อายุ 31 - 40 ป 78 84 162 
อายุ 41- 50  ป 103 98 201 
อายุ  51-60 ป 68 77 145 
อายุ 61-70 ป 57 57 114 
อายุ 71- 80 ป 53 41 94 

 
 
 

ตารางที่ 4 : (ตอ) 

อาย ุ ชาย หญิง รวม 
อายุ 81- 90 ป 9 16 25 
อายุ 91-100 ป 1 1 2 

อายุมากกวา 100 ป 1 1 2 
รวม 623 602 1,225 

                                             (หมายเหตุ : ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน 2558) 
 

        ตารางที่ 5 : แสดงจำนวนประชากร ของ  
   ตำบลหัวไทร และตำบลหนาสตน แยก ชาย-หญิง และแยกตามหมู 
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ตำบล หมู ชาย หญิง รวม 
ตำบลหัวไทร 

 
หมู 1 
หมู 8 

593 
623 

668 
602 

1,261 
1,225 

รวม  1,216 1,270 2,486 
ตำบลหนาสตน 

 
หมู 3 
หมู 7 

615 
358 

610 
400 

1,225 
758 

รวม  973 1,010 1,983 
รวมทั้งสิน้  2,189 2,280 4,469 

                                                 (หมายเหตุ: ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน 2558) 
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      ตารางที่ 6 : แสดงจำนวน ครัวเรือน ของตำบลหัวไทร และตำบลหนาสตน  

ตำบล หมูที่ 

ตำบลหัวไทร หมู 1 : 492 ครัวเรือน 

หมู 8 : 539 ครัวเรือน 

รวม 1,031 ครัวเรือน 

ตำบลหนาสตน หมู 3 : 412 ครัวเรือน 
หมู 7 : 261 ครัวเรือน 

รวม 673 ครัวเรือน 

รวมทั้งสิน้ 1,704 ครัวเรือน 

                                                 (หมายเหต:ุ ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน 2558) 
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ตารางเปรียบจำนวนประชากร ระหวางป พ.ศ. 2556 – 2558 
ตำบล หมู ป พ.ศ.2556 ป พ.ศ.2557 ป พ.ศ.2558 

  ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
หัวไทร 1 621 639 597 662 593 668 

 8 586 593 641 603 623 602 
รวม  1,207 1,232 1,238 1,265 1,216 1,270 

 
หนาสตน 

 
3 

 
622 

 
603 

 
613 

 
598 

 
615 

 
610 

 7 356 397 364 400 358 400 
รวม  978 1,000 977 998 973 1,010 

รวมทั้งสิน้  2,185 2,232 2,215 2,263 2,189 2,280 
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• การศาสนา   
ประชากรสวนใหญนับถือ ศาสนาพุทธ   ประมาณ  84 %   
   ศาสนาอิสลาม ประมาณ  11% 
   ศาสนาอ่ืน ๆ  ประมาณ  5% % 

• มีสถาบันหรือองคกรทางศาสนา 
   - วัด   จำนวน   1  แหง 
   - มสัยิด   จำนวน   1  แหง 
   - ศาลเจา  จำนวน   1 แหง 
   - ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณ ี
   - ประเพณีวันสงกรานต  วันสารทเดือนสิบ  งานชักพระ ประเพณีลอยกระทง 
และวันขึ้นปใหม  เปนตน 

 - การสาธารณสุข 
     มีการใหบรกิารดานสาธารณสุข ใหมสีถานบริการ  ดังน้ี 
      - สถานพยาบาลเอกชน        จำนวน   2  แหง 
      - สาธารณสุขอำเภอหัวไทร (โรงพยาบาลเกา) จำนวน  1  แหง 

            - การรักษาความสงบเรียบรอย 
     สถานีตำรวจภูธรอำเภอหัวไทร        จำนวน   1  แหง 

◆◆◆ 
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ดานการเมืองและการบริหาร 

โครงสรางและอำนาจหนาที ่

   เทศบาลตำบลหัวไทร   เปนรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น กำหนดองคกรบริหาร เปน  6 
สวน ดังน้ี 

1. สำนักปลัดเทศบาล   แยกการบริหารตามงาน ดังตอไปน้ี 

 1.1 ฝายอำนวยการ 
- งานธุรการ 
- งานการเจาหนาที่ 
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
- งานนิติการ 

1.2 ฝายปกครอง 
- งานทะเบียนราษฏร 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานบัตรประจำตัวประชาชน 

2. กองคลงั  แยกการบริหารตามงาน ดังตอไปน้ี 

                           2.1 ฝายบริหารงานคลัง 
                               -  งานการเงินและบัญชี 
  -  งานพัสดุและทรัพยสิน 
  -   งานผลประโยชน 
  -  งานแผนที่ทะเบียนและทรพัยสิน 
       2.2  งานธุรการ 

 3. กองชาง   แยกการบริหารตามงาน ดังตอไปน้ี 

                           3.1 ฝายแบบแผนและกอสราง 
   - งานวิศวกรรม 
   - งานสถาปตยกรรม 

 3.2 ฝายการโยธา 
 - งานสาธารณูปโภค 
 - งานจัดสถานที่และไฟฟาสาธารณะ 
 - งานสวนสาธารณะ 
3.3 งานธรุการ 
 

 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  แยกการบริหารตามงาน ดังตอไปน้ี 
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      4.1 ฝายบรหิารงานสาธารณสุข 
   - งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม 
   - งานสัตวแพทย 
   - งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
   - งานศูนยบริการสาธารณสุข 
   - งานรักษาความสะอาด 

4.2 งานธรุการ 

 5. กองการประปา  แยกการบริหารตามงาน ดังตอไปน้ี 

5.1 ฝายผลิต 
 - งานผลิต 
 - งานติดต้ัง 
 - งานการเงินและบัญชี 
 - งานเรงรัดรายได 
5.2 งานธรุการ 

 6. กองการศึกษา  แยกการบริหารตามงาน ดังตอไปน้ี 

                           6.1 ฝายบริหารการศึกษา 
   - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
   - งานสงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
   - งานพัฒนาชุมชน 

      6.2 งานธุรการ       

 7. กองสวัสดิการสังคม  แยกการบริหารตามงาน ดังตอไปน้ี 

 7.1 ฝายพัฒนาชุมชน 
  - งานพัฒนาชุมชน 
 7.2 งานธรุการ 
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รายนามคณะผูบริหารและสมาชิกสภาของเทศบาลตำบลหัวไทร 

 1. ฝายบริหาร 
ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหนง 
1 นายเรวัตร  ดานตันติศุภกุล นายกเทศมนตรี 
2 นายสมชาย  อริยกุลนิมิต  รองนายกเทศมนตรี 
3 นายพลภัคฐ  พูลเจริญ รองนายกเทศมนตรี 
4 นายศักรินทร  เจริญสุข เลขานุการนายกเทศมนตร ี
5 นายประไพ  มาลัยเวช ที่ปรึกษา 

 2. สมาชิกสภาเทศบาล 
ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหนง 
1 นายเฉลียว เต็มเปยม ประธานสภาเทศบาล 
2 นายไพโรจน   ดิษฐคลาย รองประธานสภาเทศบาล 
3 นายนัทธี   ศรีอุทัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
4 นายมนตรี   ดานตันติศุภกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
5 นายสุธี   ราชแกว สมาชิกสภาเทศบาล 

6 นายดลเหลาะ    บินสมะ สมาชิกสภาเทศบาล 

7 นายคำนึง   ฉิมหนู สมาชิกสภาเทศบาล 

8 นางลัดดาวัลย   ชวยแดง สมาชิกสภาเทศบาล 

9 นายจีรวัฒน   จันทรเทพ สมาชิกสภาเทศบาล 

10 นายเริงศักด์ิ   หนูดำ  สมาชิกสภาเทศบาล 

11 นายสิทธิชัย   บุญรักษา สมาชิกสภาเทศบาล 

12 นายกอเดช   เจะดุหมัน สมาชิกสภาเทศบาล 

- กกต.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรบัรองผลการเลอืกต้ัง 
นายกเทศมนตร/ีสมาชิกสภาเทศบาล วันที่ 16 พฤษภาคม 2555  

-  แถลงนโยบายตอสภา เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 
- ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหนง 4 ป  ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 
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 3. โครงสราง, อัตรากำลงั และบคุลากร 

      3.1 ระดับช้ันเทศบาล ขนาดกลาง 
      3.2 พนักงานเทศบาล รวมทั้งสิ้น  23 คน  แยกได ดังน้ี 

(1) พนักงานเทศบาลสามัญ  จำนวน  23  คน 
ระดับ จำนวน(คน) 

8 1 
7 4 
6 11 
5 2 
4 2 
3 0 
2 3 
1 0 

รวม 23 
 

แผนภูมิ : แสดงจำนวนพนักงานเทศบาล จำแนกตามระดบั 
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   (2) พนักงานครูเทศบาล จำนวน  5  คน 
    อันดับ ครูผูชวย  2 คน 
    อันดับ คศ.1  3  คน 
    อันดับ คศ.2  -  คน 
    อันดับ คศ.3  -  คน 

(3) พนักงานเทศบาลวิสามญั  จำนวน   -   คน 

    3.3 ลูกจางเทศบาล รวมทั้งสิ้น  จำนวน  50 คน  แยกได ดังน้ี 
 (1) ลูกจางประจำ     จำนวน     3  คน 

(2) พนักงานจางตามภารกิจ     จำนวน   21  คน 
(3) พนักงานจางทั่วไป  จำนวน   26  คน 
 
 

ตาราง : แสดงคุณวุฒิการศกึษาพนักงานเทศบาล ระดับหัวหนางาน และผูปฏิบัติ 
ระดับ ปริญญา

โท 
ปริญญาตร ี ต่ำกกวา

ปริญญาตร ี
รวม 

8 - 1 - 1 
7 2 2 - 4 
6 3 5 3 11 
5 - 2 - 2 
4 1 1 - 2 
3 - - - - 
2 - 3 - 3 
1 - - - - 

รวม 6 14 3 23 
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ตาราง  : แสดงอัตรากำลังพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาลตำบลหัวไทร 
 พนง. เทศบาลสามัญ(ระดับ)     

หนวยงาน  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

ลจ 
ประจ

ำ 

พนง.
จางตาม
ภารกิจ 

พนง.
ทั่วไป 

พนง. 
ครู

เทศบาล 

รวม 

1. สำนักปลัด - - - 2 - 3 3 1 - 8 5 - 22 
2. กองคลัง - 2 - - - 2 - - 2 2 - - 8 
3. กองชาง - 1 - - - 2 1 - - 3 3 - 10 
4. กองสาธารณสุขฯ - - - - 1 1 - - 1 2 12 - 17 

5. กองการศึกษา - - - - 1 1 - - - 4 1 5 12 
6. กองการประปา - - - - - 1 - - - 1 5 - 7 

7. กองสวัสดิการฯ - - - - - 1 - - - 1 - - 2 

รวม - 3 - 2 2 11 4 1 3 21 26 5 78 
 

 
 

แผนภูมิ : แสดงจำนวน ขาราชการ พนักงานจางท่ัวไป พนักงานจางตามภารกิจ 
 และครูเทศบาลฯ 
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แผนภูมิ : แสดงจำนวนบุคลากร แยกตามกองตางๆ 
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บทที่ 3 

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถ่ิน  
 

 

หลักและแนวคิดในการจดัทําแผนพฒันาทองถ่ิน  
  
  การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกระบวนการกําหนด
ทิศทาง การพัฒนาในอนาคตขององคกร โดยกําหนดสถานภาพความตองการและแนวทางในการ
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย บนพ้ืนฐานของการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ 
สอดคลองกับศักยภาพ ปญหาและความตองการของชุมชน เพ่ือใหการดําเนินการตามขอกําหนดตาง ๆ 
บรรลุตามเปาหมาย โดยสามารถแกไขปญหาและสามารถตอบสนองความตองการของชุมชน ครอบคลุม
ทุกดาน เทศบาลตําบลวัฒนานคร จึงจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขึ้น  

1. นโยบายของรฐับาล  
 1. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนนิการในปแรก  
  1.1 สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย  
  1.2 กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ”  
  1.3 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง  
  1.4 สงเสรมิใหมีการบริหารจัดการนําอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพ้ืนที่ 
   ชลประทาน  
  1.5 เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิของประชาชนกลับมาสู 
   พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต  
  1.6 เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและนานา 
   ประเทศ  
  1.7 แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการ เน่ืองจากภาวะ 
   เงินเฟอและราคาน้ำมันเช้ือเพลิง  
  1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซื้อภายในประเทศ สราง 
   สมดุลและความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค  
  1.9 ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล  
  1.10 สงเสรมิใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน  
  1.11 ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน  
  1.12 เรงเพ่ิมรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ  
  1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือการสราง 
   เอกลักษณและการผลิต สินคาในทองถิ่น  
  1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  



 29 

  1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน  

2. นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ (ดําเนนิการภายในชวงระยะ 4 ป)  
 2.1 เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย  
 2.2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศ  
 2.3 พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ  
 2.4 พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ  
 2.5 เรงดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด องคกรอาชญากรรมการคามนุษย ผูหลบหนีเขา 
  เมือง แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไมมีสถานะชัดเจน   

 3. นโยบายเศรษฐกิจ  
 3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค  
 3.2 นโยบายสรางรายได  
 3.3 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ  
 3.4 นโยบายโครงสรางพ้ืนฐานการพัฒนาระบบรางเพ่ือขนสงมวลชน และการบริหารจัดการ 
  ระบบขนสงสินคาและบริการ  
 3.5 นโยบายพลังงาน  
 3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 3.7นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต (นโยบายการศึกษา,นโยบายแรงงาน,นโยบายการพัฒนา 
  สุขภาพของประชาชน,นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม,นโยบายความมั่นคง 
  ของชีวิตและสังคม  
 3.8 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 3.9 นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัท่ี 11  
  ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  
 การจัดเตรียมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีความตอเน่ืองจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10  
โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” และ “สราง
สมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ แตการประยุกตใชแนวคิดดังกลาว และสรางความมั่นใจวาการพัฒนาจะ
เปนไปในแนวทาง ที่ย่ังยืนและสรางความสุขใหกับคนไทย จําเปนตองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอยางรอบดานและวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาว จึงไดมีการจัดทําวิสัยทัศน
ประเทศไทยป พ.ศ. 2570 ซึ่งพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และกําหนดวิสัยทัศน พ.ศ. 
2570 ไวดังน้ี “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นใน
วัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพสังคมมี
ความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแขงขัน
ไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักด์ิศรี” กรอบแนวคิดของแผนพัฒนา ฯ 
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ฉบับที่ 11 จึงเปนการดําเนินการเพ่ือบรรลุถึงวิสัยทัศนระยะยาว โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน
ปรัชญานําทาง และคํานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเปนทั้งโอกาสและขอจํากัดของการพัฒนาใน
แนวทางดังกลาว หลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีดังน้ี  
 (1) พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่
ชัดเจนย่ิงขึ้นในทุกระดับ  
 (2) ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน 
ในสังคมและการมีสวนรวมในการตัดสินใจของประชาชน  
 (3) พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิติ อยางบูรณาการ และเปนองครวม  
 (4) ยึดวิสัยทัศนป พ.ศ.2570 เปนเปาหมาย ซึ่งจะสงผลใหบรรลุการพัฒนาที่อยูบนรากฐานของ
สังคมไทย อยูบนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศมีสถาบัน
พระมหากษัตริยเปนเสาหลักของความเปนปกแผนของคนในชาติ ครอบครัวมีความสุขเปนพ้ืนฐานที่สราง
คนเปนคนดี ชุมชนมีความเขมแข็งและมีบทบาทในการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและ
ความสามารถในการแขงขัน มีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใชอยาง
เปนธรรม และประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับประเทศภูมิภาคและอยูรวมกันอยางมีความสุข   
 
 

วิสัยทัศน และพันธกิจ ของแผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2561-2565)  
 วิสัยทัศน  

“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม  
และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 

 พันธกิจ  
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ใหสอดคลองกับวิสัยทศัน บนหลักการ
ของการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา มีพันธกิจ ดังนี้  
  1. สรางความเปนธรรมในการกระจายรายได ควบคูกับการสรางสังคมคุณธรรมเพื่อใหคนกิน
ดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุข คนในสังคมอยู
รวมกันอยางสนัติสุข มีวัฒนธรรมประชาธปิไตย และธรรมาภิบาล  
  2. พัฒนาฐานการผลิต และบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู   และความ
สรางสรรคของคนไทยขยายหลักประกันทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคนสรางความม่ันคงดาน
อาหารและพลังงาน รวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พรอมทั้งปรับโครงสรางสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
3. สรางภูมิคุมกันใหเขมแขง็สามารถปองกันและรองรับผลกระทบ และความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจ  
ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู และทักษะสามารถรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
อยางมีเหตุผล ยุทธศาสตรการพฒันา ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  
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 การพัฒนาประเทศใหม่ันคง สังคมสงบสนัติ และประชาชนดํารงชีวิตอยางมีความสุข ภายใต
กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่คาดการณไดยากและมีแนวโนมรุนแรงทั้งการเมืองใน
ประเทศ และวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบอยครั้งและสงผลกระทบวงกวาง ทิศทางการพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงตองเรงสรางภูมิคุมกันทั้งเพื่อปองกันปจจัยเสี่ยงตาง ๆ และเสริม
รากฐานของประเทศดานตางๆ ใหเขมแขง็ รวมทั้งสรางโอกาสใหประเทศสามารถเจริญกาวหนาตอไป 
โดยใหความสาํคัญกับยทุธศาสตรที่มีลําดับความสําคัญสูง ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร คือ  
 1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยัง่ยืน  
 3. ยุทธศาสตรความเขมแขง็ภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  
 4. ยุทธศาสตรการการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคณุภาพและยั่งยืน  
 5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
และสังคม  
 

3. ยุทธศาสรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2561 – 2565)  
    วิสัยทัศนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

“นครศรีธรรมราช เมืองศูนยกลางแหงการเรียนรู เมืองเกษตรและทองเที่ยวนาอยู 
สูสังคมพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ OTOP  
และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม 

 เปาประสงค 
 1. เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมมูลคา และเพ่ิมรายไดจากการพัฒนาดานการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ 
OTOP และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม 
 2. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหสมดุล และสอดคลองกับการพัฒนาดานอ่ืน ๆ 
 กลยุทธหลัก 
 1. พัฒนาคนใหกาวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
 2. สงเสริมการนำเทคโนโลยีมาใชในการเพ่ิมมูลคาการผลิตดานการเกษตร อุตสาหกรรมและการ
บริการ ฯลฯ 
 3. พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพเพ่ือรองรับแรงงานดานตาง ๆ อยางมีคุณภาพ 
 4. สงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนแกผูประกอบการเพ่ือพัฒนาระบบการผลิต การตลาดอยาง            
มีประสิทธิภาพ 
 5. สงเสริมใหองคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน มีการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาจังหวัดอยางมีเอกภาพทั้งดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม เชน เครือขายโลจิสติกส (ทางบก 
น้ำ อากาศ) 
 6. สงเสริมการผลิตและการพัฒนาพืชพลังงานทดแทน เชน การปลูกพืชปาลมน้ำมัน 



 32 

 7. รัฐบาลสรางกลไกในการนำเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 8. พัฒนาเครือขายการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนปจจัยดานการผลิตและ
การตลาด 
 9. ปรับปรุงและสรางกลไกในการสนับสนุนเงินทุนสูภาคการผลิตสูชุมชนและครอบครัวเพ่ือสราง
รายไดอยางยั่งยืน 
 10. พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของครอบครัวและ
ชุมชน 
 11. พัฒนาทักษะการเปนผูใหบริการที่ดีเพ่ือเสริมสรางภาพลักษณของจังหวัด 
 12. รักษาวัฒนธรรมด้ังเดิมและคานิยมที่ดีงามเพ่ือเปนเอกลักษณของจังหวัด 
 13. ปรับปรุงแกไขคานิยมวัฒนธรรมตะวันตก การบริโภคนิยม โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการดำเนินชีวิต 
 14. ปรับปรุงการบริหารจัดการดานการศึกษาและลงทุนเพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหแกนัก
ลงทนุและบุคคลทั่วไป 
 15. เพ่ิมความเขมงวดในการตรวจตรา ดูแล รักษาความปลอดภัยใหบริการนักทองเที่ยวอยาง
เปนประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมและพลังงาน 

 เปาประสงค 
 1. บริหารจัดการและใชประโยชนสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม    เพ่ือการใชประโยชนของประชาชนอยางเหมาะสมภายในการมีสวนรวมของชุมชน 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานและพัฒนาการใชพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาด 
 กลยุทธหลัก 
 1. สรางเครือขายชุมชนเพ่ือสรางความรวมมือในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 2. เรงรัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ ดวยการจัดทำแนวเขต
พ้ืนที่ปา    ผังเมือง แนวปองกันตลิ่ง ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะมูลฝอย 
 3. กระตุนชุมชนใหเกิดความรวมมือและมีสวนรวมในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พรอมทั้งสรางองคความรู และเพ่ิมขีดความสามารถบริหารจัดการใหกับชุมชน 
 4. สงเสริมสนับสนุนการลดและการนำเอาสิ่งของเครื่องใชในครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม
กลับมาใชใหม ต้ังแตแหลงกำเนิด 
 5. เพ่ิมขีดความสามารถควบคุมมลพิษดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม
เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 6. สงเสริม สนับสนุน ครัวเรือน ชุมชน อปท. โรงงานอุตสาหกรรม ใชพลังงานทดแทนพลังงาน
ทางเลือก 
 7. เรงรัดการรังวัดและจัดทำแผนที่เพ่ือแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
 8. สงเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษฟนฟูและพัฒนาใหมีการใชประโยชนอยางย่ังยืน 
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 9. สงเสริมฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 เปาประสงค 
 1. ประชาชนมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีการอนุรักษฟนฟูสิ่งดีงามและภูมิปญญาใหเกิด
ประโยชนอยางย่ังยืน 
 2. ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งรางกาย จิตใจ ดำรงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข 
 3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินปลอดจากอบายมุขและยาเสพติด 
 กลยุทธหลัก 
 1. พัฒนากระบวนการเรียนรู คูคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในและนอกระบบโดยเรงรัดพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาทุกระดับใหผูเรียนรู สูความเปนเลิศ รวมทั้งการสงเสริมเครือขายการเรียนรู
ชุมชนและ   การจัดคาราวานเสริมเด็กเพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 
 2. สงเสริม สนับสนุน ฟนฟู อนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 3. สรางสุขภาพของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพโดยพัฒนาหลักประกันสุขภาพถวน
หนา คุณภาพการบริการ การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การฟนฟูสุขภาพ เสริมสรางคนไทยแข็งแรง 
พัฒนา   ภูมิปญญาแพทยแผนไทย และสงเสริมการกีฬา 
 4. เสริมสรางความพรอมเพ่ือใหเด็ก คนชรา และผูดอยโอกาสเปนทรัพยากรที่มีคุณคาทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม 
 5. เสริมความพรอมใหหมูบานและชุมชนในการคุมครองและจัดหาหลักประกันทางสังคมให
ประชากรวัยแรงงานมีงานทำทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริม เพ่ือความมั่นคงในการดำรงชีพ 
 6. เสริมสรางสังคมใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปลอดอบายมุข ยาเสพติด 
 7. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือของภาครัฐและประชาชนในดานการขาว การปราบปราม
อาชญากรรม เพ่ือการจับกุมผูกระทำความผิดมาลงโทษไดมากขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การขจัดปญหาความยากจน 
 เปาประสงค 
 1. ประชาชนที่ยากจนมีอาชีพมีรายไดพอเพียงตอการดำรงชีพ 
 2. ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการทางสังคมและไดรับการบริการจากภาครัฐเทาเทียมทุก
ระดับ 
 กลยุทธหลัก 
 1. สงเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกลุมเพ่ือความเขมแข็งของครอบครัวของชุมชน 
สังคมในการประกอบอาชีพ 
 2. ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการลดรายจาย สรางรายไดของครัวเรือน 
 3. สรางโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพและเสริมสรางทักษะทั้งในและนอกภาค
เกษตร 
 4. สรางความเทาเทียมดานการศึกษา สาธารณสุข และการคุมครองทางสังคม 
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 5. เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจนของครอบครัวโดยการใช
กระบวนจัดการความรูแบบองครวม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาองคกรและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 เปาประสงค 
 1. องคกรมีการบริหารจัดการที่ดี 
 2. บุคลากรมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของประชาชน 
 กลยุทธหลัก 
 1. สงเสริม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ 
 2. ปรับปรุงระบบขอมูลและรูปแบบการใหบริการประชาชน สรางความโปรงใสและลดขั้นตอน
การทำงานเพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชน 
 3. สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ่ึงตนเองและปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 4. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลของจังหวัด 
 5. สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชนที่ไดมาตรฐาน 
 6. สงเสริมสนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัดใหสอดคลองกับ
ความตองการของพ้ืนที่โดยผานระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
 7. พัฒนาระบบ/กลไก โครงสรางพ้ืนฐานของการบริหารแผนและยุทธศาสตรของจังหวัดและ
กลุมจังหวัด 
 8. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเทศบาล  
  1. ตามนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาอําเภอ  
  2. นโยบาย “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” กอใหเกิดการพัฒนาอาชีพ กลุมอาชพี นําไปสู
วิสาหกิจชุมชน  
 3. นโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวม
ของประชาชน องคกรชุมชนและเครือขาย  
  4. โครงการแกไขปญหาความยากจน เปนการสนับสนนุแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพแก
ครัวเรือนยากจนเปาหมายโดยไมเสียดอกเบี้ย เพื่อยกระดับรายไดของครัวเรือนเปาหมายตามเกณฑ 
จปฐ.  
  5. การพัฒนาและสรางความเขมแข็งผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชน เพื่ อให มี
ประสิทธิภาพในการสรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มผลผลิตมีความเขมแข็งที่สามารถเปนฐานทางเศรษฐกิจที่
ม่ันคงและยั่งยืน  
 6. นโยบายปองกันและปราบปรามยาเสพติดจะประสบผลสําเร็จ ตองใหชุมชนมีความต่ืนตัว
ตระหนักในปญหา มีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจวางแผนและปฏิบัติงานรวมกันทัง้สวนราชการ องคกร
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ปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน ในลักษณะพหุภาคี ที่จะตัดวงจรปญหาไดแก ตัดวงจรการเสพ ตัด
วงจรการคาและตัดวงจรการผลิตใหหมดสิ้นไป  
 7. กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เปนกระบวนการพัฒนาคนใหเกิดการเรียนรู อันนาํไปสูความ
เขมแข็งของชมุชนฐานราก  
 8. องคกรชุมชนและเครือขาย ถาไดรับการสงเสรมิตามกระบวนการเรียนรู จะสามารถบรหิาร
จัดการชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  9. การชี้นําและกํากับดูแลอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอย (SMES) 
เพื่อใหเกิดความตระหนักในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ตามมาตรฐานสเกล และ
ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของและยุทธศาสตรการพัฒนา ปจจัยสนับสนุน เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดยอม เพื่อใหดําเนินตอไปได
อยางตอเนื่อง หลักและแนวคิดการพัฒนาของตําบลหัวไทร 
  1. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพโครงสรางพื้นฐาน เพื่อเพิ่มสมรรถนะภาคการผลิต
และบริการ โดยใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานที่ไดพัฒนาขึ้นแลวใหคุมคา และพัฒนาใหมี
คุณภาพอยูในระดับมาตรฐานอยางทั่วถึงและเปนธรรม  
  2. การสงเสริม สนบัสนุนการแกไขปญหาความยากจนภายใตกระบวนการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนในสังคม ใหประชาชนมีความเขมแข็ง และพึ่งตนเองไดอยางม่ันคง และยัง่ยืน โดยมุงเนนการ
ปรับกระบวนทัศนและการจัดการการแกไขปญหาความยากจนแบบเปนองครวม เชื่อมโยงกันอยาง
เปนระบบระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคองคกรเอกชน และภาคประชาชน  
  3. การสงเสริม สนับสนนุการปองกันแกไขปญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน โดยเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน ใหมีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหา ตลอดจนการสงเสรมิสนับสนนุการบําบดัรักษาและฟนฟสูมรรถภาพผูติดยา  
  4. การปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในภาคการเมือง ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการรวม
ตรวจสอบและตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งรักษาผลประโยชนของสวนรวม  
 5. สนับสนุนนโยบายการจัดระเบียบสังคม และมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาทาง
สังคม ตามแนวทางบานเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม  
  6. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนจารีต
ประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน โดยมุงเนนการพัฒนาคน ใหรูจักการคิดเปน ทําเปน รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง เปนคนดี มีศีลธรรม มีจิตสํานึกในความรักชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของคน
ไทยอยางแทจริง  
 7. การอนุรักษฟนฟูและรักษาสภาพแวดลอมชุมชน ใหเก้ือหนนุการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชน  
  8. สงเสริมการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ประกอบดวยหลักพื้นฐาน 6 
ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุมคา  
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  9. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเอ้ือตอการใชประโยชนและการฟนฟู 
โดยปรับกลไกและกระบวนการจัดการเชิงบูรณาการ ที่เนนการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน
ท อง ถ่ิน  ตลอดจน  การปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมของคน ไทยให มี จิตสํ านึ ก ในการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชาติ  

ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา  
 ปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่สําคัญและมีผลตอการพัฒนาที่สําคัญ คือ ระบบขอมูล
ขาวสารการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยีตางๆ ที่เขาสูชุมชนและสิ่งที่
ประชาชนนําเขาสูชุมชน โดยไมรูตัว ความรูความสามารถของคนในชุมชนในการที่จะวิเคราะห
สถานการณตาง ๆ ลวนมีผลตอการพัฒนาทั้งสิ้น ศักยภาพที่เดนชัดของประชาชนในพื้นที่ของ
เทศบาล ซ่ึงเปนทุนทางสังคม หากไดรับการสนับสนุนจะทําใหเกิดความรวมมือ ไดแก ความมีจิตใจ
โอบออมอารี การมีความเชื่อมโยงเครือญาติ การมีนิสัยรักสนุกตามประเพณีด้ังเดิมของชุมชน ปจจัย
เหลานี้ทําใหการพัฒนาของทองถ่ินเปนไปในทิศทางที่ดี เกิดความรวมมือกันเปนอยางดี นโยบายการ
บริหารงานเทศบาล ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลหัวไทร ไดแถลงไวมี 6 ดาน ดังนี้  
  1. นโยบายดานโครงสรางพืน้ฐานและการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ  
 พัฒนาจัดการระบบผังเมืองใหสอดคลองรองรับกับการขยายตัวของชุมชน ปรบัปรุงถนนทุกสาย 
ใหเปนถนนที่มีการสัญจรที่สะดวก ปลอดภัย แกไขปรับปรุงการจราจรในชุมชนเมืองใหมีความ
คลองตัวสูงสะดวกและรวดเร็ว ปรับปรุงไฟฟาแสงสวางใหทั่วถึง เพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน ปรับปรุงระบบประปาใหครบถวนทั่วถึง ปรับปรุงเสียงตามสายใหทั่วถึง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล พัฒนาระบบระบายนํา ปองกันและแกไขปญหานําทวมขังชุมชน  
  2. นโยบายดานสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม  
  การยกระดับคณุภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน ใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรง สนับสนุน 
ในมาตรการควบคุมมลพษิและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย การควบคุมและปองกันโรค 
พัฒนาการสรางเสริมสุขภาพใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ปรับปรุงภูมิทัศน
สวนสาธารณะใหสวยงามปลอดภัย และสะดวกสบาย เพื่อใหประชาชนมีสถานที่พักผอนหยอนใจและ
ใชออกกําลังกาย  
  3. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริม
และยกระดับเยาวชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใหการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน สอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สรางเสริมและปลูกฝง
ความรูและจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ความรูรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย 
อนุรักษ บํารุง ฟนฟูปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  
 4. นโยบายดานการพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
สรางเสริมและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวใหสามารถดํารงตนในสังคม อยางมี
คุณภาพ สรางงานสรางรายได แกไขปญหาความยากจน สงเสริมรานคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
(OTOP) จําหนายสินคาราคาทุนใหชุมชน ลดรายจายและเพิ่มรายได จัดฝกอบรมอาชีพกลุมอาชีพ
ตามความถนัดใหสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ นอมนํา
แนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีพสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางม่ันคง สงเสริมและ
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สนับสนุนการดําเนินกิจการของชุมชน เพื่อใหประชาชนมีความเขมแข็งสามารถแกไขปญหาของ
ชุมชน และสงเสริมการบริการในระบอบประชาธิปไตย จัดสวัสดิการและสงเคราะหผูดอยโอกาส 
คนชรา คนพิการ ใหไดรับเบี้ยยังชีพอยางเปนธรรม รวดเร็ว ทั่วถึง  
  5. นโยบายดานการรักษาความสงบเรียบรอย  
 เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร  
ฝกอบรมอาสาสมัคร ผูนําชุมชน และเทศกิจ ใหมีความรูความสามารถ โดยเพิ่มศักยภาพในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอย สนับสนุนและ
จัดหาอุปกรณ เครื่องมือใหครบถวน เพื่อใหเกิดความม่ันคงมีประสิทธิภาพ และความสงบสุขของ
ประชาชน ชาววัฒนานครทุกคน  
  6. นโยบายดานการบริหารจัดการกิจการเทศบาลที่ดี  
  เพิ่มประสทิธภิาพในการปฏิบัติงาน สรางจิตสํานึกของเจาหนาที่ พนกังาน ในการใหบริการ 
ประชาชนเชิงรุก ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ เพือ่ความรวดเร็วโปรงใส พัฒนาระบบ สรางแรงจูงใจ
ในการทํางานของบุคลากร รวมถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม นํามาปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
สรางเสริมแรงจูงใจ สนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการ การมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสงัคม 
สามารถแกปญหา และพัฒนาตามความตองการที่แทจริง เพื่อประโยชนและความสุขของประชาชน
ชาววัฒนานครทุกคน 
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วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

 
 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงปที่ผานมา คณะผูบริหารไดบริหารการดำเนินงานเพ่ือ

สนองตอบตามความตองการของชุมชนภายในทองถิ่นที่สะทอนปญหามายังองคกร ซึ่งถือวาเปนระบบฐาน

รากที่เกิดจากความตองการที่แทจริงของชุมชน ดังน้ัน คณะผูบริหารไดยึดหลักวิสัยทัศนในการพัฒนา

เทศบาลตำบลหัวไทรภายใตกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาดานตางๆ ตอไปน้ี 
 

1. วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวไทร 

        วิสัยทัศน (Vision) การพัฒนาทองถ่ิน 

“เสริมสรางอาชีพ พัฒนาเทศบาล ใหเปนเมืองนาอยูสูสังคมที่ยั่งยืน 

สืบสานวัฒนธรรม นำบริหาร บริการเปนเลิศเกิดภูมิปญญาทองถ่ิน” 

2. พันธกิจ (Mission) การพัฒนาทองถ่ิน 

- สงเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได ลดรายจาย 

- กอสราง บำรุงรักษา เสนทางคมนาคม 

- การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหาร 

- พัฒนาบุคลากร 

- การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณภาพทางสังคม 

- การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

- เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

- สงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นภูมิปญญาและการกีฬา 

3. จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)  

- ประชาชนมีอาชีพ มีรายไดเพ่ิมขึ้น ลดรายจาย 

- การคมนาคมขนสง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

- ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางดานกายใจ 

- อนุรักษสิ่งแวดลอมใหเปนมรดกของอนุชนตลอดไป 
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- ชุมชนในเขตเทศบาลมีความเขมแข็ง มศีักยภาพ 

- เพ่ือสงเสริมและอนุรักษมรดกทางดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ตลอดถึงภูมิ

ปญญา 

- ประสิทธิภาพในการบริหาร บริการ 

-  

 
 

ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา 
 
   

วิเคราะหศักยภาพ และปญหา ของทองถ่ิน  

ตามประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาดานตางๆ 

------------ 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

 ในสวนของสภาพปญหา ดานโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดทำการรวบรวมขอมูลจาก กลุมตัวอยาง

แบบสอบถามในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลหัวไทร ซึ่งพอจะดำลับความสำคัญของประเด็นปญหาได ดังน้ี 

ปญหาน้ำประปา 

 สภาพของปญหา 

 เน่ืองจากแหลงน้ำดิบระบบการประปาในขณะน้ี ไดแกไขปญหาเรือ่งน้ำใชไมเพียงพอตอการ

อุปโภคของประชาชนในเขต และนอกเขตเทศบาล แตก็มปีญหาชองฤดูแลงการผลิตน้ำประปาคอนขางจะ

ไมเพียงพอตออัตราการใชน้ำประปา ทางฝายบริหารมีการแกปญหา โดยการกำหนดเวลาเปด-ปดน้ำ เพ่ือ

ประหยัดใหมีน้ำใชอยางเพียงพอ ถึงแมจะติดต้ังเครื่องสูบน้ำขนาดใหญจากคลองราชดำริแพรกเมือง-ชะ

อวด สาเหตุเน่ืองจากชาวนาที่ทำนาขาวไดชักน้ำเขานาเปนจำนวนมาก จึงทำใหคลองราชดำริมีปริมาณน้ำ

ลดนอยลง หากฝนทิ้งชวงก็จะประสบปญหา สรางความเดือดรอนกันไป ทั้งชาวนา ผูใชในน้ำในเขต

เทศบาล  
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ปญหาน้ำในคลองหัวไทร 

 สภาพของปญหา  

 ขณะน้ีสภาพน้ำในแมน้ำลำคลองหัวไทร-ปากพนัง ต้ีนเขิน มีน้ำขึ้นน้ำลง มีโคลนตมที่ไหลมาจาก

ผลพวงของการทำนากุงในอดีต จึงทำใหลำคลองต้ืนเขิน เคยไดรับการประสานงานจากหนวยงานกรม

ชลประทาน จะขุดลอกคลองให แตปญหาก็คือครัวเรือนที่ปลูกสรางรมิคลองมีหลายหลังคาเรือนตอตาน 

กลัววาหากดูดขี้เลนแลวจะทำใหบานเรือนพังเสียหาย ทางเทศบาลจึงไมกลาตัดสินใจ ปญหาก็เลยคาราคา

ซังมาจนทุกวันน้ี 

ปญหาดานการจราจร 

  สภาพของปญหา 

 สภาพปญหาการจราจรในเขตเทศบาลมีความหนาแนนและคับคั่ง โดยเฉพาะในชวงระยะเวลา

ช่ัวโมงเรงดวน คือ ชวงเวลากอน7.00-8.00 น. และชวงเย็นหลังเลิกงาน ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีผูคนเดินทาง

กลับจากการปฏิบัติงาน โรงเรียนเลิกเรียน และกลับเคหะสถาน จากสภาพปญหาด่ังกลาวแลวทำใหเกิด

อุบัติเหตุบอยครั้ง สาเหตุของปญหา มีดังน้ี 

 1.  เกิดจากการจัดระบบการจราจรไมดีพอ  เชน  มีการวางของขายริมถนนสงผลใหบริเวณ 

  พ้ืนผิวการจราจร ทางเทาที่ใชขับขี่ยวดยานพาหนะมีบรเิวณนอยลง 

 2.  ไมมีเกาะกลาง 

 3.  ไมมีระบบสัญญาณไฟ 

 4.  ถนนสายหลักในเขตเทศบาล    เปนถนนทางหลวงแผนดินทำใหมีการสญัจรไปมาของรถ 

  และประชาชนมีจำนวนมาก 

 5.  รถโดยสารที่ว่ิงผานเขตเทศบาลโดยทั่วไปไมเคารพกฎจราจร 

 6.  มีการจอดรถคอยรับสงผูโดยสารริมถนนทลีะหลายคันทำใหเสียพ้ืนที่ในการสัญจรไป-มา 

 

ปญหาไฟฟาสาธารณะ 

สภาพของปญหา 

 ถนนสาธารณะบางสายยังไมมีไฟฟาสาธารณะใชอยางทั่วถึง บางสายบางจุดไฟฟาชำรุดใชการ

ไมได กอให เกิดความไมสะดวกแกประชาชน ผูสัญจรไป - มา นอกจากน้ียังเปนแหลงกอให เกิด

อาชญากรรมไดงาย มีการแกไขโดยการใหชางไปสำรวจ หรือตัวแทน สท.ไดรับแจงจากประชาชนในเขต

พ้ืนที่ประสานเขามา ก็ไดดำเนินการไปแกไข 
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ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

       ดวยสภาพปญหาดานการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่เทศบาล ยังมีสวนที่จะตองปรับปรุงแกไขใน

ดานตาง ๆ อีกมาก ดังน้ี 

ปญหาการวางงาน 

 สภาพของปญหา 

 ประชากรในยานชุมชนแออัดในเขตเมืองสวนใหญประสบกับปญหาการวางงานในอัตราที่สูงเมื่อ

เปรียบเทียบกับประชากรสวนอ่ืน ๆ ของเมอืง อันเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และสวนหน่ึงก็มี

ประชากรแขวง ที่อพยพอยูมาเพ่ือหางานทำ กลุมคนสวนหน่ึงที่ไมมีงานทำก็เปนปญหาสงัคม 

สาเหตุของปญหา 

 1. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ แหลงงานในเขตเมืองมีนอย 

 2. ประชาการสวนใหญมีการศึกษาต่ำ ขาดความรู ขาดวิชาชีพที่ใชในการทำมาหากิน 

 3. การอพยพของประชากรจากชุมชนชนบทเขาสูชุมชนเมืองในอัตราที่สูงซึ่งสวนใหญม ี

  ฐานะยากจน หาเชากินค่ำ 
 

ดานการพัฒนาสังคม 

ปญหาการแพรระบาดของโรคเอดส 

สภาพของปญหา 

เน่ืองจากตำบลหัวไทร  ยังมผีูติดเช่ือเอดสนับวันทวีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่งประชาชนสวนใหญยัง

ไมมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับโรคเอดส และการปองกันตนเองใหพนภัยอันตรายจากโรคเอดส และสวน

ใหญแลวไมกลาเปดเผยตนเอง กลังสังคมรังเกียจ มีผูที่ขอรับเงินชวยเหลือจากกองสวัสดิการสังคมเพียง

จำนวน 2 รายเทาน้ัน 

 สาเหตุของปญหา 

 1. ประชาชนไมเห็นความสำคัญ ในการปองกันโรคเอดส 

2. มีแหลงมัวสมุยาเสพติด 

ขอบเขตของปญหา 

1. ผูหญิงขายบริการ 

2. วัยรุนทั่วไปที่ชอบมั่วสุมเรื่องอบายมุข  ยาเสพติด 

3. ประชาชนทั่วไป 
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ปญหาการเผยแพรความรูดานสุขศึกษาแกประชาชนไมทั่วถึง 

 สภาพของปญหา 

 ประชาชนในเขตเทศบาลบางสวน โดยเฉพาะในชุมชนแออัด ยังขาดความรูความเขาใจ ในเรื่อง

การดูแลสุขภาพพลานามัย ของตัวเองและครอบครัว 

สาเหตุของปญหา 

การศึกษาต่ำ  ความยากจน 

ปญหาการจัดสุนัขจรจัด และการควบคุมโรคพิษสนุขับา 

สภาพของปญหา 

ในเขตเทศบาล ยังมีสุนัขจรจดัอยูมาก ( เปนสุนัขที่ไมมีเจาของ ) เพราะฉะน้ันการฉีดวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบาไมสามารถดำเนินการไดอยางทั่วถึง ผลที่ตามมา การควบคุมโรคพิษสุนัขบาจึงไม

สามารถกำจัดใหหมดไปได 

สาเหตุของปญหา 

มีคนนำสุนัขมาเลี้ยงแลวปลอยปละละเลย จึงมีสุนัขจรจดัในเขตเทศบาล โดยเฉพาะในยานชุมชน 

เชน วัดวาอาราม ชุมชนหนาแนนฯลฯ 

ปญหาดานอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการกำจัดพาหนะนำโรค  

สภาพของปญหา 

จากสภาพปญหา / อุปสรรค ดังกลาวทางหนวยงานยังขาด เครื่องมือ เครื่องใชเกี่ยวกับการกำจัด

พาหนะนำโรคที่จำเปนจะตองใชในการดำเนินงาน  อาทิเชน  เครื่องพนยาเคมี เครื่องพนหมอกควัน  ฯลฯ  

ยังไมมีจึงตองจัดหาเพ่ิมเติมทั้งน้ี เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความคลองตัว และมปีระสิทธิภาพมาก

ที่สุด 

สาเหตุของปญหา 

อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช บางสวนยังไมมี จำเปนตองจัดหาเพ่ิมเติม 

ปญหาการอนรุักษวัฒนธรรมประเพณขีองทองถ่ิน 

สภาพของปญหา 

ปจจุบันวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีตะวันตกไดหลั่งไหลเขาสูสังคมไทยมากขึ้นสงผลให

ประเพณวัีฒนธรรมของทองถิ่นเริ่มสญูหายขาดความสนใจ จากเยาวชน  ซึ่งนับวันย่ิงรุนแรงมากขึ้น 

สาเหตุของปญหา 

1. สังคมปจจุบัน ในยุคโลกาภิวัฒน เปนสังคมเปดอยางไรพรหมแดน สงผลใหการไดรับ 

  อารยธรรมทางตะวันตกหลั่งไหลเขามารุนแรงมากขึ้น 
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2. เยาวชนในสังคมไทยยุคหลัง ขาดการปลูกฝงในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี และ 

  วัฒนธรรมที่ดี ที่มีอยูเดิมจากสถาบันทางสังคมมากเทาที่ควร ไมวาจะเปนสถาบัน 

  ครอบครัวสถาบันการศึกษา เปนผลใหวัฒนธรรมประเพณีสูญหายไป 

ดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

ปญหาดานอุปกรณเครื่องมือ  เครื่องใชที่ใชในการปฏิบติังานมีไมเพียงพอ  

 เน่ืองจากเทศบาลตำบลหัวไทร  ไดรับการยกฐานะจากสขุาภิบาล เมื่อป พ.ศ. 2542 และตาม

กฎหมายรัฐธรรมนูญใหมกำหนดใหมีการกระจายอำนาจสูสวนทองถิ่น จึงทำใหภาระปริมาณงานเพ่ิมมาก

ขึ้นตามลำดับ ในขณะที่อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช ยังไมเพียงพอตอปริมาณงานทีเ่พ่ิมมากขึ้น 

 สภาพของปญหา 

 ขาดอุปกรณเครื่องมือ  เครื่องใชที่จำเปนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรที่

มีความจำเปนอยางย่ิงตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วอยางทั่วถึง สรางความพึงพอใจ

ใหกับผูมาติดตอราชการ 

 สาเหตุของปญหา 

1.  อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชมไีมเพียงพอ ที่มีอยูแลวบางสวนชำรุดเสื่อมสภาพดวยอายุขัย 

2.  การปฏิบัติงานในสำนักงาน ปจจุบันมีเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชมากขึ้น เพ่ือใหการ 

  ปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพสูงสดุ 

ปญหาดานอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชในการจราจร และปายบอกแนว เขต ถนน ตรอก  

และซอย 

 สภาพของปญหา 

 อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จำเปนตองใชในการจราจรปายบอกแนวเขต 

ถนน ตรอก  และซอย บางอยางชำรุด เสื่อมสภาพจากการใชงานมานานแลวบางอยางยังไมมี จึงตอง

จัดหาเพ่ิมเติม เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความคลองตัว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

สาเหตุของปญหา 

1. อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช บางสวนชำรุด เสื่อมสภาพเน่ืองจากใชมาเปนเวลานาน 

2. อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชบางสวนยังไมมี จำเปนตองหาเพ่ิมเติม 

 ปญหาดานอาชญากรรมยาเสพติด 

สภาพของปญหา 

ปญหายาเสพติดของตำบลหัวไทรเปนปญหาที่มีมานานและแพรหลายอยูใน 



 44 

ทุกกลุมชน  โดยเฉพาะเยาวชน  จะตองรีบดำเนินการแกไขโดยเรงดวนเพ่ือใหปญหาเหลาน้ัน 

บรรเทาเบาบางลงไป 

 สาเหตุของปญหา 

1. การวางงาน 

2. ปญหาเศรษฐกิจ 

3. ปญหาครอบครัว 

ดานการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

 ปญหาการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย 

 สภาพของปญหา 

 ปริมาณขยะมลูฝอย และสิง่ปฏิกูลที่ผลิตในเขตเทศบาลเฉลี่ยประมาณ 1,000-1,500 ตัน/วัน    

และนับวันจะทวีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ตามความเจริญเติบโตของชุมชน และขณะน้ีทางเทศบาลไมมีทีท่ิ้งขยะ 

วิธีแกปญหาก็คือจางเหมาเอกชนฝงกลบ 40,000 บาท/วัน 

สาเหตุของปญหา 

1. อัตราการเจริญเติบโตของชุมชนมีแนวโนมลักษณะที่สูง ซึง่มีผลตอการเพ่ิมปริมาณขยะ 

  มูลฝอยโดยตรง 

2. อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยทมีีอยูเดิมนอกจากจะมีไม 

  เพียงพอ แลวยังชำรุดทรุดโทรม เน่ืองจากใชงานมานาน 

3. ที่ทิ้งขยะยังไมไดมาตรฐานถูกตองตามหลักสุขลักษณะทางวิชาการ 

4. ไมมีระบบการฝงกลบ และการทำลายที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ อาจเปนปญหาใหญใน 

  อนาคต 

ปญหาการเผยแพรความรูเก่ียวกับการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแก 

 ประชาชนไมทั่วถึง 

 สภาพของปญหา 

ประชาชน ใน เขต เทศบาลบางส วน  ยั งขาดความรู ค วาม เข า ใจ ใน เรื่ อ งการอ นุ รักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และขาดการปลูกฝงจิตสำนึกดีพอ ประกอบกับขาดความรวมมือใน

การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

 

 



 45 

สาเหตุของปญหา 

1. ขาดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติ 

2. ขาดจิตสำนึก 

ดานการทองเท่ียว 

 สภาพของปญหา 

เน่ืองจากพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลหัวไทร 1.8 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเปนเขตพ้ืนที่ที่แคบมาก ทำให

การพัฒนาใชเปนแหลงทองเที่ยวคอนขางนอยมาก พอทีจ่ะพัฒนาเปนสถานที่ทองเทีย่วไดก็คือ บริเวณ

พ้ืนที่ชายทะเลบานหนาศาล ซึ่งอยูในพ้ืนที่ของ หมูที่ 3,7 แตปญหาก็คือประชาชนที่ต้ังบานเรือนอาศัยใน

บริเวณน้ันไมมีจิตสำนึก/จิตสาธารณะเพียงพอที่จะชวยกันรักษาความสะอาด เพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวมา

พักผอน ชมวิว 

 
 

 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

 ดานการบริหารทั่วไป  

 1. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา  

    การตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการปกครอง  

 2. ประชาชนในทองถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ  

 3. มีความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน และอ่ืน ๆ  

 4. มีระบบสารสนเทศทีท่ันสมัยและสามารถใชบริการได  

 5. ประชาชนเลื่อมใสและมคีวามเขาใจหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

  6. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปการใหมีความสมัยอยูเสมอ  

  ดานบริการชุมชนและสงัคม  

  1. ประชาชนในทองถิ่นไดรับการศึกษาและการสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

  2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คณุธรรม จริยธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่นไดรับการพัฒนา  

  3. ทองถิ่นปลอดยาเสพติด  

  4. คนมีศักยภาพและชุมชนเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองได  

  5. ทองถิ่นมสีภาพแวดลอมที่สะอาดและสวยงาม  

  6. มีการพัฒนาสวนธารณะใหมีความสวยงาม รมรื่น  
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  ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพืน้ฐาน  

 1. การพาณิชยกรรม/การบรกิาร (ธุรกิจการคา/การบริการในพ้ืนที่/การลงทุน) มคีวามมั่นคง  

  2. การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  

  3. ทองถิ่นมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการ  

        ของประชาชน  
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วิเคราะห จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนา 
 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
 โครงสรางพื้นฐาน ดานถนน ตามตรอก ซอก ทอระบายน้ำ ประปา ไฟฟาสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล 
คอนขางจะดำเนินการไดอยางทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ภายในเขตเทศบาลครบถวนแลว เนื่องจากเทศบาลมีพื้นที่ 
1.8 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเปนพื้นที่นอยมากถาเทียบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น นอกจากนี้ก็ยังมี
การติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากคลองแพรกเมือง-ชะอวด อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ สามารถแกไขปญหา
การใชน้ำประปาไปไดระดับหนึ่ง สวนมาตรการแกไขปญหาน้ำทวมขังก็สามารถแกไขปญหาไดโดยการขุดวางทอ
ระบายน้ำทำใหระบบน้ำไหลระบายไดทันทวงที และคลองราชดำริแพรกเมือง-ชะอวด สามารถระบายน้ำไดอยาง
ทันทวงที จึงทำใหไมเกิดปญหาน้ำทวมขังเหมือนเมื่อกอน 

จุดออน(Weaknesses) 
 ไฟฟาสาธารณะ กลางถนนทางหลวงหมายเลข 408 ซึ่งเปนถนนสายหลัก อยูในความรับผิดชอบดูและ
ของกรมทางหลวงมักเกิดปญหาไฟฟาดับบอยครั้ง กวาจะดำเนินการซอมแซมใหใชการไดตามปกตใิชเวลานาน
มาก จนสรางความเดือดรอนใหกับประชาชนที่สัญจรไปมา และทำใหเกิดอุบตัิเหตุบอยครั้ง 
 นอกจากนั้น กย็ังเหลือถนนตามตรอก ซอก ซอย ในชุมชนตางๆ ที่ยงัไมไดปรับปรงุกอสรางเปนถนน 
คสล. แตก็เปนสวนนอย 

โอกาส(Opportunities) 
 เนื่องจากเทศบาลตำบลหัวไทร อยูในโซนลุมน้ำปากพนัง ซึ่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สามารถที่จะไดรับผลในการแกไขปญหาไดในระดับหนึ่ง หากมีการติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอกใน
การขอรับการสนบัสนุนดานงบประมาณ 

อุปสรรค (Threats) 
 จากการประสานกับกรมทางหลวงทราบวาระบบไฟฟาสาธารณะเกาะกลางถนนสาเหตุที่ดับบอยครั้ง
เนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศอยูติดกับทะเลจึงทำใหหลอดไฟเส่ือมสภาพกอนอายุการใชงาน ประกอบกับการนำ
หลอดไฟฟามาใชไมไดคุณภาพที่ดีพอจึงเปนสาเหตุที่ทำใหไฟฟาดับบอยครั้ง และส่ิงที่สำคัญคือเทศบาลขาด
งบประมาณที่เพียงตอการแกไขปญหาสนองตอบตอชุมชน 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม 

จุดแข็ง (Strengths) 
  ชุมชนภายในทองถิ่นมกีารตื่นตัว และใหความรวมมือในการมีสวนรวมดานตางๆ อาทิเชน การจดังาน
สงเสริมและอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณดีานตางๆ นอกจากนั้นชุมชนยังรูจักพัฒนาตนเอง สราง 
กระบวนการเรียนรูจากการจัดทำแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง นโยบายของผูบริหารมีความชัดเจนที่จะดำเนินการ
เพื่อสนองตอบตอความตองการของชุมอยางแทจริง และเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชนและทุกภาคสวน 

จุดออน (Weaknesses) 
 บางชุมชนยังไมมีความเขมแขง็ระบบฐานรากของสังคมยงัตองการความชวยเหลือจากหนวยงานของรฐั 
และยังมีบางองคกร บางชมรม ที่ยงัรอความชวยเหลือ ยังไมคิดระบบพึงพาตนเองชอบใชชีวิตเปนอยูอยาง
ฟุมเฟอยไมคำนงึถงึสถานะภายในครอบครวัตนเอง ยังยดึหลักตามฉบับกระแสบริโภคนิยม ไมมีการตื่นตัว ทั้งๆที่
ไดพาไปศึกษาดงูานจากหนวยงานภายนอกบอยครั้ง เพือ่วัตถุประสงคในการสรางโอกาส ประสบการณใหกับ
ชุมชน ประชาชน ไดนำความรูประสบการณใหมๆ มาประยุกตใชกับหนวยงานเทศบาล ซึ่งยงัไมประสบผลสำเร็จ
ตามวัตถุประสงคแตอยางใด 

โอกาส (Opportunities) 

 หนวยงานเทศบาลมีโครงสรางทางสังคมที่เขมแข็ง เชน ชมรมผูสูงอายุเทศบาล ชมรมแอโรบิกส กลุม
พัฒนาสตรี และกลุมองคกรตางๆ พรอมที่จะสนับสนุนและใหความรวมมือในทุกๆดาน และนอกจากนีป้ระชาชน
มีคานิยม/ชอบการศึกษาแสวงหาองคความรู/ชอบเปนตัวของตัวเอง  

อุปสรรค (Threats) 

 คานิยม ยึดติดกับวัตถุ ส่ิงของ ใชชวีิตแบบตัวใครตัวมันไมชอบทำงานเปนทีม และบริโภคในส่ิงที่เกิน
ความจำเปนขั้นพื้นฐาน ไมคำนึงถงึรายรับ-รายจายของตนเอง 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strengths) 
 งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสวนหนึ่งไดรับการจัดสรรจากกระทรวง และเทศบาลสมทบ 
งบประมาณใหอีกทางหนึง่เพื่อใหกลุมสตรีไดนำงบไปลงทุนประกอบอาชีพ นอกจากนั้นก็ยงัมีการปรับปรุงขยาย
ตลาดสดเทศบาลเพื่อใหพอคา-แมคาไดมีทางเลือกในการบริโภคสินคา และนำสินคาจำหนายไดอยางทั่วถึง
เพียงพอ อันจะเปนการกระตุนเศรษฐกิจไดอีกทางหนึง่ โดยเฉพาะเทศบาลมีพื้นที่ติดกับอาวไทย อาชีพหลักของ
ชุมชนทะเลหลวงหมู 3 และชุมชนทะเลหลวงหมู 7 ยึดอาชีพประมงเปนสวนใหญ สามารถที่จะนำสัตวน้ำมาแปร
รูปเปนสินคาพืน้บาน พื้นเมือง เพื่อจำหนายแกผูสัญจรไปมา เปนรายไดอีกชองทางหนึง่ 

จุดออน (Weaknesses) 

 ความลมเหลวทางดานการทำนากุงมีผลกระทบตอระบบนิเวศนวิทยา กระทบตอการ 
เส่ือมสภาพของดิน กระทบตอน้ำเสียในแมน้ำลำคลองสงผลใหการขยายพันธุสัตวน้ำ จากเดิมเคยประกอบอาชีพ
หาสัตวเพื่อยังชพี ปจจุบันไมสามารถทำได จงึทำใหระบบเศรษฐกจิโดยองครวมคอนขางตกตำ่ การไหลเวียนของ
ระบบเงินตราไมคลองตัวสงผลใหชุมชนตกงาน ไมมีรายไดยงัชพี อำนาจการซือ้ขายไมกระจายตัว ในชวงหนาฤดู
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มรสุม ผูที่ประกอบอาชีพประมงก็ไมสามารถออกเรือหาปลาได ทำใหขาดรายไดหยุดชะงักไปหลายเดือน จึงเปน
ปญหาตอการวางงาน ในขณะที่ขาดรายได แตรายจายยังตองดำรงชีวิตในครัวเรือน 
 
 

โอกาส (Opportunities) 
 กลุมสตรีไดมกีารรวมตัวสรางความเขมแขง็ เพยีงแตยงัขาดงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ ตาม
แผนพัฒนานโยบายของผูบริหารจะมุงเนนทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจเปนสำคัญจึงเปนโอกาสที่ดีของชุมชน 
สวนกลุมที่ยึดอาชีพทำการประมงก็พยายามทีจ่ะรวมตัวเพื่อของบประมาณหนุนเสริมตอยอดในการทำปะการัง
เทียม เพื่อเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ำในการขยายพันธุ 

อุปสรรค (Threats) 
 เนื่องสภาพภูมปิระเทศของเขตเทศบาลตำบลหัวไทรไมเอื้ออำนวยที่จะแปรผันไปประกอบอาชีพอยาง
อื่น ประกอบกบัพื้นที่อยูติดกับอาวไทย ฤดูฝนมักจะมีพายุและน้ำทวมขงัเปนเวลาหลายเดือน 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

จุดแข็ง (Strengths) 

 หนวยงานเทศบาลไดรับความเอื้ออาทรจากชาวบานที่มีพื้นที่อยูใกลเทศบาลโดยเสียสละใหใชเปน
สถานที่ทิง้ขยะ ทำใหประหยัดคาใชจายในการเดินทาง นอกจากนั้นประชาชนเริ่มมีจิตสำนกึในการอนุรกัษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหความรวมมือในการชวยกันรกัษาความสะอาด จนทำใหตลาดสดเทศบาล
ไดรับรางวัลตลาดดีมีมาตรฐานหาดาว อันเนือ่งจากชมรมแมคาตลาดสดเทศบาลไดชวยกันรณรงค เพือ่ขอความ
รวมมือ จนทำใหหนวยงานอื่นๆ แวะมาเยี่ยมชมดูงาน ตลาดสดเทศบาลบอยครั้ง 

จุดออน (Weaknesses) 
 จากอดตีสูปจจบุันเมื่อเปรยีบกนัแลวสภาพทางเศรษฐกจิแตกตางกันมาก สมยักอนเมือ่ประมาณ 20 ป
ที่ผานมาการทำธุรกจินากุงเฟองฟู อัตราการไหลเวียนของเงินตรามีสภาพคลองตัว ซึ่งมีความแตกตางกับยุค
ปจจุบันโดยส้ินเชิง จนไมสามารถทำใหเศรษฐกจิขยายตัวไดเหมือนเดิม พอคา พาณิชย บางกจิการตองปดกิจการ
ลง อันเนื่องจากการลมสลายของการประกอบทำนากุง จะหันกลับแปรสภาพไปประกอบอาชพีดานอื่นก็ไม
สามารถทำได 

โอกาส (Opportunities) 
 เทศบาลตำบลหวัไทร เปนหนวยงานทีต่ั้งอยูบนเสนทางผานไปสูดินแดนภาคใตตอนลาง จึงมีผูคนสัญจร
ไปมาเปนจำนวนมาก นับวาเปนโอกาสดีที่ไดขยายผลตอผูที่สัญจรไปมา ทำใหหนวยงานเปนที่รูอยางกวางขวาง 

 

อุปสรรค (Threats) 

 ปจจัยดานเงินทนุเปนปญหาใหญที่ไมสามารถหันไปประกอบธุรกจิอยางอื่นได เนื่องจาก ผูทีท่ำนากุง
ประสบปญหาทางดานหนี้ส้ินลนพนตัว ไมสามารถที่จะหาแหลงเงินทุนมาชำระหนี้เงินกูได 
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5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 

จุดแข็ง (Strengths) 

 เทศบาลตำบลหัวไทรมี อสม.คอยดูแล ใหความชวยเหลือชุมชนทั้ง 7 ชุมชน เพื่อใหความรู ดูแลนรักษา
โรคขั้นพื้นฐาน ซึ่ง อสม.ในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร อยูในความรับผิดชอบ ดูแลของโรงพยาบาลหัวไทร มีการ
ประชุมประจำเดือนทุกเดือน มีการฝกอบรมใหความรูเติมเต็มในดานตางๆ ที่ อสม.ควรรับรู เพื่อนำความรู 
ประสบการณ ไปขยายผลตอ และนอกจากนั้นทางเทศบาลก็ไมไดนิ่งนอนใจยังมีนักพัฒนาชุมชนเขาไปดูแล ให
กำลังใจ ตอผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส อยูสม่ำเสมอ 

จุดออน (Weaknesses) 

 การใหความสำคัญดานสาธารณสุขของ อสม. ถูกมองวาเปนความรับผิดชอบตอครัวเรือน/ทำงาน

รวมกับทางโรงพยาบาลคอนขางไมคุมคากับคาตอบแทนเดือนละ 600 บาท มีบางคนถึงกับลาออกจากการเปน 
อสม. เปนจำนวนหนึ่ง และขาดจิตสำนึกในการเสียสละเวลา อันเนื่องปญหาดานคาครองชีพตอการดำรงชีวิต มัก
ไปทุมเทใหกับการทำงานประเภทอื่นเปนสำคัญกวาความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของ อสม.ที่ตนดำรงอยู 

โอกาส (Opportunities)  
 การดูแลดานคุณภาพชีวิตของชุมชนและดานสาธารณสุข กย็ังมีคนอีกจำนวนมากที่อยากจะอาสาเขามา
ทำงานในการชวยเหลือสังคมตอผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 

อุปสรรค (Threats) 

 บางครั้งการดูแลใหความชวยเหลือ/ส่ังการของกองการสาธารณสุขตอ อสม.มักไมคอยไดรับความ
รวมมือเทาที่ควร และดานผูสูงอายุถกูมองวาขาดโอกาส ขาดการดูแลเอาใจใส 

 

6.  ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strengths) 

 ประชาชนใหความสำคัญ ใหความสนใจในเรื่องของงานประเพณีตางๆ อาทเิชน งานประเพณสีงกรานต 
งานประเพณีชกัพระ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง และงานวันขึ้นปใหม ตลอดถึงกิจกรรมงานประเพณตีางๆ
ที่ทางเทศบาลจดัใหมขีึ้น ผูสนใจเขามามีสวนรวมเปนจำนวนมาก  

จุดออน (Weaknesses) 

 บางครั้งจะตองมีการจดัทำเอกสารแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นเรือ่งการจัดงานประเพณีตางๆ ใน
การตดิตอรับศิลปนพื้นบานมาทำการแสดง มิเชนนั้นแลวศิลปนแขนงตางๆ จะไมไดรับความนิยม จึงทำใหเกิด
ปญหาถกูตำหน ิมีเสียงวิพากยวิจารณบอยครัง้ นอกจากนั้นงานประเพณีบางอยางตองใชงบประมาณจำนวนมาก 
ในขณะที่หนวยงานมีงบจำกัด 

โอกาส (Opportunities) 
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 การจดังานประเพณีชักพระประจำป ไดรับความนิยมเปนอยางสูง จงึเปนที่สนใจของพอคา แมคา และ
หนวยงานภายนอก ในการติดตอขอประมูลงานเพื่อจัดเอง โดยใหงบประมาณกับทางเทศบาล และบางก็ไดรับ
การสนับสนุนดานงบประมาณจากองคการบรหิารสวนจงัหวัด ตลอดถงึงบประมาณจากหนวยงานภายนอกเขามา
สนับสนุนสวนหนึ่ง 

อุปสรรค (Threats) 

 มีงานบางประเพณีที่เมือ่จัดแลว มักประสบกบัปญหาฝนตก ทำใหประชาชนสัญจรไปมา เพื่อมาเที่ยว
งานก็ไมสะดวก ทำพอคา แมคา จำหนายสินคาประสบปญหาขาดทุน และบางครั้งศิลปนแขนงตางๆที่มีชื่อเสียง
โดงดัง เปนที่นยิมของผูบริโภค ติดขันหมากทีอ่ื่น มีแตศิลปนที่ไมคอยเปนทีน่ิยมของประชาชน บางคนก็ผิดหวัง
ในการเขามาเทีย่วชมงาน จงึทำใหมเีสียงวพิากษวจิารณไปคนละรูปแบบ และบางครั้งขาดงบประมาณทีจ่ะจัด
งานใหใหญโตเหมือนทกุๆปที่ผานมา  

7.  ยุทธศาสตรดานการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
จุดแข็ง (Strengths) 

 มีเครื่องไมเครื่องมือ และอุปกรณในการบรรเทาสาธารณภัยอยางเพียงพอ ซึง่มีพื้นที่อยูในแหลงใจกลาง
ของชุมชน มทีำเลที่ตั้งเหมาะสม มีการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก อาทิเชน ตำรวจ มลูนิธิไตเต็กตึ้ง ประชา
รวมใจ สมาชิก อปพร. ผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนอยางรวดเรว็ 

จุดออน (Weaknesses) 

 ดานบุคคลขาดความจริงใจในการปฏิบัติงาน ขาดจิตสำนกึในการปฏิบัตหินาที่ นโยบายในการแกไข
ปญหา เจาหนาที่ไมใชกฎระเบียบในการนำมาปฏิบัติใชอยางเครงครดั หยอนระเบียบวินัย และขาดจิตสำนึกตอ
งานทีร่ับผิดชอบ 

โอกาส (Opportunities) 
 เจาหนาทีทุ่กคนไดรับการฝกอบรมจากวิทยาลัยปองกันบรรเทาสาธารณภัยทกุนาย ไดรับการมีสวนรวม
จากทกุภาคสวน ผูบริหารจดัสรรงบประมาณใหอยางเพียงพอ 

อุปสรรค 
 เจาหนาที่ประจำไมมีอำนาจในการใหคุณใหโทษ จากการประเมินความดีความชอบ ทำใหผูที่ปฏิบัติที่ดี
ขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

8.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริการจัดการองคกร   
    ภายใตระบบธรรมาภิบาล        

จุดแข็ง (Strengths) 
  ประชาชนมีความตื่นตัว มีความเขาใจบทบาทหนาที่ของเทศบาล  และใหความสำคัญกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น การมีสวนรวมในการจัดทำแผน และจัดกิจกรรมดานตางๆ เปนอยางดี นอกจากนี้ก็ยังมี
ความตื่นตัวทางการเมืองระดับทองถิ่น พนักงานในองคกรมี 
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จุดออน (Weaknesses) 

 ประชาชนในบางชุมชนยังขาดโอกาสทางการรบัรูขอมูลขาวสาร และยังมีบางสวนที่ยังไมเขาใจบทบาท
หนาที่ของเทศบาล 

โอกาส (Opportunities) 

 การบริหารการดำเนินงาน เปนไปตามนโยบายที่ไดแถลงตอสภาทุกประการ อันเนื่องจากสภาเทศบาลมี
ความเขมแขง็ ความขัดแยงในระบบสภาไมมี สภาไมมีฝายคาน สงผลใหการตัดสินใจทีจ่ะดำเนินแผนงาน
โครงการสาธารณะตางๆ ทีเ่ปน 

อุปสรรค (Threats) 

 หนวยงานยังขาดการประชาสัมพันธ ขยายผลใหประชาชนไดมีโอกาสรับทราบขอมูลขาวสาร และเรียนรู 

 

9.  ยุทธศาสตรการทองเที่ยว 

จุดแข็ง (Strengths) 

 เทศบาลมีสถานที่ที่นาทองเที่ยวแถบชายทะเลบานหนาศาล สามารถนัง่พักผอนหยอนใจ โดยมีศาลาชม
วิวทิวทัศนที่ไดจัดสรางไวเพื่อใหประชาชนและผูที่เดินทางมาทองเที่ยวไดนั่งพักผอนหยอนใจ 

จุดออน (Weaknesses) 

 หนวยงานไมเคยไดรับการสนับงบประมาณจากสวนกลางเลย การดำเนนิงานตามแผนงานโครงการ
ตางๆ อยูในขีดจำกัด 

โอกาส (Opportunities) 

 สถานที่ทองเที่ยวชายทะเลบานหนาศาล ขณะนี้ทางหนวยงานกรมโยธาธกิารจงัหวดักำลังจัดทำเขือ่น
ปองกันคล่ืนกดัเซาะชายฝง ซึ่งคาดวาสามารถสรางความปลอดภัยใหกับชุมชนที่อาศัยอยูในละแวกชายฝงไดเปน
อยางดี  ตลอดถึง ผลกระทบดานอื่นๆ ยอมลดนอยลงไป 

อุปสรรค (Threats) 

 ชวงฤดูหนามรสุม คล่ืนทะเลสูง สงผลใหประชาชนที่อาศัยอยูในละแวกนั้นไมไดรับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ทางหนวยงานเทศบาลจะตองดำเนินการใหความชวยเหลือที่อยูในขอบเขตจำกัด 

10.  ยุทธศาสตรการเงินการคลัง 

จุดแข็ง (Strengths) 

 งานการจัดเก็บภาษี กองคลัง มีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีเปนอยางดี จนเคยไดรับรางวลัดีเดน
ทางดานการจัดเก็บภาษีเกินเปาหมายที่ประมาณการไว 

นอกจากนี้บุคลากรมีประสิทธภิาพดานการใหบริการเปนอยางด ี
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จุดออน (Weaknesses) 

 งานการจัดเก็บภาษี ยังขาดบุคลากรทีเ่พียงพอตอการออกสำรวจพื้นทีอ่ยางทัว่ถึง ทำใหขาดรายไดจาก
การจดัเก็บภาษไีปสวนหนึ่ง 

โอกาส (Opportunities) 

 จากการไดรับรางวัลเงินอุดหนนุจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สามารถนำเงินไดรบัมาพัฒนา
ปรับปรงุระบบการจดัเก็บภาษใีหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ก็ไดมกีารปรับปรงุการจัดทำแผนที่ภาษีเพือ่เขา
สูระบบสากลตอไป 

อุปสรรค (Threats) 

 ภายใตขอจำกดัดานงบประมาณ ที่จะเพิ่มบุคลากรทางดานการจัดเก็บอยางเพียง จึงทำใหเปนอุปสรรค

ตอการจัดเก็บภาษีไดอยางทัว่ถงึ 

11.  ยุทธศาสตรดานการกีฬา 

จุดแข็ง (Strengths) 

 เด็ก และเยาวชน ตลอดถงึประชาชนในเขตเทศบาล หันมาสนใจดานการกีฬาเปนจำนวนมาก โดยไดรบั

การปลูกฝงจากผูนำทองถิ่น ชมุชน ผูปกครอง เพื่อหลีกเล่ียงยาเสพตดิ และอบายมุขดานตางๆ ซึง่ไดรับการ

สนับสนุนเปนอยางดีจากผูนำทองถิ่น ตลอดถงึมีหนวยงานหางราน/ภาคประชาชนใหการสนับสนุนอยางเต็มที ่

จุดออน (Weaknesses) 

 กีฬาบางประเภทตองใชงบประมาณในการสนับสนุนเปนจำนวนมาก อาทิเชน คาอุปกรณกีฬา 
คาใชจายในการนำนักกีฬาไปเขารวมแขงขันในแตละครั้ง นอกจากน้ัน ยังขาดครูผูฝกสอนที่มี
ประสบการณ และเช่ียวชาญดานกีฬาแตละประเภท 

โอกาส (Opportunities) 

 สนามกีฬาใชสำหรับการฝกซอม ออกกำลังกาย งบประมาณที่ทางรัฐบาลสนับสนุนใหชุมชนแตละ
ป ก็สามารถทีจ่ะแกปญหาเรือ่งอุปกรณการเลนกีฬาไดในระดับหน่ึง หนวยงานภายนอกใหการสนับสนุน
ดานงบประมาณ/อุปกรณกีฬา/ถวยรางวัล เปนตน 

อุปสรรค (Threats) 

 ภายใตขอจำกัดเรื่องนักกีฬาที่สังกัดในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร เด็กเยาวชน และประชาชนมัก
นิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในเมืองเพ่ือหวังอนาคตของบุตรหลาน โดยเฉพาะผูปกครองบางทานไมให
ความสำคัญกบับุตรหลานที่สนใจการเลนกฬีา ตลอดถึงทางโรงเรียนไมคอยมีงบประมาณสนับสนุนอยาง
เพียงพอ 
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• ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพฒันา 

 

 

ยุทธศาสตร  ยุทธศาสตร  ยุทธศาสตร  ยุทธศาสตร 

  จังหวัด 

           แนวทาง แนวทาง    แนวทาง แนวทาง               แนวทาง      แนวทาง       แนวทาง 

 

   
ยุทธศาสตร 

การพัฒนา 

ของ อปท.  ยุทธศาสตร          ยุทธศาสตร        ยุทธศาสตร          ยุทธศาสตร         ยุทธศาสตร                 ยุทธศาสตร 

ในเขต 

จังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร          ยุทธศาสตร            ยุทธศาสตร   ยุทธศาสตร 

การพัฒนา 

  อปท.  เปาหมายุทธศาสตร      เปาหมายยุทธศาสตร       เปาหมายยุทธศาสตร           เปาหมายยุทธศาสตร 

 

 

 

 

แนวทางการ 

   พัฒนา  แนวทาง     แนวทาง        แนวทาง      แนวทาง      แนวทาง       แนวทาง      แนวทาง 
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ผลผลิต/  ผลผลิต/ ผลผลิต/ ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต                 ผลผลิต       ผลผลิต 

โครงการ  โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ                 โครงการ     โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 
แผนทียุ่ทธศาสตร (Strategy Map) 

 
 
 วิสัยทัศน   เสริมสรางอาชีพ พัฒนาเทศบาล ใหเปนเมืองนาอยู   
                        สูสังคมที่ยั่งยืน 
 

 
  พันธกิจ   สงเสริมอาชีพ   บำรุงรกัษาพัฒนาประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชวิีต เสริมสรางความเขมแข็ง   สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

 
 
 
 

เปาประสงค  ประชาชนมีอาชีพ     การคมนาคมสะดวก     ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  อนุรักษส่ิงแวดลอม 

 

 
 
  
ยุทธศาสตร             การศึกษาฯ        ปองกันฯ พัฒนาการเมืองฯ    การทองเที่ยว       การเงินกีฬา 

  

      ฯลฯ 
 
แนวทางการพัฒนา 
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บทที่ 4 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 
 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลหัวไทร ในชวง 4 ป 
 

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
● แนวทาง 
 1.  ดำเนินการใหมีการปรับปรุงกอสรางถนน ตามตรอกซอย ปรับปรุงขุดลอกทอระบายน้ำ  
  และสะพานเพ่ือไปเช่ือมรอยตอระหวางตำบล หมูบานไดไปสูหนวยงานที่อยูในเขต 
  พ้ืนที่รอยตออยางทั่วถึง สะดวกและปลอดภัย 
             2.  มีการขยายเขตไฟฟาอยางทั่วถึง มีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 
 3. มีทาเทียบเรือประมงขนาดใหญและมาตรฐาน 
 4. ขุดลอกคลอง ขุดลอกสระประปาเพ่ือเก็บกักน้ำใหมีใชอยางเพียงพอ และนำแหลงน้ำ 
  ตามธรรมชาติจากคลองราชดำริ เพ่ือผลิตเปนน้ำประปาสำหรับอุปโภคใหกับประชาชน 
  ภายในเขตเทศบาลและบริเวณใกลเคียง ไดอยางเพียงพอ 
             5.  ขยายและเพ่ิมจำนวนหมายเลขโทรศัพทครอบคลุมทั่วถึงทุกครัวเรือน 

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคน และสังคม 
● แนวทาง 
 1.  คนหัวไทรเกง ดี มีสุข และรักทองถิ่น มีความภูมิใจบนพ้ืนฐานของศีลธรรม 
 2.  ยกยองคนดี กีดกันคนช่ัว 
        3.  มุงการพัฒนาสงเสริมเด็กเยาวชน และสตรีเปนหลัก 
 4.  มีการเขมงวดกวดขันใหลด ละ เลิก การเลนการพนันและอบายมุข 
        5.  สงเสริมใหมีผูนำที่มีคุณภาพและจริยธรรมสูง 
 6.  สรางจิตสำนึก วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี รักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
 7.  เสริมสรางใหมกีารรวมตัวเปนองคกรตาง ๆ ระบบครอบครัวอบอุน มีความสุขและชุมชน 

  มีความเขมแขง็ 
 8.  ใหมีสถานศึกษาทุกประเภท ทุกระดับอยางเพียงพอถึงระดับปริญญาตรี และมีมาตรฐาน 
  การศึกษา 
 9.  จัดการศึกษาฟรีถึงระดับอุดมศึกษา 
 10.  พัฒนาดานสุขภาพ  โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนใหผานเกณฑความจำเปนพ้ืนฐาน 
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 11.  เรงรัดพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานคุณภาพชีวิตใหครบถวนเพียงพอ และมีมาตรฐาน  
  เชน โรงพยาบาล สถานีอนามัย 
 12. ผูสูงอายุและผูพิการไดรับการดูแลจากภาครัฐ 
 13.  มีสนามกีฬาทีม่าตรฐานและสถานที่พักผอน 
 14.  จัดใหมีการรักษาพยาบาลทั่วถึง 
 15.  สงเสริมใหชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งดาน  วิชาการและวิชาชีพ เพ่ือแกไขปญหาการ 
  วางงาน 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
       ● แนวทาง 
  1.  เนนแหลงผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษ 
 2.  มีตลาดกลางการเกษตรเพ่ือรองรับการขยายตัวภาคการเกษตร   แกไขปญหาพอคาคน 
  กลาง จัดใหมีผูซื้อ – ขาย พบกันโดยตรง 

  3.  สงเสริมใหมีการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร / เกษตรกรรมภายในครวัเรือน ตลอดถึง 
  สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 

 4.  สงเสริมใหมีกลุมออมทรัพย  หรือเงินกองทุนชุมชน ทุกหมูบาน เพ่ือสรางความเขมแข็ง 
  ใหกับชุมชน จดัใหมีกระบวนการเรียนรูแผนชีวิตชุมชนพึงตนเอง 
  5.  โครงการฟนฟูทะเลไทยและทรัพยากรสัตวน้ำ 

 6.  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ครอบครัวอยูดีมีสุข ในการดำเนินวิถีชีวิตเพ่ือให 
  เหมาะสม สอดคลองกับเศรษฐกิจในภาวะปจจุบัน 

 7.  จัดแบงพ้ืนที่โซนน้ำจืด  โซนน้ำเค็ม ใหเหมาะสมกับการประกอบอาชีพอยางมี  
  ประสิทธิภาพ      

  8.  สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหเปนที่รูจัก 
 อยางแพรหลาย เพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยว อันเปนการกระตุนเศรษฐกิจภายในชุมชน
 ทองถิ่น 

 9.  มีสถาบันวิจัยการเกษตรและประมง 
 10.  จัดใหมีเอกสารสิทธิที่ดินทำกนิ 

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
       ● แนวทาง 

 1.  สรางมาตรฐานชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนมีสวนรวมในการดูแล 
  สิ่งแวดลอมอยางจริงจัง 

 2.  รณรงคสรางจิตสำนึกดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกทกุกลุม รักและใช 
  ทรัพยากรอยางรูคุณคา 
            3. จัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดขยะมูลฝอยในเขตชุมชนใหญใหมีคุณภาพ 
  และสอดคลองกับพ้ืนฐาน 
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 4.  จัดทำผังเมืองและแบงเขตการใชประโยชนพ้ืนที่ใหชัดเจน 
 5.  จัดทำโครงการอนุรักษฟนฟู   และพัฒนาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  
 6.  จัดใหมีโครงการฟนฟูทะเลไทย และทรัพยากรสัตวน้ำ 
 7.  ใหมีการออกขอบังคับตำบลและบังคับใหกฎหมายดานสิ่งแวดลอมเปนไป 
  อยางเครงครัด 
 8.   มีมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาจากภัยธรรมชาติ 
 9.  ประชาสัมพันธ สงเสริม รณรงค ขยายผลใหประชาชนชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอม และ 
  ทรัพยากรทางธรรมชาติ อยางมีจิตสำนึก และย่ังยืน เพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
  และสรางความรูสึกหวงแผนทรัพยากรรมในทองถิ่นของตน 
 10.  สงเสริมใหชุมชน หมูบานมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุม 
  กิจกรรมที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและประชาชน 
 11.  ผลักดันใหมีการเพ่ิมประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะ 
  อิเล็กทรอนิกสขยะติดเช้ือสงเสริมใหมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหเกิดการลดและคัดแยก 
  ขยะในแหลงกำเนิด สนับสนุนการสรางธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนใหมีระบบ 
  เก็บขนและกำจัดขยะแบบรวมศูนย 
 12.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการกำจัด  บำบัดมลพิษในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  ทั้งดานวิชาการ บุคลากร และสรางจิตสำนึกของชุมชนในการมีสวนรวมติดตาม  
  ตรวจสอบ เฝาระวัง แกไขปญหาสิ่งแวดลอมของทองถิ่น 
 13.  สงเสริม   สนับสนุนการวิจัยพัฒนาดานสิ่งแวดลอมที่ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับองค 
  ความรูใหม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนารวมระหวางนักวิชาการและชุมชน 
 14.  ผลักดันใหระบบคุมครองสิทธิชุมชน และการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม อนุรักษ 
  ฟนฟูความหลากหลายของพันธุกรรมทองถิ่น เพ่ือรักษา ปกปองระบบนิเวศนที่เช่ือมโยง 
  วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และคณุภาพชีวติ 

● แนวทาง 
 1. ใหความสำคญัในการดูแลกลุมผูสูงอายุ  
 2. เนนคุณภาพชีวิต การดำรงชีพ โดยเฉพาะผูดอยโอกาส ดวยความเสมอภาคเทาเทียมกนั 
 3. มีการใหบริการดานสาธารณสุข การดูแลรกัษาโรคขั้นพ้ืนฐาน 
 

6. ยุทธศาสตรดานการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

● แนวทาง 
 1. สงเสริมศาสนา ศิลปะ และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 
 2. สงเสริมและพัฒนาการศึกษา 
 3. พัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต 
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 4. พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 

7. ยุทธศาสตรดานการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

● แนวทาง 
 1. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากภัยทางธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ  
 2. สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคประชาชนในการบรรเทาสาธารณภัย 
 3. การบูรณาการรวมระหวางองคกรตางๆ จากภาครัฐและภาคเอกชนในการปองกันและ 
  บรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร และพ้ืนทีใ่กลเคียง 

5.  สงเสริมใหคนมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
 

8. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจดัการองคกรภายใต 
   ระบบธรรมาภิบาล 

● แนวทาง 

- ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสนิ 
 1.  เพ่ิมอัตรากำลังเจาหนาที่ตำรวจใหเพียงพอ 
 2.  สรางสังคมใหนาอยูมีความปลอดภัยในชีวิต   และทรัพยสิน ปลอดยาเสพยติด อบายมุข  

  มอมเมา โดยเนนวิธีชุมชนบำบัด 
     3.  ประสานความรวมมือ     ระหวางภาครัฐกับองคกรชุมชนในการแกปญหาความ  

  เดือดรอนของประชาชน 
     4.  จัดใหมีระบบการจราจรที่ดี และมีสะพานลอย เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ รวมทั้งไฟฟา 

  สาธารณะในเขตชุมชน 
5.  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปองกันภัยฝายพลเรือน/ดูแลทรัพยสินภายในชุมชน 

- ดานกระบวนการมีสวนรวม 
 1.  รณรงคสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสำนึก คานิยมตามหลักการปกครองระบอบ 

  ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเสริมสรางวัฒนธรรมการเมืองแบบ 
  ประชาธิปไตยและจิตสำนึกธรรมาภิบาลใหแกเยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน 

 2.   สงเสริมการมีสวนรวม ในการ รวมคิด รวมทำ รวมดำเนินการ 
 3.  พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีประสทิธิภาพ  และโปรงใส สนับสนุนใหใช  

  ทรัพยากรในการบริหารอยางคุมคา 
 4.  พัฒนาและสงเสริมการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  ที่ตอบสนองความตองการในระดับ 

  ชุมชนภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูล 
  กลางระบบการติดตามประเมินผล 

 5.   พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสม่ำเสมอและตอเน่ือง 
 



 60 

- ดานการบริหารการดำเนนิงาน 
 1.  ปฏิรูประบบราชการและบริการประชาชนดวยรอยย้ิม 
 2.  กอสรางศูนยถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตร 
 3.  นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบริการประชาชน 

 4.  มีระบบการเมืองทองถิ่นที่มีคุณภาพยึดหลักประชาธิปไตยบนพ้ืนฐานของสังคม   
  วัฒนธรรม และการมีสวนรวมของประชาชน 
 5.  เสริมสรางการบริหารการจัดการใหมีประสทิธิภาพ มีการศึกษาอบรมบุคลากร และ 
  เจาหนาที่ของรัฐ         

   6.  ประชาชนสามารถตรวจสอบนักการเมือง และสถาบันการเมืองได 

9. ยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว 
● แนวคิด 
 1.  สงเสริมสนับสนุนชายทะเลบาหนาศาล    ผลักดันใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
  ธรรมชาติ 
 2.  จัดระเบียบสังคมแบงเปนโซนการจำหนายสินคาพ้ืนเมือง  เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจภายใน 
  ชุมชน 
 3.  ปรับปรุงและพัฒนา จัดทำเขื่อนกั้นคลื่นขัดเซาะริมฝงชายทะเลบานหนาศาล ตลอดแนว 
  เขตเทศบาล รณรงค สรางจติสำนึกใหประชาชน ชวยกันรักษาความสะอาด ใหเปนเมือง 
  นาอยูเชิดชูคุณธรรม เพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวที่ผานไปยังประตูสูดินแดนสามจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต 
 4.   พัฒนาแมน้ำลำคลองหัวไทร – ปากพนัง ใหเปนแหลงทองเที่ยวทางน้ำ 

10. ยุทธศาสตรดานการเงินการคลัง 
● แนวคิด 
 1.  มุงเนนประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง การจัดเก็บรายได ปรับปรุงแผนที่ภาษี และ 
  ทะเบียนทรัพยสิน การประชาสัมพันธ การจัดเก็บภาษี การตรวจสอบชำระภาษี  
 2.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการ จัดซือ้ จัดจางใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม  โปรงใส  
  ตรวจสอบได 

11. ยุทธศาสตรดานการกีฬา 
● แนวคิด 
 1.  สงเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภท ทุกชนิด 
 2.  เชิญชวนและรณรงคใหทุกชุมชนหันมาสนใจการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 3.  สงเสริม และสนับสนุนอุปกรณการเลนกีฬาใหกับชุมชน ทัง้ 7 ชุมชน 
 4.  ปลูกฝง สรางจติสำนึกใหคนในชุมชนใหความสำคัญในเรื่องของการเลนกีฬาเพ่ือตอตาน 
  ยาเสพ ติด โดยเอาเวลาวางมาเลนกีฬา 
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 5.  จัดกิจการการแขงขันกีฬาแตละประเภท ใหคนในชุมชนสนใจเขารวมการแขงขันกีฬา 
 6. สงเสริม สนับสนุนการแขงขันกีฬาสี กีฬาในระดับอำเภอ และกีฬาทุกประเภท ทุกชนิด 
 7.  สงนักกีฬาเขารวมแขงขันกับหนวยงานภายนอกในรายการตางๆ 
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อุปสรรค (Threats) 

 ภายใตขอจำกัดดานงบประมาณ ที่จะเพ่ิมบุคลากรทางดานการจัดเก็บอยางเพียงพอ จึงทำใหเปน

อุปสรรคตอการจัดเก็บภาษีไดอยางทั่วถึง 
 

 

 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

 ดานการบริหารทั่วไป  

 1. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา  

    การตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการปกครอง  

 2. ประชาชนในทองถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ  

 3. มีความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน และอ่ืน ๆ  

 4. มีระบบสารสนเทศทีท่ันสมัยและสามารถใชบริการได  

 5. ประชาชนเลื่อมใสและมคีวามเขาใจหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

  6. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปการใหมีความสมัยอยูเสมอ  

  ดานบริการชุมชนและสงัคม  

  1. ประชาชนในทองถิ่นไดรับการศึกษาและการสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

  2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คณุธรรม จริยธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่นไดรับการพัฒนา  

  3. ทองถิ่นปลอดยาเสพติด  

  4. คนมีศักยภาพและชุมชนเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองได  

  5. ทองถิ่นมสีภาพแวดลอมที่สะอาดและสวยงาม  

  6. มีการพัฒนาสวนธารณะใหมีความสวยงาม รมรื่น  

  ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพืน้ฐาน  

 1. การพาณิชยกรรม/การบรกิาร (ธุรกิจการคา/การบริการในพ้ืนที่/การลงทุน) มคีวามมั่นคง  

  2. การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  

  3. ทองถิ่นมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการ  

        ของประชาชน  
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หนวยงานรับผิดชอบหลกั งานตามยทุธศาสตรแตละดาน 
  ลำดับที ่ ยทุธศาสตร หนวยงานรบัผิดชอบหลัก 

1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 1. กองชาง 
2. กองประปา 
3. กองสาธารณสขุฯ 

2 ดานพัฒนาคนและสังคม 1. กองสวัสดิการสังคม 
2. สำนักปลัด 
3. กองการศึกษา 

3 ดานพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมอาชีพ 1. กองสวัสดิการ 
4 ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 1. กองสาธารณสขุฯ 
5 ดานสาธารณสุขและคณุภาพชีวิต 1. กองสาธารณสขุฯ 

2. กองสวัสดิการสังคม 
6 ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1. กองการศึกษา 

2. สำนักปลัดเทศบาล 
3. กองสวัสดิการสังคม 

7 ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. งานปองกันและบรรเทา 
2. สำนักปลัดเทศบาล 

8 ดานการเมืองการบริหารการปกครองฯ 1. สำนักปลัด 
2. กองการศึกษา 
3. กองคลัง 
4. กองการสาธารณสขุ 
5. กองชาง 

9 ดานการทองเที่ยว 1. สำนักปลัดเทศบาล 
2. กองชาง 
3. กองการสาธารณสขุ 
4. กองคลัง 
5. กองการประปา 
6. กองการศึกษา 
7. กองสวัสดิการสังคม 

10 ดานการเงนิการคลัง 1. กองคลัง 
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

(Goals) 

 

ตัวชี้วัด (Kpts) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline Data) 

 

เปาหมาย (Ta  

   ป 59-63 ป 59 ป 60       

1. ประชาชนไดรับบริการระบบสาธารณูปโภค

ขั้นพ้ืนฐานอยางเพียงพอและทั่วถึง 

1. มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีและทั่วถึง ในพ้ืนที่ ของเทศบาลตำบลหัวไทร ไดรับการ

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค เชน ถนน ไฟฟา 

ประปา ทุกชุมชน 

100% 60% 65%    

2. ระบบคมนาคมภายในเทศบาลตำบลหัวไทร 

ไดรับการดูแลทำนุบำรุง ทำใหการ

ติดตอส่ือสารการสัญจรไปมาไดรับความ

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 

1. ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก 

 รวดเร็ว และปลอดภัย 

2. ถนน ลำคลอง ไดรับการทำนุบำรุง 

ซอมแซมรักษาใหอยูในสภาพที่ดีขึ้น 

มีการปรับปรุง ซอมแซม ถนน มีการกอสราง

ถนนในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร ครอบคลุม

ทั้ง 7 ชุมชน 

100% 60% 65%    

3. ประชาชนมีน้ำสะอาดเพียงพอตอการ 

อุปโภค บริโภค 

1. จำนวนทุกครัวเรือนมีน้ำสะอาด 

 สำหรับอุปโภค บริโภค 

ทำการปรับปรุงขุดลอกสระปา และเพ่ิม

ปริมาณการผลิตน้ำประปาใหมีใชอยาง

เพียงพอ 

100% 100% 100% 1    

4.มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมที่ดีตอสุขภาพ และมีจิตสำนึกใน

การรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 

1. มีสวนสุขภาพประจำชุมชน 

2. มีตนไมขางถนนและทุกชุมชน 

มีสภาพแวดลอมที่ปราศจากมลพิษ 

มีการประชาสัมพันธและจัดถังขยะรองรับ

ขยะจากครัวเรือน 

100% 60% 65%    

5. ประชาชนมีความเปนอยูดีกินดี มีงานทำ มี

รายได มีอาชีพที่มั่นคง การประกอบอาชีพภาค

การเกษตรสามารถพ่ึงพาตนเองได 

1. ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพที่มั่นคง 

2. ครอบครัวมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

ดำเนินการโครงการ ฝกอบรมอาชีพและให

ความรูเร่ืองการจัดตังกลุมอาชีพ 

100% 60% 65%    

6. ประชาชนปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีสุขภาพ

แข็งแรง โดยเฉพาะเด็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ 

ไดรับการดูแลและสงเสริมสุขภาพรางกายจิตใจ

อยางตอเนื่อง 

1. เด็ก ผูสูงอายุ และคนพิการไดรับการ

ดูแล และตรวจสุขภาพประจำป  

2. นักเรียนมีสุขภาพรางกายสมบูรณ 

แข็งแรง 

3. ประชาชนไดรับการบริการดาน 

สาธารณสุขเพ่ิมขึ้น 

4. ไดรับการบริการดานแพทยแผนไทย 

ประชาชนสวนมากมีโรคประจำตัว เชน 

โร ค เบ าห ว าน  ใน ผู สู ง อ า ยุ  โร ค ข าด

สารอาหารในเด็ก เทศบาลตำบลหัวไทรจึงมี

การจัดกิจกรรมตรวจสุข 

100% 100% 100% 1    

 

 

 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา (ตอ) 
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

(Goals) 

 

ตัวชี้วัด (Kpts) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline Data) 

 

เปาหมาย (Ta  

   ป 59-63 ป 59 ป 60       

7. สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม 

 ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น เพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาสถาบันทางศาสนา ใหเปนสถาบัน

หลักในการพัฒนาจิตใจใหคิดดี ทำดี 

1. ประชาชนไดรับการอบรมทางดาน  

คุณธรรม จริยธรรม 

2. ประชาชนไดเขารวมกิจกรรมทาง 

ศาสนา 

3. ประเพณี วัฒนธรรมไดรับการฟนฟู 

ประเพณีในทองถิ่น เชน ประเพณีการรดน้ำ

ดำหัวผูสูงอายุ ประเพณีชักพระ ประเพณี

ลอยกระทง ประเพณีสงกรานต เปนตน 

100% 100% 100% 1    
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8. ประชาชนไดรับการพัฒนาดานการศึกษา 

อยางมีคุณภาพและมีมาตรฐานเปนสังคมแหง

การเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น เรียนรู

วิทยาการสมัยใหม สามารถปรับตัวตาม

สถานการณที่เปล่ียนแปลงไปไดอยางมีคุณคา 

1. เด็กระดับอนุบาลไดรับการดูแลเปน 

อยางดี 

2. เด็กนักเรียนและเยาวชนไดเขารับ 

การศึกษา 

3. ประชาชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 

สงเสริมและสนับสนุนเร่ืองการศึกษาของ

เยาวชนในชุมชน 

100% 60% 65% 7    

9. เสริมสรางการปองกันและปราบปราม 

ปญหายาเสพติดอยางจริงจังและตอเนื่อง 

รวมทั้งสรางความมั่นใจในความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

1. ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสิน 

2. จำนวนผูเสพยาเสพติดลดนอยลงจนไม

มีผูเสพ 

3. ประชาชนมีความรูความเขาใจในการ 

จัดระเบียบชุมชน 

มีการสนับสนุนงบประมาณใหกับหนวยงาน

ที่เก่ียวของ เชน สถานีตำรวจภูธรหัวไทร 

โรงพยาบาลหัวไทร สำนักงานสาธารณสุข

ชุมชน อปพร. เปนตน 

100% 60% 65% 7    

10. พัฒนาชุมชนภายในเขต ใหเปนชุมชน 

เขมแข็ง มีจิตสำนึกรักชุมชน  มีศักยภาพใน

การรวมคิด รวมทำ รวมรับผิดชอบตอทองถิ่น 

โดยการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

1. การมีสวนรวมของประชาชน 

2. การมีสวนรวมของหนวยงาน/องคกร 

อ่ืนๆ 

 

มีการต้ังประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

บริหารงานและการดำเนินงานของเทศบาล

ตำบลหัวไทร 

100% 100% 100% 1    

11. การบริหารจัดการภายในหนวยงาน เชน 

การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานคลัง และการบริหารงานอ่ืนๆ 

เปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

สูงสุด สามารถตรวจสอบได 

1. ประสิทธิภาพของเจาหนาที่ตอการ 

ปฏิบัติงาน 

2. งบประมาณทีไ่ดรับนำมาพัฒนาเทศบาล 

ในทุกดาน 

3. คณะผูบริหารและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

ดวยความโปรงใสตรวจสอบได 

มีการนำระบบธรรมาภิบาลเขามาใชในการ

บริหารงาน โดยยึดหลักความถูกตองและ

สามารถตรวจสอบได 

100% 100% 100% 1    
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 บทที่ 5  

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 
 

การติดตาม และประเมินผล 
 การจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแสงดความสัมพันธและ
เช่ือมโยงระหวางแผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาสามป และการจัดทำงบประมาณประจำป โดย
จะตองสอดคลองและสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคของการพัฒนา ดังน้ัน เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถนำไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง จึงจำเปนตองมีการปรับ
กระบวนการและกลไกการบริหารใหเกิดความคลองตัว เพ่ือใหการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีปจจัยสนับสนุนและแนวทางดำเนินการ ดังน้ี 
 
1. องคกรรบัผิดชอบ 
 1.1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  1.  นายวิเชียร  พัฒนเชียร อาจารย ร.ร.บานหนองบอน    ประธาน
กรรมการ 

  2.  นายมนตร ี  ดานตันติศุภกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
 กรรมการ 
  3.  นางลัดดาวัลย ชวยแดง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 กรรมการ 
  4.  นางพรทิพย   ซายอ่ิม  ผูแทนประชาคมเมือง 
 กรรมการ 
  5.  นายยะนัน  เอียดวารี ผูแทนประชาคมเมือง 
 กรรมการ 
  6.  นายประพนธ  อัฒจักร  อาจารยโรงเรียนหัวไทร(เรอืนฯ)
 กรรมการ 
  7.  นายวิเชียร  พัฒนเชียร อาจารยโรงเรียนบานหนองบอน
 กรรมการ 
  8.  นายจรญู  จันทรเทพ ผูทรงคุณวุฒ ิ  
 กรรมการ 
  9.  นายมนตร ี  อาจารีพิพัฒน ผูทรงคุณวุฒ ิ  
 กรรมการ 
  10. นางนภารัตน ผองใส  รองปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร
 กรรมการ 
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  11. นายวิเชียร  ดวงพริ้ม  จนท. วิเคราะหนโยบายฯ 
 กรรมการ 
  12. นายเริงศักด์ิ  หนูดำ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 กรรมการ              
และเลขานุการ 
 ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอำนาจหนาที่ ดังนี ้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 3.  รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร 

ทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4.  แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 1.2  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวไทร 

1. นายเรวัตร   ดานตันติศุภกุล นายกเทศมนตรี   ประธาน
กรรมการ 

2. นายสมชาย  อริยกุลนิมิต รองนายกเทศมนตรี  กรรมการ 
3. นายพลภัคฐ  พูลเจริญ  รองนายกเทศมนตรี  กรรมการ 
4. นายคำนึง  ฉิมหนู  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
5. นายสุธี   ราชแกว  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
6. นายจีรวัฒน  จันทรเทพ สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
7. นายจรูญ  จันทรเทพ ผูทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
8. นายมนตรี  อาจารีพิพัฒน ผูทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
9. นายสันต  ศรีอุทัย  ผูทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
10. นายซอน  ดำศรีใหม ผอ.ร.ร.บานหนาศาล  กรรมการ 
11. นายประพนธ   อัฒจักร  อาจารย ร.ร.หัวไทร(เรือนฯ) กรรมการ 
12. นายวิเชียร   พัฒนเชียร อาจารยโรงเรียนบานหนองบอน กรรมการ 
13. นายสมพงศ  เพชรขาว ผูแทนประชาคมเมือง  กรรมการ 
14. นางวรรณา  ทับมณ ี  ผูแทนประชาคมเมือง  กรรมการ 
15. นางบุญเรือน  พลายดวง ผูแทนประชาคมเมือง  กรรมการ 
16. นางสาวสมสุข   วิภูษณะภัทร ปลัดเทศบาล     กรรมการและ

เลขานุการ 
17. นายวิเชียร  ดวงพริ้ม  จนท.วิเคราะหฯ 7 ว                    กรรมการและ   

           ผูชวยเลขานุการ 
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ใหคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหวัไทร  มีอำนาจหนาที่ ดังนี ้

1. กำหนดแนวทางการพฒันาเทศบาลตำบลหัวไทร  โดยพิจารณาจาก 
1.1 อำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหนาที่ที่มีผลกระทบตอ

ประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
1.2 ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 
1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดำเนินการใน

ยุทธศาสตรที่สำคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

1.4 กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
1.5 นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่นในการนำประเด็นขางตนมาจัดทำ

แผนพัฒนา ใหคำนึงถึงสถานะทางการคลังของทองถิ่น และความจำเปนเรงดวนที่ตองดำเนินการมา
ประกอบพิจารณาดวย 

  1.5.1  รวมจดัทำรางแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหา
เกี่ยวกับการจัดทำรางแผนพัฒนาในการจัดทำรางแผนพัฒนาใหเทศบาลนำปญหาความตองการจากแผน
ชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดำเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา แตหากเกิน
ศักยภาพของเทศบาล ใหเสนอปญหา ความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดตามอำนาจหนาที่ 

 1.5.2 พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดำเนินงาน 

 1.5.3 ใหความเห็นชอบรางขอกำหนดขอบขาย และรายละเอียดของงานตามขอ 19(2) 
ความวา คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอกำหนดขอบขาย และรายละเอียด
ของงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่น 

 1.5.4 พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 1.5.5 แตงต้ังที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอ่ืนเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่ 

เห็นสมควร 
 

2. วิธีบรหิารจัดการ 
 1. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลหัวไทร เปนกรอบและ
แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาประจำป โดยกำหนดเปาหมายการพัฒนาใหสอดคลองกับเปาหมายการ
พัฒนาสามป 
 2. ใหมกีารใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวไทร เปนเครื่องมือกำหนดทิศทางและ
เปาหมายการพัฒนารวมกัน 
 3. การดำเนินการตามกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
 4. ใหมกีารบูรณาการแผนและโครงการ ต้ังแตขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่น โดยปรับวิธีการทำงานของหนวยงาน จากลักษณะ “ตางคน ตางทำ” มาเปน “รวมคิด รวมทำ” 
เพ่ือใหมีการระดมความคิดไปสูเปาหมายการพัฒนาที่ตรงกันในแตละสาขาการพัฒนา 
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 5. กำหนดกลุมเปาหมายการพัฒนาที่จะบูรณาการโครงการ 
 6. พิจารณาปญหา ความตองการของกลุมเปาหมายการพัฒนา 
 7. กำหนดแผนงาน/โครงการ การดำเนินงานของทุกสวนการงานในแตละสาขาการพัฒนา เพ่ือ
แกไขปญหา ความตองการของกลุมเปาหมาย ตามภารจิกของสวนการงานน้ัน 
 8. ดำเนินการบูรณาการโครงการ โดยกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ใหประสานสอดคลองกันอยางเปนระบบ 
 9. พิจารณาผลที่คาดวาจะไดรับและดำเนินการติดตามประเมินผล 

3. การนำแผนไปสูการปฏิบัติ 
 1. โครงการที่เทศบาลมีงบประมาณเพียงพอนำไปจัดทำเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวี
การงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
 2. โครงการที่ เทศบาลไมมีงบประมาณดำเนินการจัดทำโครงการ จะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสวนราชการอ่ืน อาทิ องคการบริหารสวนจังหวัด กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย กองทุนเพ่ือกระจายการผลิตและการจางงานไปสูภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน 
 3. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยงาน
บริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 
 4. ดำเนินการเบิกจาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไข
เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 

4. การติดตามและประเมินผล 

 1. การติดตามและประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวไทร 
โดยตรวจสอบติดตามและประเมินผลกอนดำเนินการโครงการวาคุมคากับการลงทุนหรือไม ทั้งในขณะ
ดำเนินตามโครงการเพ่ือปรับปรุงแกไขไดทันทวงที และหลังสิ้นสุดโครงการเปนประจำทุกป เพ่ือประเมิน
วาโครงการประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว หรือไมไดผลผลิตตามวัตถุประสงคและคุมคา ของผลการ
ดำเนินงาน เพ่ือตัดสินวาควรจะขยาย ประปรับปรุง หรือสิ้นสุด หรือดำเนินการตอเน่ืองในปตอไป 
 2. การจัดทำระบบฐานขอมูลการพัฒนาตามยุทธศาสตรในแตละดาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาเทศบาลในแตละปใหเหมาะสม สอดคลองกับความเปนจริง โดยแยกตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาเทศบาลตำบลหัวไทร ทั้ง 10 ดาน 
 3. การติดตามและประเมินผล กำหนดใหมีตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานในแตละเรื่อง โดยใหมีการ
วัดผลเพ่ือวัดคุณคาของโครงการและผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นใน 3 ระดับ คือ 
  ผลงาน : ไดแก สิ่งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในการแกไขปญหาความตองการ
ตาม    เปาหมายของงาน/โครงการ 
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  ผลลัพธ : ไดแก ผลที่ตามมา ซึ่งเปนเรื่องที่แสดงถึงการบรรลุความสำเร็จของงาน
ที่    เกิดขึ้น 
  ผลกระทบ : ไดแก การประเมินผลที่ไดจากผลของโครงการทั้งที่คาดหวังและไมได 
    คาดหวัง ซึ่งเปนผลทางบวกและลบ เพ่ือนำไปประกอบการตัดสินใจ 
    เกี่ยวกับโครงการ เชน ยกเลิก หรือดำเนินการตอไป 
 

 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป 

บทที่ 5 : การติดตามและประเมินผล 
            ยุทธศาสตร 

สวนที่ 4 : การติดตามประเมินผลโครงการ 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและ 
      ประเมินผล 
5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและ 
      ประเมินผล 
5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและ 
      ประเมินผล 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและ 
      ประเมินผล 
4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและ 
      ประเมินผล 
4.3 กำหนดเครื่องมืที่ใชในการติดตามและ 
      ประเมินผล 

  
1. แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

1.1 แบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
1.2 แบบบัตรคะแนน ( Scorecard Model) 
1.3 แบบมุงผลสมัฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
1.4 แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
1.5 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement) 
1.6 แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรอืเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้น (Problem-

Solving Method) 
1.7 แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods) 
1.8 แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
1.9 แบบการประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment Model) 
1.10 แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) 
1.11 แบบอ่ืนๆ ตามที่ อปท.กำหนดขึ้นมา ทั้งน้ีตองอยูภายใตกรอบตามขอ 1-10 
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2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
2.1 แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรสำหรับแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาทองถิ่นเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตร ประกอบดวย 
2.1.1 ขอมูลสภาพทัว่ไป ของ อปท. 10 คะแนน 
2.1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 25 คะแนน 
2.1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย 

(1) ยุทธศาสตร ของ อปท. 10 คะแนน 
(2) ยุทธศสร ของ อปท.ในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาตรจังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน 
(5) พันธกิจ 5 คะแนน 
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นพันธกิจ 5 คะแนน 
(7) ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค (ตัวช้ีวัดรวม) 5 คะแนน 
(8) จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 5 คะแนน 
(9) ตัวช้ีวัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวช้ีวัดรวม) 5 คะแนน 
(10) 3  

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่นของ อปท.ไมควรนอยกวารอยละ 80  (80 คะแนน) 

 

3. แนวทางการพัฒนาการตดิตามและประเมินผล โครงการ สำหรับแผนพฒันาสามป 
เพือ่ความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ ประกอบดวย 

 
3.1 การสรุปสถานการณพัฒนา 10 คะแนน 
3.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
3.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
3.4 แนวทางการพัฒนาและยทุธศาสตรการพัฒนา 10 คะแนน 
3.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) จำนวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ 3 คะแนน 
(4) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการต้ังงบประมาณ

ไดถูกตอง 5 คะแนน 
(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเนื่องกับระยะเวลา

ป (3 ป) 3 คะแนน 
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(6) งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4 
คะแนน 

(7) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(8) มีงบประมาณที่ผานมา 3 ป ยอนหลัง ตามความเปนจริง 3 คะแนน 
(9) โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลาทุกโครงการ 5 คะแนน 
(10) มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค และผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 5 คะแนน 
(11) ตัวช้ีวัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทำโครงการ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน 
(13) ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 
(14) หนวยงานรับผิดชอบสอดคลองกับ แบบ ยท.03   และ แบบ ยท. 04 
 3 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ

พัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
 

แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
สำหรบัแผนยทุธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตร 

ที่ ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1 ขอมูลสภาพทัว่ไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 
2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 25 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 

 3.1  ยุทธศาสตรของ อปท. (10) 
 3.2 ยุทธศาสตรของ อปท. ในเขตจังหวัด (10) 
 3.3  ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
 3.4 วิสัยทัศน (5) 
 3.5 พันธกิจ (5) 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นพันธกิจ (5) 
 3.7 ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค (ตัวช้ีวัดรวม) (5) 
 3.8 จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) (5) 
 3.9 ตัวช้ีวัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวช้ีวัดรวม)  
 3.10 ผลผลิต/โครงการ  
 รวม 100 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวไทร (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 

การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน 

1. กอสรางซอมแซมถนน ทางเดิน

ใหไดมาตรฐาน 

2. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะให

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

3. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว

และสถานทีส่ำคัญ 

4. ปรับปรุงกิจการโรงฆาสัตว 

5. ขุดลอกทอระบายน้ำสายตางๆ 

1. โครงขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

2. โครงการกอสรางรางระบายน้ำ/ถนน 

คสล. สายตางๆ 

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรสาย

ตางๆ 

4. โครงการปรับปรุงทอเมนประปา 

5. โครงการขุดลอกทอระบายน้ำสาย

ตางๆ 

6. โครงการขุดลอกคลองหัวไทร/ขุด

ลอกสระประปา 

7. โครงการปรับปรุงอาคารตางๆ 

                         ฯลฯ 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาคนและสังคม 

1. สงเสรมิการประกอบอาชีพ 

สงเสริมการสรางงานใน 

ชุมชน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. โครงการสงเสริมอาชีพดานตางๆ 

2. โครงการ 1 ชุมชน 1 อาชีพ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพชีพคุณภาพ

ชีวิตและสงเสริมอาชีพ 

แกสตร ี

4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการชุมชน 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 

การพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงเสริมอาชีพ 

1. สงเสรมิการประกอบอาชีพ 

สงเสริมการสรางงานใน 

ชุมชน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. โครงการสงเสริมอาชีพดานตางๆ 

2. โครงการ 1 ชุมชน 1 อาชีพ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพชีพคุณภาพ

ชีวิตและสงเสริมอาชีพ 

แกสตร ี

4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการชุมชน 
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 ยุทธศาสตรการพัฒนา ฯ (ตอ) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 4 

ดานสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

สงเสริมรักษาสภาพแวดลอม 

 และความสะอาด 

2. ลดปริมาณ ควบคุมมลพิษ 

มลภาวะดานสิ่งแวดลอม ลด

ภาวะโลกรอน และเพ่ิมพ้ืนที่สี

เขียว สวนหยอม สวนธารณะ 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

และของเสียอันตราย 

1. โครงการรณรงคและเผยแพร

ประชาสัมพันธสรางจิตสำนึกให

ประชาชนรักษาสิ่งแวดลอม 

2. โครงการดำเนินการพัฒนาและ

แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

3. โครงการลดมลภาวะดานกลิ่น 

โดยใชจุลินทรยีธรรมชาติ 

4. โครงการหน่ึงอาคารหน่ึง

บานเรือน หน่ึงบอดักไขมัน 

5. โครงการจัดใหมีสวนสาธารณะ

หรือสวนหยอมในเขตเทศบาล 

6. โครงการตรวจสอบคุณภาพ

น้ำประปา 

7. โครงการลดภาวะโลกรอน 

8. โครงการธนาคารขยะ 

9. โครงการจดัเก็บขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูลแบบรวมศูนย 

อำเภอหัวไทร 

10. โครงการจางเหมาทิ้งขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูลนอกเขตพ้ืนที่ 

11. โครงการจัดซื้อที่ดินเพ่ือกอสราง

เตาเผาขยะไรมลพิษ 

12. โครงการกอสรางเตาเผาขยะไร

มลพิษ พรอมอาคาร 

13. โครงการจดัซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล 

14. โครงการจดัซื้อรถบรรทุกสามลอ 

15. โครงการจดัซื้อปมดูดน้ำ 

16. โครงการจดัทำน้ำหมักชีวภาพ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา ฯ (ตอ) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 5 

การพัฒนาดานสาธารณสุข

และคุณภาพชีวิต 

1. ส ง เส ริ ม ส นั บ ส นุ น ด า น

สาธารณสุข  คุณภาพชีวิต 

 และคุมครองผูบริโภค 

2. ควบคุมปองกันโรคติดตอชนิด

ตางๆ 

1. พัฒนามาตรฐานบริการสาธารณสุข 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 

3. โครงการตรวจสุขภาพประจำป 

บุคลากรในหนวยงาน 

4. โครงการน้ำประปาด่ืมได 

5. โครงการอนามัยแมและเด็ก 

6. โครงการถนนปลอดถังขยะ 

7. โครงการคุมครองผูบริโภค 

8. โครงการสุขาภิบาลและอนามัย

สิ่งแวดลอม 

9. โครงการพัฒนาตลาดดีมีมาตรฐาน 

10. โครงการอาหารและยา 

11. โครงการสรางสุขภาพชุมชน 

12. โครงการคัดกรองภาวะเสี่ยงจาก

โรคความดันโลหิตสูง/ 

เบาหวาน มะเร็งปากมดลูก ใน

ประชาชนที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป 

13. โครงการแพทยทางเลือก 

14. โครงการปองกันและควบคุม

โรคติดตอ 

15. โครงการจัดซื้อเครื่องพนหมอก

ควัน 

16. โครงการควบคุมสัตวและแมลง

นำโรค 

17. โครงการใหความรูเกี่ยวกับโรคเอดสแก

กลุมเสี่ยงและประชาชน 

18. โครงการตรวจและใหคำแนะนำ
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ทางดานสุขาภิบาล 

19. โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ฯ (ตอ) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 6 

ดานการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

1. สงเสรมิศาสนา ศิลปะ และ

อนุรักษวัฒนธรรม 

ประเพณ ี

2. สงเสริมพัฒนาการศึกษา ทัศน

ศึกษา สันทนาการ 

 และใหการสนับสนุนกิจกรรม

ทางดานตางๆ 

1. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 

2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

3. โครงการตักบาตรวันขึ้นปใหม 

4. โครงการประเพณีชักพระ 

5. โครงการสงเสริมจรยิธรรมและ

สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 

6. โครงการงดเหลาเขาวัดเน่ืองในวัน

เขาพรรษา 

7. โครงการอุดหนุนและสงเสริมงาน

ประเพณีประเภทตางๆ 

8. โครงการสงเสริมฟนฟู

ขนบธรรมเนียมประเพณีและ 

วัฒนธรรม 

9. โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน 

10. โครงการจัดขบวนแหหมรับงาน

ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 

11. โครงการพาลูกจูงหลานเขาวัด 

12. โครงการสนัุตหมู 

13. โครงการจัดสงผูนำศาสนาและ

ประชาชนเขารวมกิจกรรม 

ทางศาสนา 

14. โครงการสงเสริมจริยธรรมถือศีลกิน

เจ 

15. โครงการเขาคายจริยธรรม 

16. โครงการคายอนุรักษ
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ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

17. โครงการจดังานวันเด็กแหงชาติ 

18. โครงการถายโอนภารกิจการจัด

การศึกษา 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ฯ (ตอ) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา โครงการ 

  19. โครงการอุดหนุนแบบฟอรมชุด

นักเรียนฯ 

20. โครงการมหกรรมการศึกษา

พัฒนาแววอัจฉริยะ 

21. โครงการคายอาสา 

22. โครงการบัณฑิตนอย 

23. โครงการเด็กเล็กรูจักออม 

24. โครงการสายสัมพันธบาน-

โรงเรียน 

25. โครงการเด็กหัวไทรไมกินหวาน 

26. โครงการสงเสริมความเปนเลิศ

ทางดานวิชาการ 

27. โครงการประชุมผูปกครอง 

ศพด.ทต.หัวไทร 

28. โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา ฯ (ตอ) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 7 

ดานการปองกัน และ

บรรเทาสาธารณภัย 

1. เพ่ิมประสทิธิภาพ ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยที ่

เกิดจากภัยทางธรรมชาติ และภัย

พิบัติ 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกัน 

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินในชวงเทศกาลตางๆ 

1. โครงการจัดทำแผนและฝกซอม

แผนปองกันและบรรเทาสา 

ธารณภัย 

2. โครงการฝกอบรมสมาชิก อปพร. 

3. โครงการฝกทบทวนสมาชิก อปพร. 

4. โครงการปองกันและบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชนที่ 

เกิดจากสาธารณภัยตางๆ 

5. โครงการติดต้ังเครื่องหมายจราจร 

และตีเสนจราจร 

6. โครงการรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินในเขต 

เทศบาล 

7. โครงการสนับสนุนการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน 

ในชวงเทศกาลวันขึ้นปใหม สงกรานต 

ตรุษจีน และเทศกาลตางๆ 

8. โครงการติดต้ังเครื่องหมายจราจร 

และตีเสนจราจร 

9. โครงการปรับปรุงอาคารปองกันฯ 

10. โครงการปรับปรุงเสาอากาศ

ประจำสถานี อาคารปองกันฯ 

11. โครงการรักษาความสงบและ

บริการการแพทยฉุกเฉิน 

12. โครงการใหความรูดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา ฯ (ตอ) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 8 

การพัฒนาการเมืองการ

ปกครอง การ 

บริหารจัดการองคการ

ภายใตระบบ 

ธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาสถานที่ อุปกรณ และสิ่ง

อำนวยความสะดวกในการ

ใหบริการ 

2. พัฒนาบุคลากรใหมทีัศนคติที่ดี

มีคุณธรรม/จรยิธรรม 

และมีความพึงพอใจดานการ

ใหบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

3. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือเทคโนโลยี 

สมัยใหมมาใชในการบริการให

ความสะดวก รวดเร็ว 

เสมอภาคฯ และเผยแพรขอมูล

ขาวสารดานตางๆ 

4. พัฒนาและสงเสริมการจัดทำ

แผนพัฒนาทองถิ่น 

ตอบสนองความตองการในระดับ

ชุมชนภายใตกระบวนการมีสวน

รวมจากทุกภาคสวน 

5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

ใหเปนไปตามระบบ 

คุณธรรมและแรงจูงใจในการ

ทำงาน 

6. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

การดำเนินงาน และอำนวยความ

สะดวกแกประชาชน 

1. โครงการจัดทำปายเขตเทศบาล 

2. โครงการจัดซื้อปมดูดน้ำ 

3. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกสามลอ 

4. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตาม

สาย 

5. โครงการติดต้ังกลอง CCTV 

6. โครงการติดต้ังระบบ Wi-Fi ในเขต

เทศบาล 

7. โครงการจัดทำปายไฟว่ิง LFD 

8. โครงการปรับปรุง และจัดทำปาย

ประชาสัมพันธในชุมชน 

9. โครงการฝกอบรมและศกึษาดูงาน

ของพนักงานเทศบาลแล 

คณะผูบริหาร 

10. โครงการจัดทำแผนพัฒนา 

พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจาง 
11. โครงการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป 

12. โครงการจัดทำระบบเครือขายอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง 

13. โครงการติดต้ังระบบเชื่อมโยงระบบออนไลน

งานทะเบียนราษฏร 
14. โครงการจัดทำคูมือประชาสัมพันธ 

15. โครงการจัดทำปฏิทินประจำป 

16. โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

17. โครงการจัดทำงบประมาณ 

18. โครงการจัดทำแผนพัฒนาดานการศึกษา

ศาสนาและ 

วัฒนธรรม                        
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ยุทธศาสตรการพัฒนา ฯ (ตอ) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 9 

การทองเที่ยว 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน และพัฒนา

แหลงทองเที่ยว 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลง

ทองเที่ยวชายทะเลบาน 

หนาศาล 

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเกาะน้ำ

ไพร 

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ

สนามหนาสำนักงาน 

เทศบาล 

4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ

โรงเรียนบานหนาศาล 

5. โครงการจัดทำปายแหลงทองเที่ยว

บานหนาศาล 

6. โครงการพัฒนาชายฝงทะเลบาน

หนาศาล 

7. โครงการถมหินกันคลื่นกัดเซาะ

ชายฝง 

8. โครงการจัดทำปะการังเทียม 

ยุทธศาสตรที่ 10 

ดานการเงินและการคลัง 

1. ปรับปรุงแผนที่ภาษี ปรบัปรุง

ระบบการเงินการคลัง 

 ใหมมีาตรฐานดานการใหบริการ

และดานอ่ืนๆ 

1. โครงการประชาสัมพันธการเสียภาษี 

2. โครงการจดัเก็บรายไดและปรับปรุง

ขอมูลในแผนทีภ่าษีและ 

ทะเบียนทรัพยสิน 

3. โครงการจดัทำขอมูลสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร (GIS) 

4. โครงการออกใบเสร็จดวยระบบ

คอมพิวเตอร 

5. โครงการบริการชำระภาษีรูปแบบ

ใหมโดยใหบรกิารถึงบาน 
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6. โครงการรณรงคเชิญชวนใหชำระ

ภาษี 

7. โครงการติดต้ังระบบอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง เพ่ือรองรับ 

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-laas 

8. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทางดาน

พัสดุและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ฯ (ตอ) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 11 

ดานการกีฬา 

1. สงเสรมิและสนับสนุนการกีฬา 

และสันทนาการทุก 

ประเภท 

2. สงเสริมและสนับสนุนอุปกรณ

ดานการกีฬา และสิ่งที ่

เกี่ยวของกับการออกกำลังกาย 

 

1. โครงการจัดการแขงขันกีฬา-กรีฑา 

เด็ก เยาวชนและ 

ประชาชน 

2. โครงการแขงขันกีฬาพ้ืนบานเด็ก

เยาวชนและชุมชน 

3. โครงการสงเสริมการออกกำลังกาย

ชมรมแอโรบิคส 

4. โครงการนันทนาการเพ่ือประชาชน

และเยาวชน 

5. โครงการสงเสริมกีฬาและลานกีฬา

ชุมชน 

6. โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑาในเขต

เทศบาลเขารวมแขงขันกีฬาอำเภอ 

7. โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสัมพันธ 

8. โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด

โรงเรียนโรงเรียนหัวไทร(เรือนฯ)และ

โรงเรียนบานหนาศาล 

9. โครงการสงเสริมการออกกำลังกาย

ของประชาชน 

10. โครงการสงทีมกีฬา-กรีฑาเขา

แขงขันระดับตางๆ 
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11. โครงการจดัการแขงขันกีฬา

ฟุตบอล “หัวไทรสัมพันธ คร้ังที่ 20” 

12. โครงการบริการอุปกรณ วัสดุกีฬา

ชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล 

13. โครงการกอสรางศูนยกีฬาในรม 

14. โครงการกอสรางลานกีฬา 

15. โครงการปรับปรุงลานกีฬา 

16. โครงการจดัซื้ออุปกรณกีฬาให

ชุมชน และศูนยกีฬาเทศบาล 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวไทร (พ.ศ.2558-2562) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 

การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน 

1. กอสรางซอมแซมถนน ทางเดิน

ใหไดมาตรฐาน 

2. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะให

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

3. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว

และสถานทีส่ำคัญ 

4. ปรับปรุงกิจการโรงฆาสัตว 

5. ขุดลอกทอระบายน้ำสายตางๆ 

1. โครงขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

2. โครงการกอสรางรางระบายน้ำ/ถนน 

คสล. สายตางๆ 

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรสาย

ตางๆ 

4. โครงการปรับปรุงทอเมนประปา 

5. โครงการขุดลอกทอระบายน้ำสาย

ตางๆ 

6. โครงการขุดลอกคลองหัวไทร/ขุด

ลอกสระประปา 

7. โครงการปรับปรุงอาคารตางๆ 

                         ฯลฯ 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาคนและสังคม 

1. สงเสรมิการประกอบอาชีพ 

สงเสริมการสรางงานใน 

ชุมชน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. โครงการสงเสริมอาชีพดานตางๆ 

2. โครงการ 1 ชุมชน 1 อาชีพ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพชีพคุณภาพ

ชีวิตและสงเสริมอาชีพ 

แกสตร ี

4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการชุมชน 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 

การพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงเสริมอาชีพ 

1. สงเสรมิการประกอบอาชีพ 

สงเสริมการสรางงานใน 

ชุมชน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. โครงการสงเสริมอาชีพดานตางๆ 

2. โครงการ 1 ชุมชน 1 อาชีพ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพชีพคุณภาพ

ชีวิตและสงเสริมอาชีพ 

แกสตร ี

4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการชุมชน 
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 ยุทธศาสตรการพัฒนา ฯ (ตอ) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 4 

ดานสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

สงเสริมรักษาสภาพแวดลอม 

 และความสะอาด 

2. ลดปริมาณ ควบคุมมลพิษ 

มลภาวะดานสิ่งแวดลอม ลด

ภาวะโลกรอน และเพ่ิมพ้ืนที่สี

เขียว สวนหยอม สวนธารณะ 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

และของเสียอันตราย 

1. โครงการรณรงคและเผยแพร

ประชาสัมพันธสรางจิตสำนึกให

ประชาชนรักษาสิ่งแวดลอม 

2. โครงการดำเนินการพัฒนาและ

แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

3. โครงการลดมลภาวะดานกลิ่น 

โดยใชจุลินทรยีธรรมชาติ 

4. โครงการหน่ึงอาคารหน่ึง

บานเรือน หน่ึงบอดักไขมัน 

5. โครงการจัดใหมีสวนสาธารณะ

หรือสวนหยอมในเขตเทศบาล 

6. โครงการตรวจสอบคุณภาพ

น้ำประปา 

7. โครงการลดภาวะโลกรอน 

8. โครงการธนาคารขยะ 

9. โครงการจดัเก็บขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูลแบบรวมศูนย 

อำเภอหัวไทร 

10. โครงการจางเหมาทิ้งขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูลนอกเขตพ้ืนที่ 

11. โครงการจัดซื้อที่ดินเพ่ือกอสราง

เตาเผาขยะไรมลพิษ 

12. โครงการกอสรางเตาเผาขยะไร

มลพิษ พรอมอาคาร 

13. โครงการจดัซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล 

14. โครงการจดัซื้อรถบรรทุกสามลอ 

15. โครงการจดัซื้อปมดูดน้ำ 

16. โครงการจดัทำน้ำหมักชีวภาพ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา ฯ (ตอ) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 5 

การพัฒนาดานสาธารณสุข

และคุณภาพชีวิต 

1. ส ง เส ริ ม ส นั บ ส นุ น ด า น

สาธารณสุข  คุณภาพชีวิต 

 และคุมครองผูบริโภค 

2. ควบคุมปองกันโรคติดตอชนิด

ตางๆ 

1. พัฒนามาตรฐานบริการสาธารณสุข 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 

3. โครงการตรวจสุขภาพประจำป 

บุคลากรในหนวยงาน 

4. โครงการน้ำประปาด่ืมได 

5. โครงการอนามัยแมและเด็ก 

6. โครงการถนนปลอดถังขยะ 

7. โครงการคุมครองผูบริโภค 

8. โครงการสุขาภิบาลและอนามัย

สิ่งแวดลอม 

9. โครงการพัฒนาตลาดดีมีมาตรฐาน 

10. โครงการอาหารและยา 

11. โครงการสรางสุขภาพชุมชน 

12. โครงการคัดกรองภาวะเสี่ยงจาก

โรคความดันโลหิตสูง/ 

เบาหวาน มะเร็งปากมดลูก ใน

ประชาชนที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป 

13. โครงการแพทยทางเลือก 

14. โครงการปองกันและควบคุม

โรคติดตอ 

15. โครงการจัดซื้อเครื่องพนหมอก

ควัน 

16. โครงการควบคุมสัตวและแมลง

นำโรค 

17. โครงการใหความรูเกี่ยวกับโรคเอดสแก

กลุมเสี่ยงและประชาชน 

18. โครงการตรวจและใหคำแนะนำ
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ทางดานสุขาภิบาล 

19. โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ฯ (ตอ) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 6 

ดานการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

1. สงเสรมิศาสนา ศิลปะ และ

อนุรักษวัฒนธรรม 

ประเพณ ี

2. สงเสริมพัฒนาการศึกษา ทัศน

ศึกษา สันทนาการ 

 และใหการสนับสนุนกิจกรรม

ทางดานตางๆ 

1. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 

2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

3. โครงการตักบาตรวันขึ้นปใหม 

4. โครงการประเพณีชักพระ 

5. โครงการสงเสริมจรยิธรรมและ

สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 

6. โครงการงดเหลาเขาวัดเน่ืองในวัน

เขาพรรษา 

7. โครงการอุดหนุนและสงเสริมงาน

ประเพณีประเภทตางๆ 

8. โครงการสงเสริมฟนฟู

ขนบธรรมเนียมประเพณีและ 

วัฒนธรรม 

9. โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน 

10. โครงการจัดขบวนแหหมรับงาน

ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 

11. โครงการพาลูกจูงหลานเขาวัด 

12. โครงการสนัุตหมู 

13. โครงการจัดสงผูนำศาสนาและ

ประชาชนเขารวมกิจกรรม 

ทางศาสนา 

14. โครงการสงเสริมจริยธรรมถือศีลกิน

เจ 

15. โครงการเขาคายจริยธรรม 

16. โครงการคายอนุรักษ
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ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

17. โครงการจดังานวันเด็กแหงชาติ 

18. โครงการถายโอนภารกิจการจัด

การศึกษา 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ฯ (ตอ) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา โครงการ 

  19. โครงการอุดหนุนแบบฟอรมชุด

นักเรียนฯ 

20. โครงการมหกรรมการศึกษา

พัฒนาแววอัจฉริยะ 

21. โครงการคายอาสา 

22. โครงการบัณฑิตนอย 

23. โครงการเด็กเล็กรูจักออม 

24. โครงการสายสัมพันธบาน-

โรงเรียน 

25. โครงการเด็กหัวไทรไมกินหวาน 

26. โครงการสงเสริมความเปนเลิศ

ทางดานวิชาการ 

27. โครงการประชุมผูปกครอง 

ศพด.ทต.หัวไทร 

28. โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา ฯ (ตอ) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 7 

ดานการปองกัน และ

บรรเทาสาธารณภัย 

1. เพ่ิมประสทิธิภาพ ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยที่ 

เกิดจากภัยทางธรรมชาติ และภัย

พิบัติ 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกัน 

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินในชวงเทศกาลตางๆ 

1. โครงการจัดทำแผนและฝกซอม

แผนปองกันและบรรเทาสา 

ธารณภัย 

2. โครงการฝกอบรมสมาชิก อปพร. 

3. โครงการฝกทบทวนสมาชิก อปพร. 

4. โครงการปองกันและบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชนที่ 

เกิดจากสาธารณภัยตางๆ 

5. โครงการติดต้ังเครื่องหมายจราจร 

และตีเสนจราจร 

6. โครงการรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินในเขต 

เทศบาล 

7. โครงการสนับสนุนการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน 

ในชวงเทศกาลวันขึ้นปใหม สงกรานต 

ตรุษจีน และเทศกาลตางๆ 

8. โครงการติดต้ังเครื่องหมายจราจร 

และตีเสนจราจร 

9. โครงการปรับปรุงอาคารปองกันฯ 

10. โครงการปรับปรุงเสาอากาศ

ประจำสถานี อาคารปองกันฯ 

11. โครงการรักษาความสงบและ

บริการการแพทยฉุกเฉิน 

12. โครงการใหความรูดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา ฯ (ตอ) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 8 

การพัฒนาการเมืองการ

ปกครอง การ 

บรหิารจัดการองคการ

ภายใตระบบ 

ธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาสถานที่ อุปกรณ และสิ่ง

อำนวยความสะดวกในการ

ใหบริการ 

2. พัฒนาบุคลากรใหมทีัศนคติที่ดี

มีคุณธรรม/จรยิธรรม 

และมีความพึงพอใจดานการ

ใหบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

3. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือเทคโนโลยี 

สมัยใหมมาใชในการบริการให

ความสะดวก รวดเร็ว 

เสมอภาคฯ และเผยแพรขอมูล

ขาวสารดานตางๆ 

4. พัฒนาและสงเสริมการจัดทำ

แผนพัฒนาทองถิ่น 

ตอบสนองความตองการในระดับ

ชุมชนภายใตกระบวนการมีสวน

รวมจากทุกภาคสวน 

5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

ใหเปนไปตามระบบ 

คุณธรรมและแรงจูงใจในการ

ทำงาน 

6. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

การดำเนินงาน และอำนวยความ

สะดวกแกประชาชน 

1. โครงการจัดทำปายเขตเทศบาล 

2. โครงการจัดซื้อปมดูดน้ำ 

3. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกสามลอ 

4. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตาม

สาย 

5. โครงการติดต้ังกลอง CCTV 

6. โครงการติดต้ังระบบ Wi-Fi ในเขต

เทศบาล 

7. โครงการจัดทำปายไฟว่ิง LFD 

8. โครงการปรับปรุง และจัดทำปาย

ประชาสัมพันธในชุมชน 

9. โครงการฝกอบรมและศกึษาดูงาน

ของพนักงานเทศบาลแล 

คณะผูบริหาร 

10. โครงการจัดทำแผนพัฒนา 

พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจาง 
11. โครงการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป 

12. โครงการจัดทำระบบเครือขายอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง 

13. โครงการติดต้ังระบบเชื่อมโยงระบบออนไลน

งานทะเบียนราษฏร 
14. โครงการจัดทำคูมือประชาสัมพันธ 

15. โครงการจัดทำปฏิทินประจำป 

16. โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

17. โครงการจัดทำงบประมาณ 

18. โครงการจัดทำแผนพัฒนาดานการศึกษา

ศาสนาและ 

วัฒนธรรม                        
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ยุทธศาสตรการพัฒนา ฯ (ตอ) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 9 

การทองเที่ยว 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน และพัฒนา

แหลงทองเที่ยว 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลง

ทองเที่ยวชายทะเลบาน 

หนาศาล 

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเกาะน้ำ

ไพร 

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ

สนามหนาสำนักงาน 

เทศบาล 

4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ

โรงเรียนบานหนาศาล 

5. โครงการจัดทำปายแหลงทองเที่ยว

บานหนาศาล 

6. โครงการพัฒนาชายฝงทะเลบาน

หนาศาล 

7. โครงการถมหินกันคลื่นกัดเซาะ

ชายฝง 

8. โครงการจัดทำปะการังเทียม 

ยุทธศาสตรที่ 10 

ดานการเงินและการคลัง 

1. ปรับปรุงแผนที่ภาษี ปรบัปรุง

ระบบการเงินการคลัง 

 ใหมมีาตรฐานดานการใหบริการ

และดานอ่ืนๆ 

1. โครงการประชาสัมพันธการเสียภาษี 

2. โครงการจดัเก็บรายไดและปรับปรุง

ขอมูลในแผนทีภ่าษีและ 

ทะเบียนทรัพยสิน 

3. โครงการจดัทำขอมูลสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร (GIS) 

4. โครงการออกใบเสร็จดวยระบบ

คอมพิวเตอร 

5. โครงการบริการชำระภาษีรูปแบบ

ใหมโดยใหบรกิารถึงบาน 
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6. โครงการรณรงคเชิญชวนใหชำระ

ภาษี 

7. โครงการติดต้ังระบบอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง เพ่ือรองรับ 

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-laas 

8. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทางดาน

พัสดุและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ฯ (ตอ) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 11 

ดานการกีฬา 

1. สงเสรมิและสนับสนุนการกีฬา 

และสันทนาการทุก 

ประเภท 

2. สงเสริมและสนับสนุนอุปกรณ

ดานการกีฬา และสิ่งที ่

เกี่ยวของกับการออกกำลังกาย 

 

1. โครงการจัดการแขงขันกีฬา-กรีฑา 

เด็ก เยาวชนและ 

ประชาชน 

2. โครงการแขงขันกีฬาพ้ืนบานเด็ก

เยาวชนและชุมชน 

3. โครงการสงเสริมการออกกำลังกาย

ชมรมแอโรบิคส 

4. โครงการนันทนาการเพ่ือประชาชน

และเยาวชน 

5. โครงการสงเสริมกีฬาและลานกีฬา

ชุมชน 

6. โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑาในเขต

เทศบาลเขารวมแขงขันกีฬาอำเภอ 

7. โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสัมพันธ 

8. โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด

โรงเรียนโรงเรียนหัวไทร(เรือนฯ)และ

โรงเรียนบานหนาศาล 

9. โครงการสงเสริมการออกกำลังกาย

ของประชาชน 

10. โครงการสงทีมกีฬา-กรีฑาเขา

แขงขันระดับตางๆ 
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11. โครงการจดัการแขงขันกีฬา

ฟุตบอล “หัวไทรสัมพันธ คร้ังที่ 20” 

12. โครงการบริการอุปกรณ วัสดุกีฬา

ชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล 

13. โครงการกอสรางศูนยกีฬาในรม 

14. โครงการกอสรางลานกีฬา 

15. โครงการปรับปรุงลานกีฬา 

16. โครงการจดัซื้ออุปกรณกีฬาให

ชุมชน และศูนยกีฬาเทศบาล 
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