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  อาศยัอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวดท่ี  ๓  การจดัท าแผน ขอ้ ๑๖ (๔)  โดยแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
ดงักล่าวไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาท่ีมีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอ าเภอ และนโยบายในการพฒันาของผูบ้ริหาร  เพื่อแกไ้ขปัญหาและ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  และไดผ้า่นกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการพฒันาเทศบาล
ต าบลเนินฆอ้  เม่ือวนัท่ี  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๖ เรียบร้อยแลว้    ผูบ้ริหาร จึงไดพ้ิจารณาอนุมติัและขอ
ประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ.  ๒๕๕๙-๒๕๖๓)  เพื่อใชเ้ป็นกรอบและแนวทางการพฒันาของ
เทศบาลต าบลเนินฆอ้  ต่อไป 
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คํานํา 
 

จากสภาพการณ
พัฒนาท�องถ่ินต้ังแต�อดีตจนถึงป�จจุบันแผนพัฒนาสามารถพิสูจน
ให�เห็นถึง
ระบบการพัฒนาท่ีทําให�บรรลุจุดมุ�งหมาย  และเป+าหมายท่ีได�กําหนดไว�  โดยดําเนินการตามนโยบายของ
ผู�บริหารท�องถ่ินท่ีได�วางนโยบายไว�อย�างมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริการท่ีชัดเจนและยึดถือนโยบายการ
พัฒนาในระดับต�าง ๆ  ตลอดจนพัฒนาแนวทางการแก�ไขป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในท�องถ่ิน   และการตอบสนองความ
ต�องการของประชาชน  ประกอบกับศักยภาพของท�องถ่ินท่ีมีอยู�และขีดความสามารถของอัตรากําลังเจ�าหน�าท่ี
และงบประมาณ  ท้ังนี้เพ่ือก�อให�เกิดการพัฒนาท่ีต�อเนื่องและสามารถบรรลุจุดมุ�งหมายท่ีได�วางไว� 
 

เทศบาลตําบลเนินฆ�อ  ในฐานะเป9นหน�วยงานการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินท่ีมีการ
เจริญเติบโตในภูมิภาคตะวันออกแห�งหนึ่ง  ได�เห็นความสําคัญและประโยชน
ในการวางแผนพัฒนาจึงได�
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ข้ึน  โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือใช�เป9น
กรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลให�มุ�งไปสู�สภาพการณ
อันพึงประสงค
ได�อย�างเท�าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ
ในป�จจุบันอันพึงประสงค
ได�อย�างเท�าทันกับการเปลี่ยนแปลงโดยการจัด
ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดได�อย�างมีประสิทธิภาพ  สามารถแก�ไขป�ญหา  ตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนในท�องถ่ินและนโยบายในระดับต�าง ๆ  ได�ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาฉบับนี้พิจารณาให�
ครอบคลุมถึงขอบเขตและภาระหน�าท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเนินฆ�อในการพัฒนาด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล�อม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และการเมืองการบริหารอันจะส�งผล
ให�เกิดการพัฒนาท�องถ่ินไปสู�จุดมุ�งหมายท่ีวางไว�ให�เหมาะสมกับท่ีจะเป9นเทศบาลท่ีน�าอยู�อย�างยั่งยืน 
 

  แผนยุทธศาสตร
การพัฒนาเทศบาลตําบลเนินฆ�อ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ได�จัดทําข้ึนโดย
ได�รับความร�วมมือจากภาคประชาชนในการจัดประชุมประชาคมของประชาชนในเขตเทศบาล  พร�อมด�วย
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  คณะกรรมการสนับสนุนและหน�วยงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐและเอกชน  
ในการจัดทํารวบรวมข�อมูลป�ญหาความต�องการของประชาชน  นํามาดําเนินการแก�ไขสภาพป�ญหาท่ีเกิดข้ึนให�
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาเพ่ือก�อให�เกิดประโยชน
สูงสุด เทศบาลตําบลเนินฆ�อจึง
ขอขอบพระคุณมา ณ  โอกาสนี้ 
 
 

 
สํานักปลัดเทศบาล 

งานแผนและงบประมาณ 
เทศบาลตําบลเนินฆ�อ 

 
 



 
 

สารบัญ 
 

             หน�า 

• สวนท่ี ๑ บทนํา    ๑-๕ 

• สวนท่ี ๒ สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานสําคัญขององค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   ๖-๑๕ 

• สวนท่ี ๓ การวิเคราะห
ศักยภาพการพัฒนาท�องถ่ิน ๑๖-๓๓ 

• สวนท่ี ๔ วิสัยทัศน
 พันธกิจ และจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา ๓๔-๓๙ 

• สวนท่ี ๕ ยุทธศาสตร
 และแนวทางการพัฒนาท�องถ่ิน ๔๐-๔๑ 

• สวนท่ี ๖ การนําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาไปสู�การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล   ๔๒-๔๔ 
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บทที ่ ๑ 
บทนํา 

แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 
ระยะห�าป!  (พ.ศ.  ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 
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  เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๑ กําหนดให&รัฐ
จะต&องให&ความเป+นอิสระแก�องค.กรปกครองส�วนท&องถ่ินตามหลักแห�งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ.ของ
ประชาชนในท&องถ่ิน และส�งเสริมให&องค.กรปกครองส�วนท&องถ่ินเป+นหน�วยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะ และมีส�วนร�วมในการตัดสินใจแก&ไขป4ญหาในพ้ืนท่ี โดยในมาตรา ๒๘๓ กําหนดให&องค.กรปกครอง
ส�วนท&องถ่ินมีอํานาจหน&าท่ีโดยท่ัวไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน.ของประชาชนใน
ท&องถ่ิน และมีความเป+นอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน&าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ  โดยคํานึงถึงความสอดคล&องกับการ
พัฒนาของจังหวัดและประเทศเป+นส�วนรวมด&วย  

   เทศบาลตําบลเนินฆ&อเป+นองค.กรปกครองส�วนท&องถ่ินหรือเป+นองค.การ (Organization) ท่ีถูก
จัดต้ังข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงค.ขององค.การ (Organization objectives) คือ การให&บริการเพ่ือแก&ไขป4ญหา
และตอบสนองความต&องการของประชาชนในท&องถ่ิน และมีเปMาหมายของ องค.การ (Organization goal) คือ 
ประชาชนทุกคนในท&องถ่ินอยู�ดีมีสุข  แต�การให&บริการเพ่ือแก&ไขป4ญหาและตอบสนองความต&องการของ
ประชาชนในท&องถ่ิน นั้น องค.กรปกครองส�วนท&องถ่ินจะกระทําได&เฉพาะเรื่องท่ีอยู�ในอํานาจหน&าท่ีของเทศบาล
ตําบล ตามท่ีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ส�วนท่ี ๓  มาตรา ๕๐ และ ๕๑ กําหนดไว& นอกจากนี้
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให&แก�องค.กรปกครองส�วนท&องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
หมวด ๒ มาตรา ๑๖ ยังกําหนดให&เทศบาลมีอํานาจและหน&าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน.
ของประชาชนในท&องถ่ินของตนเอง จากท่ีกล�าวมาข&างต&นจะเห็นว�าองค.กรปกครองส�วนท&องถ่ินมีอํานาจหน&าท่ี
มากมายหลายด&านประกอบกับป4ญหาและความต&องการของประชาชนในท&องถ่ินก็มีจํานวนมากแตกต�างกัน
ออกไป  ดังนั้นองค.กรปกครองส�วนท&องถ่ินจึงจําเป+นต&องมีแผนพัฒนาท&องถ่ินเพ่ือเป+นเครื่องมือท่ีจะช�วยให&การ
ปฏิบัติงานขององค.กรปกครองส�วนท&องถ่ินสามารถนําไปสู�การแก&ไขป4ญหาและสนองตอบความต&องการของ
ประชาชนในท&องถ่ินได&อย�างแท&จริง  

  เทศบาลตําบลเนินฆ&อได&จัดทําและประกาศใช&แผนยุทธศาสตร.การพัฒนาของท&องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๕๓-๒๕๕๗ ของเทศบาลตําบลเนินฆ&อแล&ว แต�เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู&บริหารชุดใหม� แนว
ทางการดําเนินงาน สภาพแวดล&อมท้ังภายในและภายนอก กระแสโลกาภิวัฒน. และป4จจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข&อง ซ่ึง
เป+นสาระสําคัญท่ีทําให&ต&องทําการทบทวนประเด็นการพัฒนา และปรับปรุงยุทธศาสตร.การพัฒนาท&องถ่ิน และ
เปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร.การพัฒนา ๕ ป[ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) เทศบาลตําบลเนินฆ&อ ให&มีความ
เหมาะสมและสอดคล&องกับสถานการณ.ในป4จจุบัน  โดยยังยึดเอายุทธศาสตร.เดิมเป+นหลัก เพ่ือให&มีความ
เชื่อมโยงในการดําเนินงานของยุทธศาสตร.การพัฒนาและความสําเร็จของการพัฒนาท่ีผ�านมา 



๒ 

 

๑.๑  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตร.การพัฒนา เป+นแผนยุทธศาสตร.การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค.กร
ปกครองส�วนท&องถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร.และแนวทางการพัฒนาขององค.กรปกครองส�วนท&องถ่ิน  ซ่ึงแสดงถึง
วิสัยทัศน. พันธกิจ และจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล&องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ แผนการบริหารราชการแผ�นดิน  ยุทธศาสตร.การพัฒนาจังหวัด อําเภอ แผนชุมชน และการพัฒนา

ตามนโยบายของผู�บริหาร  การวางแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาของเทศบาลตําบลเนินฆ�อ  จึงเป&นกระบวนการ
กําหนดทิศทางในอนาคตของเทศบาลตําบลเนินฆ�อ โดยกําหนดสภาพการณ�ท่ีต�องการบรรลุและแนวทางใน
การบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห�ข�อมูลอย1างรอบด�านและเป&นระบบ ท้ังนี้  จะต�องสอดคล�อง
กับศักยภาพของเทศบาลตําบลเนินฆ�อ และป2ญหา/ความต�องการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเนินฆ�อ
ด�วยการวางแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  ซ่ึงมีความสําคัญต1อเทศบาลตําบลเนินฆ�อเป&นอย1างยิ่ง เนื่องจากแผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนา  เป&นแผนพัฒนาท่ีมุ1งไปสู1สภาพการณ�ท่ีต�องการให�เกิดข้ึนในอนาคต  เป&นกรอบในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลเนินฆ�อ  ให�มุ1งไปสู1สภาพการณ�อันพึงประสงค�ได�อย1างเท1าทันกับ
การเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู1อย1างจํากัดได�อย1างมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาจึงเป&นการกําหนดทิศทางการพัฒนา ของเทศบาลตําบลเนินฆ�อ ท่ีต�องกําหนดถึง
สภาพการณ�ท่ีต�องการจะบรรลุและแนวทางในการท่ีจะทําให�บรรลุถึงสภาพการณ�นั้น  การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีดีจะต�องต้ังอยู1บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห�ข�อมูลอย1างรอบด�านและ
เป&นระบบ ท้ังนี้ เพ่ือให�แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาของเทศบาลตําบลเนินฆ�อ  สามารถนําไปสู1การแก�ไขป2ญหา
และสนองตอบความต�องการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเนินฆ�อได�อย1างแท�จริง 

๑.๒  วัตถุประสงค�และเป2าหมายของการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
๑.  เพ่ือสร&างวิสัยทัศน.การพัฒนาท่ีถูกต&องในอนาคต 
๒. เพ่ือศึกษา วิเคราะห.  กําหนดภารกิจหลัก  ประเด็นยุทธศาสตร.  วัตถุประสงค.  และกลยุทธ.  

แนวทางการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร.ให&เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  
สังคม  และสิ่งแวดล&อม 

๓. เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและแก&ไขป4ญหาท่ีเกิดข้ึนในด&านต�าง ๆ ของเทศบาลตําบลเนินฆ&อ
ในระยะห&าป[  (พ.ศ.  ๒๕๕๙-๒๕๖๓)  ให&ประชาชนได&ทราบถึงแนวทาง  ทิศทาง หรือกรอบของ
การบริหารการวางแผนการปฏิบัติการให&บรรลุตามภารกิจ วัตถุประสงค. กลยุทธ.  และเปMาหมาย
ท่ีกําหนดไว& 

๔. เพ่ือเป+นแผนแม�แบบในจัดทําแผนพัฒนาสามป[  แผนการดําเนินงาน และงบประมาณ ประจําป[
ของเทศบาลตําบลเนินฆ&อ ในห&วงระยะเวลา  ๕  ป[ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) 

๕. เพ่ือแสดงถึงวิสัยทัศน.  พันธกิจ  จุดมุ�งหมายการพัฒนาในอนาคตและสอดคล&องกับ ศักยภาพ
ของเทศบาลตําบลเนินฆ&อ ในห&วงระยะเวลา ๕  ป[ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) 

๖. เพ่ือเป+นเอกสารท่ีแสดงถึงการวางแผนการแก&ไขป4ญหาและการตอบสนองความต&องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเนินฆ&ออย�างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพ 

๗. เพ่ือเป+นการรวบรวมและประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลตําบลเนินฆ&อได&อย�าง
ครอบคลุมและตรงประเด็นในการพัฒนาท่ีต&องการให&เกิดข้ึนในท&องถ่ิน 



๓ 

 

๘. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดทําการรวบรวมและการวิเคราะห.ข&อมูลอย�างรอบด&านและเป+นระบบเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงมิติด&านการพัฒนา ทางด&านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล&อม องค.กร (การบริหาร
จัดการ) และเปลี่ยนแปลงของเทศบาลตําบลเนินฆ&อ  ตลอดจนมิติเชิงพ้ืนท่ีขยายไปสู�พ้ืนท่ี
ระดับสูงข้ึน  

๙.  เพ่ือเป+นเครื่องมือในการบริหาร  การดําเนินงานพัฒนาท&องถ่ิน  และขจัดป4ญหาการซํ้าซ&อน  ใน
การปฏิบัติงานของท&องถ่ินได&อย�างเป+นรูปธรรม   

 
ความสัมพันธ�ระหว6างแผนพัฒนาระดับต6าง ๆ 

กับแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๑๑) 
      (กําหนดวิสัยทัศน.  และยุทธศาสตร.การพัฒนาประเทศ) 

 
  

  นโยบายรัฐบาล 
        (นโยบายเร�งด�วน  และนโยบายท่ัวไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
         
       
 
 

นโยบายกระทรวง กรม 
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหน�วยงาน) 

ยุทธศาสตร.การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
(ยุทธศาสตร.บูรณาการจังหวัดระยอง) 

ยุทธศาสตร.การพัฒนาอําเภอแบบบูรณาการ 
(บูรณาการในมิติเชิงพ้ืนท่ี) 

แผนยุทธศาสตร.การพัฒนาเทศบาลตําบลเนินฆ&อ 
(วิสัยทัศน.  พันธกิจ  จุดมุ�งหมายการพัฒนา  ยุทธศาสตร.และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลเนินฆ&อ) 

 

แผนพัฒนาสามป[ของเทศบาลตําบลเนินฆ&อ 
(แปลงนโยบายสู�การปฏิบัติ  นําไปสู�การทํางบประมาณ) 

 



๔ 

 

๑.๓  ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค.กรปกครองส�วนท&องถ่ิน 
หมวด ๓ ข&อ ๑๖ การจัดทําแผนยุทธศาสตร.การพัฒนาให&ดําเนินการตามระเบียบ โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 
  ๑)  คณะกรรมการพัฒนาท&องถ่ินจัดประชาคมท&องถ่ิน  ส�วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ี
เก่ียวข&อง  เพ่ือแจ&งแนวทางการพัฒนาท&องถ่ิน  รับทราบป4ญหา  ความต&องการประเด็นการพัฒนา  และ
ประเด็นท่ีเก่ียวข&องตลอดจนความช�วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  เพ่ือ
นํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร.การพัฒนา  โดยให&นําข&อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน�วยงานต�าง ๆ  และข&อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร.การพัฒนา 
  ๒)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท&องถ่ิน  รวบรวมแนวทางและข&อมูลนํามา
วิเคราะห.เพ่ือจัดทําร�างยุทธศาสตร.การพัฒนาแล&วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท&องถ่ิน 
  ๓)  คณะกรรมการพัฒนาท&องถ่ินพิจารณาร�างแผนยุทธศาสตร.การพัฒนาเพ่ือเสนอผู&บริหาร
ท&องถ่ิน 
  ๔)  ผู&บริหารท&องถ่ินพิจารณาอนุมัติร�างแผนยุทธศาสตร.การพัฒนาและประกาศใช&แผน
ยุทธศาสตร.การพัฒนา 
  สําหรับองค.การบริหารส�วนตําบลให&ผู&บริหารท&องถ่ินเสนอร�างแผนยุทธศาสตร.การพัฒนาต�อ
สภาองค.การบริหารส�วนตําบลเพ่ือให&ความเห็นชอบ  แล&วผู&บริหารท&องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช&
แผนยุทธศาสตร.การพัฒนาต�อไป 
  ซ่ึงกระบวนการ การวางแผนยุทธศาสตร� (Strategic  Planning  Processes) มีข้ันตอน
ดังต1อไปนี้ 

 ๑) กําหนดวิสัยทัศน� (Vision)                                 
 ๒) กําหนดพันธกิจ (Mission)                                  
 ๓) กําหนดจุดมุ1งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goal)                                               
 ๔) กําหนดยุทธศาสตร� (Strategy)                                                          

  ๕) กําหนดแนวทางการพัฒนา 
 
 นามธรรม                                  วิสัยทัศน� (Vision)                    ต�องการเป�นอะไร 

           พันธกิจ(Mission)                      ต�องทําอะไร 

                                จุดมุ&งหมายเพ่ือการพัฒนา                ทําเพ่ืออะไร 

                                         ยุทธศาสตร�                            ทําอย&างไร 
 

                                              แนวทางการพัฒนา                        ทําโดยวิธีการใด 
 

 รูปธรรม                                          เป0าหมาย         ทําแค&ไหน/เท&าใด/กับใคร/เม่ือใด 
 

การกําหนดวิสัยทัศน� (Vision) 



๕ 

 

   วิสัยทัศน�(Vision) หมายถึง สภาพการณ�ท่ีเราปรารถนาให�เกิดข้ึนในอนาคต (ต�องการเป&น
อะไร)  วิสัยทัศน�ท่ีดี มีลักษณะ  ดังนี้ 
   ๑. เป&นข�อความท่ีเข�าใจง1าย แสดงให�เห็นถึงจุดมุ1งหมายและทิศทาง                                                                                             
   ๒. มีความเป&นไปได�ในการบรรลุถึง ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด                                                                        
   ๓. สร�างแรงบันดาลใจ(ท�าทาย เร�าใจ )                                           
   ๔. สอดคล�องกับขนมธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม                                                                                         
   ๕. วัดผลสําเร็จได�                                                                                       
   ๖. เป&นท่ียอมรับของผู�ท่ีเก่ียวข�อง   
   จะเห็นว1าวิสัยทัศน�เป&นสภาพการณ�ในอนาคตท่ีองค�กรต�องการให�เกิดข้ึน เนื่องจากองค�กร
เอกชนจะมีวัตถุประสงค�และเปUาหมายขององค�กรคือ แสวงหากําไรสูงสุด ดังนั้น วิสัยทัศน�ขององค�กรเอกชนจะ
เป&นสภาพการณ�ในอนาคตท่ีนําไปสู1การได�กําไรสูงสุด ในขณะท่ีองค�กรปกครองส1วนท�องถ่ินมีวัตถุประสงค�และ
เปUาหมายขององค�กรคือ การแก�ไขป2ญหาและสนองตอบความต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน  ดังนั้น 
วิสัยทัศน�ขององค�กรปกครองส1วนท�องถ่ินก็จะนําไปสู1การแก�ไขป2ญหาและสนองตอบความต�องการของ
ประชาชนในท�องถ่ินเป&นหลัก และต�องสอดคล�องกับทิศทางการพัฒนาประเทศด�วย 
   เม่ือเป&นเช1นนี้ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส1วนท�องถ่ินนั้น องค�กร
ปกครองส1วนท�องถ่ินจําเป&นจะต�องจัดประชุมประชาคมท�องถ่ินหรือใช�แบบสํารวจ เพ่ือค�นหาป2ญหาและความ
ต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน ท้ังนี้ เพ่ือให�ได�มาซ่ึงข�อมูลท่ีเป&นป2ญหาและความต�องการท่ีแท�จริงของ
ประชาชน   
   ดังนั้น ข�อมูลสําหรับใช�ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส1วนท�องถ่ินจึง
ประกอบด�วย 
   ๑. ป2ญหาและความต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน 
   ๒. แผนชุมชน 
   ๓. นโยบายผู�บริหารท�องถ่ิน 
   ๔. กรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส1วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 
   ๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร�การพัฒนาอําเภอ  
   ๖. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ   
   หลังจากเก็บรวบรวมข�อมูลได�อย1างรอบด�านและครบถ�วนแล�ว  ก็จะเข�าสู1ข้ันตอนของการ
กําหนดหรือสร�างวิสัยทัศน� พันธกิจ ยุทธศาสตร� แนวทางการพัฒนา และจุดมุ1งหมายเพ่ือการพัฒนาขององค�กร
ปกครองส1วนท�องถ่ิน   

๑.๔  ประโยชน�ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 ๑)  สามารถแก&ไขป4ญหาได&ตรงกับความต&องการของประชาชน 
 ๒)  การพัฒนาเป+นไปอย�างมีระบบและมีเปMาหมายท่ีชัดเจน 
 ๓)  สามารถแก&ไขให&การดําเนินงานการบริหารเป+นไปอย�างมีประสิทธิภาพและสอดคล&องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ 
 ๔)  การกําหนดทิศทางการพัฒนาและแก&ไขป4ญหาท่ีเกิดข้ึนในด&านต�าง ๆ  ของเทศบาลตําบลเนินฆ&อ
ในระยะห&าป[ (พ.ศ.  ๒๕๕๙-๒๕๖๓) และนําไปสู�การปฏิบัติการได&ทันทีเม่ือได&รับจัดสรรงบประมาณ 
 ๕)  การกําหนดแผนแม�แบบในการจัดทําแผนพัฒนาสามป[แผนการดําเนินงานและงบประมาณ 
รายจ�ายประจําป[เทศบาลตําบลเนินฆ&อ  ในห&วงระยะเวลา  ๕  ป[ (พ.ศ.  ๒๕๕๙-๒๕๖๓)  



๖ 

 

 ๖)  การกําหนดถึงวิสัยทัศน.  พันธกิจ  จุดมุ�งหมายการพัฒนาในอนาคตและสอดคล&องกับศักยภาพ
ของเทศบาลตําบลเนินฆ&อ  ในห&วงระยะเวลา  ๕  ป[  (พ.ศ.  ๒๕๕๙-๒๕๖๓) 
 ๗)  เป+นเอกสารท่ีแสดงถึงการวางแผนการแก&ไขป4ญหาและการตอบสนองความต&องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเนินฆ&อ  อย�างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพ 
 ๘)  เป+นการรวบรวมและประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลตําบลเนินฆ&อได&อย�างครอบคลุม  
และตรงประเด็นในการพัฒนาท่ีต&องการให&เกิดข้ึนในท&องถ่ิน 



๖ 
 

ส�วนท่ี ๒ 
สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

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

๒.๑ ข�อมูลท่ีตั้ง และอาณาเขต  
 ตําบลเนินฆ
อ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ต้ังอยู�ห�างจากตัวอําเภอแกลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต

ระยะทาง ประมาณ  ๑๕ กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีท้ังหมด ๓๖.๐๘ ตารางกิโลเมตร  หรือ ๒๒,๕๕๐ ไร� มีอาณาเขตติดต�อ
ดังนี้ 
 ทิศเหนือ   ติดต�อกับ ตําบลวังหว
า , ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 ทิศใต�  ติดต�อกับ ตําบลชากโดน และตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 ทิศตะวันออก ติดต�อกับ อ�าวไทยและตําบลปากน้ําประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 ทิศตะวันตก ติดต�อกับ ตําบลห
วยยาง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

  แนวเขตโดยละเอียด 

 ด�านเหนือ  ติดต�อกับตําบลวังหว
า และตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีแนวเขตเริ่มต
น
ท่ีจุดตัดคลองคงคากับถนนท่ี พิกัด QQ  ๘๔๘๐๙๗  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองคงคาตัดถนนสาย ๓๑๖๑  
ท่ีสะพาน ท่ีพิกัด QQ  ๘๖๗๐๙๓ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร  เชื่อมต�อไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนว
คลองทาสีแก
ว บรรจบแนวเขตตําบลทางเกวียนท่ีพิกัด QQ  ๙๐๑๐๗๕  ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร  เชื่อม
ต�อไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองทาสีแก
ว ไปสิ้นสุดท่ีจุดบรรจบแม�น้ําประแส  ท่ีพิกัด QQ  ๙๑๗๐๗๖  
ระยะทางประมาณ  ๒.๕  กิโลเมตร  รวมระยะทางด
านทิศเหนือประมาณ  ๙.๕ กิโลเมตร 
 ด�านตะวันออก  ติดตําบลปากแม�น้ําประแส อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  และฝ=>งทะเลอ�าวไทยโดยมีแนว
เขตเริ่มต
นท่ีจุดบรรจบแม�น้ําประแส QQ ๙๑๗๐๗๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวแม�น้ําประแส วกลงมา
ทางทิศใต
ตามแนวแม�น้ําประแสถึงพิกัด QQ  ๙๓๗๐๕๔  ระยะทางประมาณ  ๔.๕ กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวคลองวัดสมมุติเทพฐาปนาราม  ตัดถนนสายแหลมสนท่ีสะพาน ท่ีพิกัด QQ ๙๓๐๐๕๑  ระยะทาง
ประมาณ ๑ กิโลเมตร ไปทางทิศใต
ตามถนนสายแหลมสนถึงชายทะเลท่ีพิกัด QQ ๙๓๑๐๔๗  เชื่อมต�อไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวชายฝ=>งทะเล สิ้นสุดท่ีบริเวณประตูน้ํา ท่ีพิกัด QQ ๙๐๑๐๒๙  ระยะทางประมาณ ๔ 
กิโลเมตร รวมระยะทางด
านทิศตะวันออกประมาณ ๙.๕ กิโลเมตร 
 ด�านใต�  ติดตําบลกร่ําและตําบลชากโดน อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  โดยมีแนวเขตเริ่มต
นท่ีชายฝ=>งทะเล
บริเวณประตูน้ําท่ีพิกัด QQ ๙๐๑๐๒๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดถนนสายบ
านถนนกะเพราท่ีพิกัด QQ 
๘๙๑๐๔๐  ระยะทางประมาณ  ๒  กิโลเมตร เชื่อมต�อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดคลองไพศาลสัมพันธBและ
คลองเนินฆ
อ ท่ีพิกัด QQ ๘๘๐๐๔๙  และท่ีพิกัด QQ ๘๗๗๐๕๑  ตัดถนนสาย ๓๑๖๑  ท่ีพิกัด QQ ๘๖๗๐๕๕  
ระยะทางประมาณ  ๒.๘ กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกตัดถนนบ
านจํารุงท่ีพิกัด  QQ ๘๕๔๐๕๕  ระยะทาง
ประมาณ ๑.๔ กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวก่ึงกลางถนนถึงสามแยกข้ึนไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือตามถนนถึงสามแยก ท่ีพิกัด QQ ๘๔๔๐๕๙  ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร เชื่อมต�อข้ึนไปทางทิศตะวันตกเฉียง



 ๗ 

เหนือตัดถนนบ
านหนองแพงพวย ท่ีพิกัด QQ ๘๓๔๐๗๕  ข้ึนไปตามถนนสิ้นสุดท่ีสามแยกท่ีพิกัด QQ ๘๓๒๐๗๗  
ระยะทางประมาณ  ๒  กิโลเมตร รวมระยะทางด
านทิศใต
ประมาณ  ๙.๗  กิโลเมตร 
 ด�านตะวันตก  ติดตําบลห
วยยาง  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง โดยมีแนวเขตเริ่มต
นท่ีสามแยกท่ีพิกัด QQ 
๘๓๒๐๗๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดถนนสายบ
านคลองคงคา – บ
านเนินข
าวต
ม ท่ีพิกัด QQ ๘๔๑๐๘๘  
เชื่อมต�อไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ  ๒.๕  กิโลเมตร 
 
๒.๒ ข�อมูลสภาพภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปของตําบลเนินฆ
อ เปDนเนินสลับด
วยท่ีราบ เช�น หมู�ท่ี ๑, ๒ ,๓ และ ๕, ๖, ๗ 
ส�วนหมู�ท่ี ๔, ๘, ๙ เปDนท่ีราบลุ�ม บริเวณทิศตะวันออก มี ๓ หมู�บ
าน ท่ีมีแนวเขตติดกับทะเลอ�าวไทย หมู�ท่ี ๘ มี
แม�น้ําประแสไหลผ�านรวมท้ังเปDนแนวเขตตําบล ระหว�างตําบลเนินฆ
อกับตําบลปากน้ําประแส นอกจากนี้ตําบลเนิน
ฆ
อ ยังมีลําคลองน
อยใหญ�ไหลผ�านเพ่ือใช
ประโยชนBในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และทําการประมง เช�น 
คลองเนินฆ
อ คลองเนินทราย คลองท�าครก คลองไพศาลสัมพันธB  คลองชายสูง คลองหัวสมเด็จ คลองพังหัก คลอง
หนองลิง เปDนต
น 

เขตการปกครอง 

 ในเขตเทศบาลตําบลเนินฆ
อ มีหมู�บ
านท่ีมีการแบ�งเขตการปกครองตามกฎหมายลักษณะการปกครอง
ท
องท่ี  โดยไม�มีเขตการปกครองขององคBกรปกครองส�วนท
องถ่ินอ่ืนอยู�มีจํานวนท้ังหมด  ๙  หมู�บ
าน  
  หมู�ท่ี ๑ บ
านเนินทราย      ปกครองโดย         ผู
ใหญ�อนันตB  สุขยิ่ง 
             หมู�ท่ี ๒ บ
านเนินทราย  ปกครองโดย         กํานันนพชัย  ชลเสถียร    

  หมู�ท่ี ๓ บ
านเนินฆ
อ  ปกครองโดย         ผู
ใหญ�ประภัสศรี  เจริญรื่น 

  หมู�ท่ี ๔ บ
านถนนกะเพรา  ปกครองโดย         ผู
ใหญ�จํานงคB   ชาญเชี่ยว  

  หมู�ท่ี ๕ บ
านหนองแพงพวย ปกครองโดย         ผู
ใหญ�กฤษณะ  ราษฎรBรักษา  
  หมู�ท่ี ๖ บ
านเนินข
าวต
ม  ปกครองโดย         ผู
ใหญ�บุญส�ง  วงศา 
  หมู�ท่ี ๗ บ
านจํารุง  ปกครองโดย         ผู
ใหญ�ชาตรี  ก�อเก้ือ 

  หมู�ท่ี ๘ บ
านถนนนอก  ปกครองโดย         ผู
ใหญ�กําจัด  ผุดผ�องใส 

  หมู�ท่ี ๙ บ
านถนนใน  ปกครองโดย         ผู
ใหญ�ประเสริฐ  งามสม 

  ประชากร  ป=จจุบันข
อมูลด
านประชากรของตําบลเนินฆ
อ สามารถเก็บข
อมูลจากแหล�งข
อมูลต�างๆ ดังนี้ 
 1. จากผลการจัดเก็บข
อมูลความจําเปDนพ้ืนฐานระดับหมู�บ
าน (จปฐ.๒) ในแต�ละปO  
 2. จากการบันทึกข
อมูลของฝQายทะเบียนราษฎรB อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 ข�อมูลจากบันทึกของฝ0ายทะเบียนราษฎร� อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 จํานวนประชากรตามท่ีปรากฏอยู�ในทะเบียนราษฎรB รวมจํานวนท้ังสิ้น ๔ ,๔๗๑  คน โดยแยกเปDน
ประชากรเพศชาย จํานวน ๒,๑๙๔ คน ประชากรเพศหญิง จํานวน ๒,๒๗๗ คน จํานวนครัวเรือน ๑,๕๕๑  หลังคา
เรือน 

 
 
 



 ๘

 ตารางแสดงจํานวนประชากรในแต�ละหมู�บ�านของตําบลเนินฆ�อ 

 

หมู�ท่ี 

จํานวนประชากร (คน 
จํานวนผู�มีสิทธิเลือกตั้ง 

(อายุ ๑๘ ป< ขึ้นไป)  

จํานวนครัวเรือน ชาย (คน) หญิง  (คน) รวม  
(คน) 

ชาย (คน) หญิง  (คน) รวม  
(คน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๒๓๒ 
๓๐๗ 
๑๔๕ 
๒๖๖ 
๒๕๙ 
๑๕๙ 
๒๔๓ 
๓๕๘ 
๒๒๕ 

๒๒๐ 
๓๑๘ 
๑๖๕ 
๒๘๑ 
๒๙๘ 
๑๕๒ 
๒๘๖ 
๓๕๐ 
๒๐๗ 

๔๕๒ 
๖๒๕ 
๓๑๐ 
๕๔๗ 
๕๕๗ 
๓๑๑ 
๕๒๙ 
๗๐๘ 
๔๓๒ 

๑๘๘ 
๒๒๔ 
๑๑๖ 
๑๙๘ 
๒๑๕ 
๑๑๙ 
๑๙๔ 
๒๖๑ 
๑๗๓ 

๑๘๒ 
๒๖๐ 
๑๓๑ 
๒๑๙ 
๒๔๙ 
๑๒๔ 
๒๓๙ 
๒๕๙ 
๑๗๔ 

๓๗๐ 
๔๘๔ 
๒๔๗ 
๔๑๗ 
๔๖๔ 
๒๔๓ 
๔๓๓ 
๕๒๐ 
๓๔๗ 

๒๐๘ 
๑๗๔ 
๑๑๔ 
๑๗๐ 
๒๔๔ 
๘๗ 

๑๗๗ 
๒๒๗ 
๑๕๐ 

รวม ๒,๑๙๔ ๒,๒๗๗ ๔,๔๗๑ ๑,๖๘๘ ๑,๘๓๗ ๓,๕๒๕ ๑,๕๕๑ 

    ท่ีมา : สํานักทะเบียนราษฎรB เทศบาลตําบลเนินฆ
อ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 ข�อมูลจากผลการจัดเก็บข�อมูลความจําเปGนพ้ืนฐานระดับหมู�บ�าน (จปฐ.๒) ในป< ๒๕๕๖  
 จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู�จริง ณ วันสํารวจแยกตามช�วงอายุและจํานวนประชากรแยกตามหมู� จากผล
การจัดเก็บข
อมูลความจําเปDนพ้ืนฐานระดับหมู�บ
าน(จปฐ.๒) มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น ๓,๖๒๘ คน โดยแยกเปDน
ประชากรชายจํานวน ๑,๗๗๙ คน ประชากรหญิงจํานวน ๑,๘๔๙ คน จํานวนหลังคาเรือนท้ังสิ้น ๙๗๘ หลังคาเรือน  

 ตารางแสดงจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู�จริงแยกตามช�วงอายุ 

  
ช�วงอายุประชากร 

จํานวนเพศชาย จํานวนเพศหญิง จํานวนรวม 

(คน) (คน) (คน) 
น
อยกว�า ๑ ปOเต็ม 

๑ ปOเต็ม – ๒ ปO 
๓ ปOเต็ม – ๕ ปO 
๖ ปO เต็ม – ๑๑ ปO 
๑๒ ปO เต็ม – ๑๔ ปO 
๑๕ ปO เต็ม – ๑๗ ปO 
๑๘ ปO เต็ม – ๒๕ ปO 
๒๖ ปO เต็ม – ๔๙ ปOเต็ม 

๕๐ ปOเต็ม – ๖๐ ปOเต็ม 
มากกว�า ๖๐ ปOเต็มข้ึนไป 

๑๗ 

๓๒ 

๖๑ 

๑๔๑ 

๕๙ 

๘๓ 

๑๙๐ 

๖๕๙ 

๒๗๓ 

๒๗๖ 

๑๕ 
๓๑ 
๔๘ 
๙๙ 
๖๒ 
๖๔ 

๑๗๑ 
๗๒๓ 
๓๐๗ 
๓๔๐ 

๓๒ 
๖๓ 

๑๐๙ 
๒๔๐ 
๑๒๑ 
๑๔๗ 
๓๖๑ 

๑,๓๘๒ 
๕๘๐ 
๖๑๖ 

รวมท้ังหมด ๑,๗๗๙ ๑,๘๔๙ ๓,๖๒๘ 



 ๙ 

  หมายเหตุ : จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู�จริงจากการสํารวจนี้ อาจไม�เท�ากับจํานวนประชากรท่ีมีอยู�ใน
ทะเบียนบ
านได
 
  ตารางแสดงจํานวนประชากรแยกตามหมู� 

หมู�ท่ี ชาย หญิง รวม จํานวนหลังคาเรือน 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๘๖ 
๒๘๗ 
๑๒๒ 
๒๔๕ 
๑๓๔ 
๑๑๑ 
๑๙๖ 
๓๓๔ 
๑๖๔ 

๑๖๙ 
๒๗๘ 
๑๕๐ 
๒๔๙ 
๑๘๕ 
๑๑๕ 
๒๓๕ 
๓๑๓ 
๑๕๕ 

๓๕๕ 
๕๖๕ 
๒๗๒ 
๔๙๔ 
๓๑๙ 
๒๒๖ 
๔๓๑ 
๖๔๗ 
๓๑๙ 

๙๙ 
๑๓๒ 
๘๖ 

๑๒๐ 
๑๑๗ 
๕๖ 

๑๓๖ 
๑๓๙ 
๙๓ 

  รวม ๑,๗๗๙ ๑,๘๔๙ ๓,๖๒๘ ๙๗๘ 

ด�านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 
 ๑) มีปTอมตํารวจ (ท่ีพักสายตรวจ) ๑ แห�ง ท่ีบริเวณบ
านถนนกะเพรา หมู�ท่ี ๘ โดยมีเจ
าหน
าท่ีตํารวจจาก 
สภ.แกลง มาประจํา ๑ นาย 

 ๒) สายตรวจ ชรบ.ประจําหมู�บ
าน  
 ๓) ศูนยBอาสาสมัครปTองกันภัยฝQายพลเรือนเทศบาลตําบลเนินฆ
อ ท่ีสามารถเรียกใช
ได
 จํานวน ๓๘  นาย 
ข�อมูลการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปIญญาท�องถ่ิน 

 ๑) สถานศึกษา  
 สถานศึกษาในตําบลเนินฆ
อมีท้ังหมด ๔ แห�ง ประกอบด
วย 

  - โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน   ๓     แห�ง 

   ๑) โรงเรียนวัดเนินทราย หมู�ท่ี  ๒  จํานวนเด็ก  ๑๒๘ คน 

   ๒) โรงเรียนวัดถนนกะเพรา  หมู�ท่ี ๔ จํานวนเด็ก    ๕๙ คน 

   ๓) โรงเรียนวัดจํารุง หมู�ท่ี ๗  จํานวนเด็ก    ๕๙ คน 

  - สถานศึกษาเด็กก�อนวัยเรียน   จํานวน   ๑ แห�ง 

   ๑) ศูนยBพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆ
อ จํานวนเด็ก  ๕๗ คน 

 ๒) ศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีของท
องถ่ิน 

 ประชาชนส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ มีวัดพุทธ จํานวน ๕ แห�ง ดังนี้ ๑)วัดถนนกะเพรา ๒) วัดเนิน
ทราย  ๓) วัดหนองแพงพวย ๔) วัดจํารุง ๕) วัดเนินฆ
อ และสถานท่ีปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธอีก๑ แห�ง คือ
มณฑปเนินฆ
อ ธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบัติกันมาจากรุ�นสู�รุ�น คือ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีรดน้ําขอพร
ผู
สูงอายุในวันสงกรานตB ประเพณีแห�เทียนพรรษาไปถวายวัด ๕  วัดก�อนวันเข
าพรรษา  ประเพณีเวียนเทียนรอบ
พุทธมณฑปเนินฆ
อเนื่องในวันมาฆะบูชา   



 ๑๐ 

 ๓) ภูมิป=ญญาท
องถ่ิน 

 ภูมิป=ญญาท
องถ่ินสมุนไพรพ้ืนบ
าน  ในหมู�ท่ี ๕ มีกลุ�มสมุนไพรท่ีผลิตสมุนไพรซ่ึงเปDนยารักษาโรคต�าง ๆ 
อย�างได
ผลเปDนท่ีน�าอัศจรรยB เช�น การรักษาโรคเก่ียวกับฟ=น เปDนต
น สิ่งท่ีน�าสนใจคือ กลุ�มนี้จะปลูกสมุนไพรเองเพ่ือ
เปDนวัตถุดิบในการผลิต และจะทําการบด และต
มด
วยกรรมวิธีธรรมชาติ  และออกจําหน�ายขายเองคือเปDนท้ังผู
ผลิต
และผู
ขาย ในอนาคตกําลังมีการปรับปรุงผลิตภัณฑB และบรรจุภัณฑB ให
เกิดความทันสมัย เพ่ือให
เปDนท่ีต
องการของ
คนท่ัวไป และภูมิป=ญญาท
องถ่ินแขนงแพทยBแผนไทย (หมอพ้ืนบ
าน) จํานวน  ๖  ราย ดังนี้ 
 ๑. นายพุทโธ  รัตนไตร                                 ๒. นายบรรลูน  รื่นรมยB 
 ๓. นายประคอง  ประจงจิตร   ๔. นางเพียร  คืนดี 

 ๕. นายสลัด  คล�องใจ            ๖. นายธาตรี  โอทาน 

 

ทรัพยากรน้ํา 
• แหล�งน้ําธรรมชาติ มีแม�น้ํา ๑ สายคือ แม�น้ําประแส และลําคลอง ๗ แห�ง คือ  คลองเนินทราย,  

คลองเนินฆ
อ,  คลองท�าครก,  คลองพังหัก, คลองชายสูง,   คลองหัวสมเสร็จ,  คลองหนองลิง 
• แหล�งน้ําสร
างข้ึนดังนี้ 

-คลองขุด จํานวน ๒ แห�ง คือ  คลองไพศาลสัมพันธB (คลองสามตําบล)  และคลองชลประทาน  
    -สระน้ํา จํานวน ๓ แห�ง คือสระน้ําบ
านเนินทราย, สระน้ําปากทางเนินฆ
อ, สระเก็บน้ําบ
านจํารุง

    -ฝาย  จํานวน ๗ แห�ง 

    -บ�อน้ํา   จํานวน  ๘๘๖ แห�ง 

    -บ�อบาดาล จํานวน  ๒๒ แห�ง 

    -บ�อโยกมือ   จํานวน ๗ แห�ง 

    -ประปาหมู�บ
าน จํานวน  ๔  แห�ง 
แหล�งท�องเท่ียวและสินค�าชุมชน 
 ตําบลเนินฆ
อมีสถานท่ีท�องเท่ียวเชิงอนุรักษBและศูนยBการเรียนรู
ต�างๆ ซ่ึงในปOหนึ่ง ๆ จะมีกลุ�มองคBกรท้ัง
ภาครัฐและเอกชนรวมท้ังผู
สนใจท่ัวไป ท่ีเดินทางเข
ามาศึกษา ดูงานเปDนจํานวนมาก ดังนี้ 

• หมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงป� ๒๕๕๐  
     บ
านจํารุง หมู�ท่ี ๗ เปDนหมู�บ
านท่ีมีศักยภาพเข
มแข็ง เปDนชุมชนต
นแบบ ท่ีได
รับรางวัลหมู�บ
านเศรษฐกิจ
พอเพียง ปO ๒๕๕๐ มีศูนยBการเรียนรู
ชุมชน และท่ีพักแบบโฮมสเตยB  และเปDนแหล�งเรียนรู
ท่ีมีชื่อเสียงระดับประเทศ 
ในปOหนึ่งๆ จะมีผู
คนหลายกลุ�มองคBกรเดินทางเข
ามาศึกษาดูงานสร
างงานสร
างรายได
ให
กับชุมชน 

• ธนาคารปูแสม 

 เกิดจากการรวมกลุ�มของชาวบ
านเนินทรายหมู�ท่ี ๒ และสมาชิกเครือข�าย ท่ีต
องการจะอนุรักษBและเพ่ิม
จํานวนสัตวBน้ําในช�วงฤดูวางไข� ประกอบกับดูแลรักษาผืนปQาชายเลนซ่ึงเปDนท่ีอยู�อาศัยของสัตวBน้ําให
มีความอุดม
สมบูรณB  และในปO พ.ศ. ๒๕๕๔ ได
รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดระยองเพ่ือก�อสร
างสะพานรักษBแสม เปDน
สะพานไม
เดินชมทัศนียภาพและระบบนิเวศนBคลองท�าตาโบ[ย 
 



 ๑๑

• หาดทุ�งคา 

 ในบริเวณหมู�ท่ี ๘ และหมู�ท่ี ๔ แนวติดชายทะเลอ�าวไทย มีลักษณะชายหาดยาวประมาณ ๒.๘ กิโลเมตร 
เดิมมีสภาพทางธรรมชาติท่ีสมบูรณB แต�ป=จจุบันชายหาดมีสภาพทรุดโทรมอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ําทะเล ซ่ึง
กําลังพัฒนาฟ\]นฟูให
เปDนแหล�งท�องเท่ียวชายทะเลเชิงอนุรักษBและเปDนท่ีศึกษาเรียนรู
ของชุมชน 

• บ�านปลา-ธนาคารปู 

 จากการรวมกลุ�มของชาวประมงพ้ืนบ
านหมู�ท่ี ๔ และเครือข�าย ในการท่ีจะจัดสร
างสถานท่ีเพ่ือเปDนแหล�ง
ท่ีอยู�อาศัยของสัตวBน้ําในทะเลอีกท้ังยังเปDนการอนุรักษBและเพาะพันธBสัตวBน้ําเค็มและสร
างความสมดุลยBของระบบ
นิเวศนBในทะเล เปDนแหล�งศึกษาเรียนรู
สําหรับประชาชนผู
สนใจได
ศึกษาเรียนรู
 

• สินค�าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 
 เม่ือปO พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑBได
ประกาศข้ึนทะเบียน กะป̂ น้ําปลา ของ
ตําบลเนินฆ
อ  และทุเรียนทอด ท่ีผลิตโดยกลุ�มสตรีอาสาพัฒนาตําบลเนินฆ
อ เปDนผลิตภัณฑBท่ีมีชื่อเสียงเปDนท่ี
ยอมรับและมียอดสั่งซ้ืออย�างต�อเนื่องจากนักท�องเท่ียวท่ีได
เดินทางเข
ามาแวะชมและชิม   

• โบราณสถาน มณฑปเนินฆ�อ 

 มณฑปเนินฆ
อต้ังอยู�ท่ีหมู� ๓ เปDนสถานท่ีต้ังของมณฑปท่ีครอบรอยพระพุทธบาทจําลองสมัยกรุงศรี
อยุธยา  ในสมัยก�อนสถานท่ีแห�งนี้มีงานสักการะพระพุทธบาททุกปO  แต�ในระยะหลังนี้เริ่มเสื่อมถอยเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัฒนB จึงทําให
ไม�มีการจัดงานประจําปOในป=จจุบัน 

 นอกจากเปDนสถานท่ีประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจําลองแล
ว มณฑปเนินฆ
อยังเปDนสถานท่ีปฏิบัติธรรม
ท่ีสงบเนื่องจากเปDนสถานท่ีห�างไกลจากชุมชน  ซ่ึงในแต�ละปOจะมีสาธุชนจากท่ัวทุกสารทิศเข
ามาปฏิบัติธรรมเปDน
จํานวนมาก สําหรับในอนาคตหน�วยงานท่ีเก่ียวข
องหรือเทศบาลตําบลเนินฆ
อ จะพัฒนาให
เปDนแหล�งท�องเท่ียว ใน
ด
านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของตําบล โดยจะดําเนินการก�อสร
างท่ีทําการสภาวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑB  
เพ่ือเปDนทางเลือกอีกทางหนึ่งให
นักท�องเท่ียวและบุคคลท่ัวไป พร
อมท้ังทําการปรับปรุงธรรมสถานต�างๆ ในบริเวณ
มณฑปให
เกิดความสวยงาม 

• หลักหมุดกวี จุดท่ี ๒๕ ตําบลเนินฆ�อ 

 หมู�ท่ี ๓ บ
านเนินฆ
อ บริเวณหน
าสํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆ
อเปDนท่ีตั้งของหมุดกวีท�านสุนทรภู�กวีเอก
ของโลก จัดสร
างโดยเทศบาลตําบลเนินฆ
อตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม โดยนายพิน แม�นหมาย 
ผู
ได
รับรางวัลคนดีศรีเมืองระยอง และสํานักงานศึกษาธิการอําเภอแกลงได
ชี้ว�าเปDนจุดท่ีท�านสุนทรภู�เคยเดิน
ทางผ�านมาเพ่ือเยี่ยมบิดาของตนท่ีบ
านกร่ํา เม่ือ พ.ศ. ๒๓๔๙ ตามหลักฐานเปDนข
อความท่ีปรากฏในนิราศเมืองแก
ลง  ซ่ึงเปDนข
อความท่ีแสดงว�าท�านสุนทรภู�ได
เดินทางผ�านท่ีบ
านเนินฆ
อ  สมัยโบราณเรียกบ
านเนินฆ
อว�า บ
านพงค
อ 
โดยข
อความท่ีปรากฏในนิราศเมืองแกลง  ดังนี้ 
  ด�วยเดือนเก�าเข�าวษาเปGนหน�าฝน  จึงขัดสนส่ิงของต�องประสงค� 
  ครั้นแล�วลาฝ0าเท�าปJตุรงค�   ไปบ�านพงค�อตั้งริมฝIKงคลอง 

 เทศบาลตําบลเนินฆ
อ จึงได
จารึกถ
อยคํากวีท่ีไพเราะนี้ ไว
บนแผ�นหินอ�อนบนหมุดกวีของท�านสุนทรภู�
เพ่ือเปDนแหล�งเรียนรู
สําหรับให
อนุชนคนรุ�นหลังและผู
สนใจท่ัวได
เข
ามาศึกษา ค
นคว
า  
กลุ�มอาชีพ/องค�กรต�าง ๆ 



 ๑๒

• ห�องเรียนธรรมชาติระบบนิเวศป5าชายเลนตําบลเนินฆ�อ 

 สถานท่ีตั้ง สถานพัฒนาทรัพยากรปQาชายเลนท่ี ๑ (ระยอง) หมู�ท่ี ๘ บ
านถนนนอก เปDนสถานท่ีท�องเท่ียว
เชิงอนุรักษBและศูนยBการเรียนรู
ธรรมชาติระบบนิเวศปQาชายเลนเนินฆ
อ เปDนสะพานเดินชมธรรมชาติ (Board walk)   
 ตําบลเนินฆ
อได
มีการรวมกลุ�มกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนงานพัฒนาและดําเนินกิจกรรมต�างๆ มากมาย โดย
แบ�งตามประเภทกิจกรรม ได
  ๖ ประเภทดังนี้ 
 ๑) ประเภทการขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาส�งเสริมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน 
 ๑. กลุ�มเกษตรพ้ืนบ
าน หมู� ๗    จํานวนสมาชิก  ๓๒ คน 
 ๒. กลุ�มชาวนาจํารุง-ชากโดน    จํานวนสมาชิก             ๙ คน 

 ๓. กลุ�มตีมีดบ
านเนินข
าวต
ม หมู� ๖   จํานวนสมาชิก    ๙   คน 

 ๔. กลุ�มท่ีพักชุมชน โฮมเสตยB หมู� ๗   จํานวนสมาชิก   ๑๑ คน 

 ๕. กลุ�มน้ําปลาบ
านจํารุง    จํานวนสมาชิก   ๒๙ คน 

 ๖. กลุ�มแปรรูปผลผลิต หมู� ๗    จํานวนสมาชิก   ๑๑ คน 
 ๗. กลุ�มแม�บ
านเกษตรกร หมู� ๗     จํานวนสมาชิก   ๓๐ คน 
 ๘. กลุ�มรวมซ้ือรวมขายยางพารา หมู� ๗   จํานวนสมาชิก   ๒๔ คน  
 ๙. กลุ�มพัฒนาอาชีพบ
านจํารุง หมู�ท่ี ๗   จํานวนสมาชิก   ๔๐ คน 

 ๑๐. กลุ�มแปรรูปและถนอมอาหาร หมู�ท่ี ๙  จํานวนสมาชิก   ๕๐ คน 

 ๑๑. กลุ�มพัฒนาอาชีพบ
านถนนกะเพรา หมู�ท่ี ๔  จํานวนสมาชิก   ๓๗ คน
 ๑๒. กลุ�มแปรรูปอาหารบ
านเนินฆ
อ หมู�ท่ี ๓  จํานวนสมาชิก   ๗๙ คน 
 ๑๓. กลุ�มแปรรูปอาหารบ
านถนนนอก หมู�ท่ี ๘    จํานวนสมาชิก   ๒๐ คน 

 ๑๔. กลุ�มปรับปรุงคุณภาพมังคุด หมู�ท่ี ๑   จํานวนสมาชิก   ๕๖ คน 
 ๑๕. ชมรมผู
เลี้ยงกุ
งตําบลเนินฆ
อ   จํานวนสมาชิก   ๔๘ คน 
 ๑๖. ศูนยBถ�ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรประจําตําบลเนินฆ
อ   
 ๒)ประเภทการขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ.ฟ<=นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 ๑. กลุ�มธนาคารขยะและสิ่งแวดล
อมบ
านจํารุง  จํานวนสมาชิก  ๙๑ คน 

 ๒. กลุ�มพัฒนาสิ่งแวดล
อมเพ่ือการเลี้ยงกุ
ง หมู�ท่ี ๙  จํานวนสมาชิก              ๔๐      คน 

 ๓. กลุ�มประมงพ้ืนบ
านถนนกะเพรา (บ
านปลา-ธนาคารปู)  จํานวนสมาชิก  ๓๓ คน 
 ๔. กลุ�มธนาคารปูแสมบ
านเนินทราย หมู� ๒  จํานวนสมาชิก  ๖๒ คน 
 ๓)ประเภทการขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือการส�งเสริม  ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิป?ญญาท�องถ่ิน 

 ๑. กลุ�มสมุนไพรพ้ืนบ
านจํารุง    จํานวนสมาชิก   ๙ คน 

 ๒.กลุ�มสมุนไพรพ้ืนบ
านหนองแพงพวย   จํานวนสมาชิก  ๑๐ คน 
 ๓. กลุ�มรักษBวัฒนธรรม หมู� ๗    จํานวนสมาชิก  ๒๑ คน 

 ๔. สภาวฒันธรรมตําบลเนินฆ
อ                                จํานวนสมาชิก              ๑๕       คน  

 
  



 ๑๓

 ๔)ประเภทการขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเสริมสร�างสุขภาพและปBองกันโรค 

 ๑. กลุ�มเปตองอินทโชติอําเภอแกลง หมู� ๗ จํานวนสมาชิก ๙๐ คน 
 ๒. กลุ�ม อสม.ตําบลเนินฆ
อ    จํานวนสมาชิก          ๓๘๕ คน 

 ๓. กลุ�มอินทโชติการุณยB หมู� ๗    จํานวนสมาชิก          ๑๔๐  คน 

 ๔.กลุ�มแพทยBแผนไทย     จํานวนสมาชิก    ๕ คน 

 ๕. กองทุน (สปสช.) ตําบลเนินฆ
อ 

 ๖. ศูนยBกีฬาตําบลเนินฆ
อ  
                 ๗.ชมรมสร
างสขุภาพ ๙ หมู�บ
าน                         
 ๕)ประเภทการขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา และส�งเสริมความเข�มแข็งชุมชน 
 ๑. กลุ�มสตรีอาสาพัฒนาตําบลเนินฆ
อ   จํานวนสมาชิก         ๘๑๒       คน 

 ๒.กลุ�มผู
พิการตําบลเนินฆ
อ    จํานวนสมาชิก  ๑๕  คน 

 ๓. กลุ�มอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)ตําบลเนินฆ
อ  จํานวนสมาชิก  ๓๖  คน 

 ๔. กลุ�มเยาวชนบ
านจํารุง    จํานวนสมาชิก  ๔๒   คน 
 ๕. ชมรมผู
สูงอายุบ
านจํารุง    จํานวนสมาชิก  ๗๕  คน 

 ๖. ชมรมผู
สูงอายุบ
านถนนกะเพรา   จํานวนสมาชิก          ๑๐๓   คน 

 ๗. ชมรมผู
สูงอายุบ
านหนองแพงพวย   จํานวนสมาชิก            ๕๗๙       คน 

 ๘. ศูนยB อปพร.     จํานวนสมาชิก              ๓๘       คน 

 ๙. องคBกรเครือข�ายชุมชนบ
านจํารุง (หมู�ท่ี ๗)            จํานวนสมาชิก              ๔๒       คน                       
 ๑๐. สถานีวิทยุชุมชนบ
านจํารงุ                                  จํานวนสมาชิก              ๒๕       คน 
 ๑๑. ศูนยBปฏิบัติการต�อสู
เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ทต.เนินฆ
อ 

 ๑๒. ศูนยBการเรียนรู
ชุมชนบ
านจํารุง-มหาวิทยาลัยบ
านนอก (หมู�ท่ี ๗ บ
านจํารุง) 
 ๑๓. สภาองคBกรชุมชนตําบลเนินฆ
อ 

 ๖)ประเภทสวัสดิการชุมชน 
 ๑. กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเนินฆ
อ                       จํานวนสมาชิก           ๑๘๖ คน 

 ๒. กลุ�มออมทรัพยBเพ่ือการผลิต    จํานวนสมาชิก  ๖๕๓ คน 

 ๓. กลุ�มร
านค
าชุมชนบ
านจํารุง    จํานวนสมาชิก  ๕๖๔  คน 

 ๔. กลุ�มผู
ใช
น้ําบ
านจํารุง    จํานวนสมาชิก  ๑๐๙ คน 

ข�อมูลด�านสาธารณสุข 
       สถานบริการสาธารณสุขในเขตตําบลเนินฆ
อประกอบด
วยโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล ๓ แห�ง คือ 

        ๑) โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ
านถนนกะเพรา หมู�ท่ี ๔ รับผิดชอบงาน ๓ หมู�บ
าน คือหมู� ๔, ๘ , ๙ 
        ๒) โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ
านหนองแพงพวย  หมู�ท่ี ๕  รับผิดชอบงาน ๔  หมู�บ
าน  คือ หมู�ท่ี ๑, 
๒, ๓  และหมู�ท่ี ๕ 

       ๓) โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ
านจํารุง หมู�ท่ี ๗ รับผิดชอบงาน ๒ หมู�บ
าน คือ หมู� ๖, ๗ 

 



 ๑๔

ข�อมูลอ่ืนๆ 

 ๑) จํานวนผู
สูงอายุท้ังตําบล ในตําบลเนินฆ
อมีจํานวนผู
สูงอายุท่ีข้ึนทะเบียนไว
ท้ังสิ้นจํานวน ๖๖๗ คน 
และได
รับเบ้ียยังชีพจํานวน ๖๖๗  คน   
 ๒) จํานวนผู
พิการท่ีข้ึนทะเบียนไว
ท้ังสิ้น จํานวน ๗๕ คน ได
รับเบ้ียสงเคราะหBจํานวน ๗๕ คน 
 ๓) จํานวนผู
ปQวยเอดสBจํานวน ๑๑ คน ได
รับเบ้ียสงเคราะหBจํานวน ๑๑  คน  
๒.๒  ข�อมูลเก่ียวกับศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ได�แก� โครงสร�างและกระบวนการบริหารงาน 
บุคคล  งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ�ต�างๆ 

โครงสร
างการบริหารงานบุคคล  แบ�งโครงสร
างออกเปDน ๒ ส�วน คือฝQายบริหารและฝQายนิติบัญญัติ 
ฝQายนิติบัญญัติ  มีสภาเทศบาล ประกอบด
วย สมาชิกสภา จํานวน ๑๒ คน ซ่ึงได
รับการเลือกต้ังโดยตรง

จากประชาชน  มีประธานสภา ๑ คน  รองประธานสภา ๑ คน ทําหน
าท่ีกํากับตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
ของฝQายบริหาร  การตราเทศบัญญัติ เปDนต
น 

ฝQายบริหาร  มีนายกเทศมนตรี ซ่ึงได
รับการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน  และรองนายกเทศมนตรี 
จํานวน ๒ คน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ๑ คน เลขานุการนายกเทศมนตรี ๑ คน ซ่ึงได
รับการแต�งต้ังจาก
นายกเทศมนตรี  ทําหน
าท่ีในการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย 
ข�อมูลด�านขยะ 

- รถท่ีใช
ในการจัดเก็บขยะ มีจํานวน ๒ คัน  คือรถเก็บขยะ ขนาดความจุ ๖ ลบ.หลา และรถเก็บขยะ 
ขนาด ๖ ตัน ๖ ล
อ  แบบอัดท
ายขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศกBเมตร 

- ปริมาณขยะท่ีกําจัดได
  จํานวน ๑ ตัน/วัน กําจัดโดยการนําขยะไปท้ิงท่ีกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
ตําบลห
วยยาง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ซ่ึงอยู�ห�างจากเทศบาลตําบลเนินฆ
อประมาณ ๑๕ กิโลเมตร 
ค�าธรรมเนียมการท้ิงขยะเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาทโดยการนําขยะใส�รถบรรทุกขยะไปท้ิงประมาณ สัปดาหBละ ๕ ครั้ง 
 

ศักยภาพของเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 
โครงสร
างการแบ�งส�วนราชการของเทศบาลตําบลเนินฆ
อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลเนินฆ้อ 

กองช่าง 
(ผู้อาํนวยการกองช่าง) 

สมาชิกสภาเทศบาล 
(สท. ๑๒ คน) 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล) 

( 

ท่ีปรึกษานายกฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป) 

( 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

( 

เลขานุการนายกฯ 

คณะผู�บริหาร 

กองการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา) 

( 



 ๑๕

  
 
 

การแบ�งส�วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา 
พนักงานจ�าง 

พนักงานจ�างตามภารกิจ พนักงานจ�างท่ัวไป 
สํานักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช�าง 
กองการศึกษา 
* พนักงานครูเทศบาล 

๑๐ 
๖ 
๓ 
๖ 
๑ 

- 
- 
- 
- 
 

๗ 
๑ 
๑ 
๒ 
 

๔ 
- 
๒ 
- 
 

รวม  ๔๓  คน ๒๖ ๐ ๑๑ ๖ 

 
งบประมาณ 

การบริหารรายรับ 

- ประมาณการรายรับปOงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้ 
๑. หมวดภาษีอากร          ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๒. หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับและใบอนุญาต                ๓๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
๓. หมวดรายได
จากทรัพยBสิน                  ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๔. หมวดรายได
เบ็ดเตล็ด                         ๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท 
๕. หมวดภาษีจัดสรร                ๑๔,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๖. หมวดเงินอุดหนุน               ๑๐,๒๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

             การบริหารรายจ�าย 

- ประมาณการรายจ�ายประจําปO ๒๕๕๖ ดังนี้ 
๑. งบกลาง    ๑,๒๖๑,๙๒๐.๐๐    บาท 
๒. งบเงินอุดหนุน   ๑,๐๔๒,๖๐๐.๐๐    บาท 
๓. งบดําเนินการ    ๙,๕๘๖,๖๐๐.๐๐    บาท 
๔. งบบุคลากร    ๘,๖๔๘,๘๒๐.๐๐    บาท 
๕. งบรายจ�ายอ่ืน         ๒๕,๐๐๐.๐๐    บาท 
๖. งบลงทุน    ๕,๔๓๕,๐๖๐.๐๐    บาท 

 
 
 
 
 
 

 อัตรากําลังพนักงานเทศบาล/ลูกจ�างประจํา/พนักงานจ�าง 



 ๑๖

 อุปกรณ�เครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 
๑. รถยนตBดับเพลิง          ๑   คัน  หมายเลขทะเบียน บช ๙๑๕๙  ระยอง  
๒. รถตู
          ๑   คัน หมายเลขทะเบียน นบ ๔๑๗๓ ระยอง  
๓. รถบรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะเปOยก)      ๑   คัน    หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๐๔๓ ระยอง 
๔. รถยนตB อปพร.          ๑   คัน หมายเลขทะเบียน บท ๕๕๗๗  ระยอง 
๕. รถยนตB  ๔  ประตู                 ๑   คัน หมายเลขทะเบียน กฉ ๖๔๗๕  ระยอง 
๖. รถกระเช
าไฟฟTา        ๑   คัน หมายเลขทะเบียน - 
๗. รถจักรยานยนตB                         ๑   คัน หมายเลขทะเบียน กษน ๓๒๓  ระยอง 
๘. รถขยะแบบอัดท
ายขนาด  ๖  ตัน     ๑   คัน หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๙๕๑  ระยอง 

 

ไฟฟSามีกระแสไฟฟTาใช
ครบท้ัง ๙ หมู�บ
าน แต�ยังไม�ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเช�น บ�อกุ
ง พ้ืนท่ีท่ียังไม�สามารถขยายเขตได
 
ประปา มีประปาหมู�บ
าน ใช
ครบท้ัง ๙ หมู�บ
าน แต�ยังไม�ครอบคลุมท่ัวทุกหลังคาเรือนท่ีต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีท่ีการขยาย
เขตยังไปไม�ถึง  



๑๖ 

บทท่ี  ๓ 

การวิเคราะห�ศักยภาพการพัฒนาท�องถ่ิน 
*********** 

 

๓.๑ หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
การวางแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  เป นกระบวนการกําหนด

ทิศทางการพัฒนาในอนาคตขององค�กร  โดยกําหนดสภาพการณ�ท่ีต�องการบรรลุและแนวทางการดําเนินงาน
ให�บรรลุเป,าหมายท่ีวางไว�  บนพ้ืนฐานของการรวบรวมข�อมูล  และการวิเคราะห�ข�อมูลอย�างเป นระบบท้ังนี้
จะต�องสอดคล�องกับศักยภาพของท�องถ่ิน และป4ญหาความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินด�วย 
  เทศบาลตําบลเนินฆ�อ  จึงเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาข้ึน  เพ่ือเป นการกําหนด
แนวทางในการพัฒนา  ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน�  พันธกิจ และจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตให�สอดคล�อง
กับนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดระยอง  และ
นโยบายของคณะผู�บริหารเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๑  (พ.ศ.  ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

วิสัยทัศน�และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ป<ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ได�
กําหนดวิสัยทัศน�  พันธกิจ  วัตถุประสงค�และเป,าหมาย ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาท่ีมีลําดับ
ความสําคัญสูง ดังนี้ 

วิสัยทัศน�และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี ๑๑  เป นแผนยุทธศาสตร�ชี้นําการพัฒนา  ประเทศ
ระยะ  ๕  ป<  ภายใต�วิสัยทัศน�ร�วมของสังคมไทยในอีก ๒๐ ป<ข�างหน�า  โดยมีวิสัยทัศน�  คือ “สังคมอยู�ร�วมกัน
อย�างมีความสุข ด�วยความเสมอภาค เป นธรรม และมีภูมิคุ�มกันต�อการเปลี่ยนแปลง”    
ยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ มี ๖ ยุทธศาสตร� ดังนี้ 
             ๑)  ยุทธศาสตร�การสร�างความเป นธรรมในสังคม 

     ๑.๑  การสร�างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให�ทุกคนในสังคมไทยควบคู�กับการ
เสริมสร�างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร�างโอกาสในชีวิตให�แก�ตนเอง 

     ๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให�ทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เน�นการสร�างภูมิคุ�มกันระดับ
ป4จเจกและสร�างการมีส�วนร�วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

     ๑.๓ การเสริมสร�างพลังให�ทุกภาคส�วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช�ชีวิตในสังคมและมีส�วน
ร�วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได�อย�างมีคุณค�าและศักด์ิศรี 

     ๑.๔ การสานสร�างความสัมพันธ�ของคนในสังคมให� มีคุณค�าร�วมและตระหนักถึง
ผลประโยชน�ของสังคม และเสริมสร�างการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปร�งใส มีระบบตรวจสอบ
และการรับผิดชอบท่ีรัดกุม 
             ๒)  ยุทธศาสตร�การพัฒนาคนสู�สังคมแห�งการเรียนรู�ตลอดชีวิตอย�างยั่งยืน 

       ๒.๑  การปรับโครงสร�างและการกระจายตัวประชากรให�เหมาะสม 
       ๒.๒  การพัฒนาคุณภาพคนไทยให�มีภูมิคุ�มกันต�อการเปลี่ยนแปลง 



๑๗ 

       ๒.๓  การส�งเสริมการลดป4จจัยเสี่ยงด�านสุขภาพอย�างเป นองค�รวม  
       ๒.๔  การส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
       ๒.๕  การเสริมสร�างความเข�มแข็งของสถาบันทางสังคม 

            ๓)  ยุทธศาสตร�ความเข�มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน 
       ๓.๑  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป นฐานการผลติภาคเกษตรให�เข�มแข็งและยั่งยืน 
       ๓.๒  การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
       ๓.๓  การสร�างมูลค�าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดถึงห�วงโซ�การผลิต 
       ๓.๔  การสร�างความม่ันคงในอาชีพและรายได�ให�แก�เกษตรกร 
       ๓.๕  การสร�างความม่ันคงด�านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ

ชุมชน 
       ๓.๖  การสร�างความม่ันคงด�านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ

เข�มแข็งภาคเกษตร 
       ๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร�างความม่ันคงด�านอาหารและ

พลังงาน 
           ๔)  ยุทธศาสตร�การปรับโครงสร�างเศรษฐกิจสู�การเติบโตอย�างมีคุณภาพและยั่งยืน 

       ๔.๑  การปรับโครงสร�างเศรษฐกิจการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน 
       ๔.๒  การพัฒนาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย  และนวัตกรรม 
       ๔.๓  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันท่ีมีประสิทธิภาพ เท�าเทียม และเป นธรรม 
       ๔.๔  การบริหารจัดการเศรษฐกิจส�วนรวมอย�างมีเสถียรภาพ 

           ๕)  ยุทธศาสตร�การสร�างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
     ๕.๑  การพัฒนาความเชื่อมโยงด�านการขนส�งและระบบโลจิสติกส�ภายใต�กรอบความร�วมมือ

ในอนุภูมิภาคต�าง ๆ 
     ๕.๒  การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันระดับอนุภูมิภาค 
     ๕.๓  การสร�างความพร�อมในการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 
     ๕.๔  การเข�าร�วมเป นภาคีความร�วมมือระหว�างประเทศและภูมิภาคภายใต�บทบาทท่ี

สร�างสรรค� เป นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว�างประเทศในเวทีโลก 
     ๕.๕  การสร�างความเป นหุ�นส�วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

การเคลื่อนย�ายแรงงาน และการส�งเสริมแรงงานไทยในต�างประเทศ 
     ๕.๖  การมีส�วนร�วมอย�างสําคัญในการสร�างสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ป,องกันภัยจาก

การก�อการร�ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร�ระบาดของโรคภัย 
     ๕.๗  การเสริมสร�างความร�วมมือท่ีดีระหว�างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอย�างมีจริยธรรมและไม�ส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม พร�อมท้ังเปPดรับความร�วมมือกับองค�กรระหว�าง
ประเทศท่ีไม�แสวงหากําไร 

     ๕.๘  การเร�งรัดการใช�ประโยชน�จากข�อตกลงการค�าเสรีท่ีมีผลบังคับใช�แล�ว 



๑๘ 

     ๕.๙  การส�งเสริมให�ประเทศไทยเป นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมท้ัง
เป นฐานความร�วมมือในการพัฒนาภูมิภาค 

     ๕.๑๐  การปรับปรุงและเสริมสร�างความเข�มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ  ต้ังแต�
ระดับชุมชนท�องถ่ิน 
             ๖)  ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน    

     ๖.๑  การอนุรักษ�  ฟSTนฟู และสร�างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
     ๖.๒  การปรับกระบวนทัศน�การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร�อมไปสู�การเป น

เศรษฐกิจและสังคมคาร�บอนตํ่าและเป นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
     ๖.๓  การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เพ่ือให�สังคมมีภูมิคุ�มกัน 
     ๖.๔  การเตรียมความพร�อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
     ๖.๕  การสร�างภูมิคุ�มกันด�านการค�าจากเง่ือนไขด�านสิ่งแวดล�อมและวิกฤตจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
     ๖.๖  การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวข�องกับกรอบความตกลงและ

พันธกรณีด�านสิ่งแวดล�อมระหว�างประเทศ 
     ๖.๗  การควบคุมและลดมลพิษ 
     ๖.๘  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�มี

ประสิทธิภาพ โปร�งใสและเป นธรรมอย�างบูรณาการ 
 วัตถุประสงค� 

๑) เพ่ือเสริมสร�างสังคมท่ีเป นธรรมและเป นสังคมสันติสุข 
๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ�มวัยอย�างเป นองค�รวมท้ังทางกาย ใจ สติป4ญญา อารมณ�

คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให�มีคุณภาพ 
๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให�เติบโตอย�างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ

เครือข�ายการผลิตสินค�าและบริการบนฐานป4ญญา นวัตกรรม และความคิดสร�างสรรค�ในภูมิภาคอาเซียน มี
ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม นําไปสู�การเป นสังคม
คาร�บอนตํ่า 

๔) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�เพียงพอต�อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป นฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ 

          วิสัยทัศน�ประเทศไทย 
              “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข�งขัน คนไทยอยู�ดีกินดี มีความเสมอภาค และเป นธรรม” 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ มี ๔  ยุทธศาสตร�  ดังนี้ 
๑)  ยุทธศาสตร�การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ�นจากประเทศ

รายได�ปานกลาง (Growth & Competitiveness) 
๒) ยุทธศาสตร�การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) 
๓) ยุทธศาสตร�การเติบโตท่ีเป นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม (Green Growth) 



๑๙ 

๔) ยุทธศาสตร�การสร�างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal 
Process) 

นโยบายรัฐบาล 
๑) นโยบายเร�งด�วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในป<แรก 
๒) นโยบายความม่ันคงแห�งรัฐ 
๓) นโยบายเศรษฐกิจ 
๔) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
๕) นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
๖) นโยบายวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
๗) นโยบายการต�างประเทศและเศรษฐกิจระหว�างประเทศ 
๘) นโยบายการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 

            วิสัยทัศน�ของกระทรวงมหาดไทย 
   โดยยึดกรอบแนวทางตามนโยบายและยุทธศาสตร�การพัฒนาของรัฐบาล  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  ฉบับท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙  และหลักการแนวคิดของ “การบริหารรัฐกิจแนวใหม�” 
ท่ีให�ความสําคัญกับการบริหารราชการเพ่ือ  “ประโยชน�สุขของประชาชน  เป นธงนําการบริหาร”  โดยมุ�ง
เพ่ือให�  “บ�านเมืองน�าอยู�  เชิดชูคุณธรรม”  เป นสําคัญ  มีการกําหนดระยะเวลา  เป,าหมายและกลยุทธ�การ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน  ซ่ึงประชาชนสามารถตรวจสอบการดําเนินงานในเป,าหมายท่ีระบุ  และห�วงเวลาท่ีกําหนด
ไว�ได�  ท้ังนี้ยังเป นพ้ืนฐานสําหรับทํางบประมาณ  ป<  ๒๕๔๗  และงบประมาณระยะปานกลาง 
 -    วิสัยทัศน�ของกระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๑ 
   กระทรวงมหาดไทย  เป นกระทรวงหลักและหน�วยงานเริ่มต�นในการรักษาความม่ันคงภายใน  
การรักษาความสงบเรียบร�อย  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  ตลอดจนการแก�ไขป4ญหา  การพัฒนาการ
ให�บริการ  การบริหารจัดการแบบบูรณาการในทุกพ้ืนท่ีจนเกิดผลสัมฤทธิ์ต�อการบริหารจัดการ  การสร�าง
บ�านเมืองน�าอยู�  การเชิดชูคุณธรรม  จริยธรรม  นําประโยชน�และความสงบ  และสันติสุขท่ีแท�จริงมาสู�
ประชาชน 
 -    วิสัยทัศน�และพันธกิจ กรมส(งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
   กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  เป นหน�วยงานหลักในการสนับสนุนส�งเสริมพัฒนา
ศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  เพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชนอย�างมีประสิทธิภาพ  
และมีทิศทางการพัฒนาท่ีสอดคล�องแนวนโยบายแห�งรัฐ  เพ่ือนําสู�เป,าหมาย  มุ�งพัฒนาเพ่ือ  “ส�งเสริมองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน  ให�มีการบริหารจัดการท่ีดี  เพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน” เพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน�
ดังกล�าว  กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินได�กําหนดพันธกิจของการพัฒนาดังนี้ 

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินและองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน  ตามหลักธรรมาภิบาล 

๒. พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคลของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  และ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  บนพ้ืนฐานหลักคุณธรรม 



๒๐ 

๓. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด�านการเงินการคลังขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน 

๔. พัฒนาและใช�ประโยชน�จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของกรม
ส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินและองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

๕. นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป นแนวทางในการส�งเสริมและสนับสนุนองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน  ในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม  และการเมือง  การปกครอง  ให�สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ  แผนการบริหารราชกาการแผ�นดิน  และความต�องการของชุมชน 

๖. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาท�องถ่ิน  โดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู� 
๗. ส�งเสริมบทบาทขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ในการสร�างสังคมอยู�เย็นเป นสุข  มี

ความสมานฉันท�  โดยส�งเสริมให�ภาคประชาชนมีส�วนร�วมในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�เป นประมุข 

๘. สนับสนุนการรักษาความม่ันคงของรัฐ  และความสงบสุขของประชาชน 
๙. การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระ

เจ�าอยู�หัว ฯ  ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา 
 กรมส(งเสริมการปกครองท�องถ่ินมีการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนา  ๔  ยุทธศาสตร� 
   ๑.  ยุทธศาสตร�ส�งเสริมการบริหารจัดการท่ีดีและกระจายอํานาจสู�ท�องถ่ิน 

๒. ยุทธศาสตร�ส�งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดการสิ่งแวดล�อมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ยุทธศาสตร�ส�งเสริมการพัฒนาสังคมบนพ้ืนฐานของคุณธรรม 
๔. ยุทธศาสตร�ส�งเสริมการรักษาความม่ันคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน 

      ยุทธศาสตร�การพัฒนากลุ(มจังหวัด  ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  และตราด)   

  วิสัยทัศน�กลุ�มจังหวัด 

  “แหล�งท�องเท่ียวระดับสากล แหล�งผลิตสินค�าเกษตรท่ีมีคุณภาพ ฐานอุตสาหกรรมท่ีเป นมิตรต�อ
สิ่งแวดล�อมและชุมชนอยู�ร�วมกันอย�างสมดุลและยั่งยืน ประตูสู�เศรษฐกิจโลก” 

          ประเด็นยุทธศาสตร�การพัฒนามี  ๔  ยุทธศาสตร�  ดังนี้ 
๑. ส�งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร  แหล�งท�องเท่ียว และเชื่อมโยงการ

ท�องเท่ียวให�มีคุณภาพ และมีความยั่งยืน 
๒. อนุรักษ� ฟSTนฟู ป,องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมโดยการมีส�วนร�วมของทุกภาค

ส�วนเพ่ือให�เกิดประโยชน�ทางเศรษฐกิจและสังคมอย�างยั่งยืน 
๓. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรและผลิตภัณฑ�ให�ได�มาตรฐานสอดคล�องกับ

ความต�องการท้ังในประเทศและต�างประเทศ 
๔. พัฒนาระบบการผลิตและกําลังคนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันและเป นมิตร

ต�อสิ่งแวดล�อมและชุมชน 



๒๑ 

๕. ส�งเสริมการค�าการลงทุนการบริการ และระบบโลจิสติกส�ให�ได�มาตรฐานเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแข�งขัน 

 ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดระยอง 
  วิสัยทัศน�การพัฒนาจังหวัดระยอง 
  “ประชามีสุข ท(องเท่ียวอนุรักษ� เกษตรสร�างสรรค� อุตสาหกรรมเป=นมิตร  สู(ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” 
   ยุทธศาสตร�การพัฒนา  การพัฒนาจังหวัดเป นไปในทิศทางท่ีม่ันคง สังคมสงบสุข เศรษฐกิจ
ก�าวหน�า และประชาชนดํารงชีวิตอย�างมีความสุข ภาพใต�กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก
จังหวัดท่ีคาดการณ�ได�ยากท้ังทางการเมือง และผันผวนทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนบ�อยครั้ง  การจัดทํายุทธศาสตร�
การพัฒนาจังหวัดจึงต�องเร�งสร�างภูมิคุ�มกันเพ่ือป,องกันความเสี่ยงต�าง ๆ และเสริมสร�างรากฐานการพัฒนาให�
เข�มแข็ง รวมท้ังสร�างโอกาสในการพัฒนาให�เจริญก�าวหน�าต�อไป โดยได�ดําเนินยุทธศาสตร�และให�ความสําคัญ
ของการพัฒนาเป นลําดับ  ดังนี้ 
   ๑.   ส(งเสริมและพัฒนาการท(องเท่ียวของจังหวัดให�มีมูลค(าทางเศรษฐกิจควบคู(กับการ
อนุรักษ�ทรัพยากรการท(องเท่ียวให�คงอยู(อย(างย่ังยืน 

๑.๑  ฟSTนฟูและพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวท่ีเก่ียวเนื่องกับธรรมชาติเป นหลัก รวมถึงแหล�ง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร�ท่ีเก่ียวกับการท�องเท่ียวเพ่ือให�เกิดมูลค�าทางเศรษฐกิจและคงอยู�อย�างยั่งยืน 

๑.๒  ส�งเสริมการจัดการแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsible Travel) ไม�
มีผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมและสังคม (no or low impact)  มีการจัดการท่ียั่งยืนครอบคลุมถึงการอนุรักษ�
ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล�อม การป,องกันและกําจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างมี
ขอบเขต 

๑.๓  ส�งเสริมการท�องเท่ียวท่ีเอ้ือต�อกระบวนการเรียนรู� (Learning process) โดยมี
การศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดล�อมและระบบนิเวศของแหล�งท�องเท่ียว เป นการเพ่ิมพูนความรู� ความประทับใจ 
เพ่ือสร�างความตระหนักและปลูกจิตสํานึกท่ีถูกต�องต�อนักท�องเท่ียว ประชาชนท�องถ่ิน 

๑.๔  สร�างกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนและชุมชนท�องถ่ินเพ่ือก�อให�เกิด
ผลประโยชน�ต�อท�องถ่ิน ยกระดับคุณภาพชีวิตและการได�รับผลตอบแทน เพ่ือกลับมาบํารุงรักษาและจัดการ
แหล�งท�องเท่ียวด�วย 

๑.๕  ส�งเสริมการประชาสัมพันธ�  การตลาด การสร�างสรรค�กิจกรรม และรูปแบบการ
ท�องเท่ียวเพ่ือสร�างคุณค�าและมูลค�าเพ่ิมทางการท�องเท่ียว 

๑.๖  เสริมสร�างการป,องกันและรักษาความปลอดภัยเพ่ือสร�างความเชื่อม่ันด�านการ
ท�องเท่ียว (Safe and Security) 

๒)  ส(งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�สอดคล�องกับความต�องการ
ของตลาดและมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต(อผู�บริโภคท้ังภายในและต(างประเทศ   

     ๒.๑  ส�งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค�าเกษตร ประมงและผลิตภัณฑ�เกษตรให�มีความ
ปลอดภัย มีคุณภาพได�มาตรฐานและสร�างมูลค�าเพ่ิมให�สินค�าเกษตร 



๒๒ 

     ๒.๒  สร�างและขยายเครือข�ายการตลาด ช�องทางการจําหน�วยสินค�าเกษตร ประมงและ
ผลิตภัณฑ�เกษตรเพ่ือสร�างรายได�ให�กับเกษตรกรท้ังภายในประเทศและต�างประเทศ 

     ๒.๓  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานท่ีจําเป น
เพ่ือให�การผลิตภาคเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพและเพียงพอต�อความต�องการของเกษตรกร 

     ๒.๔  พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ�เกษตรและบรรจุภัณฑ�ให�มีมูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
๓)  ปรับปรุงและส(งเสริมการพัฒนาการผลิตภาคอุตสาหกรรมให�คํานึงถึงสภาพแวดล�อม

และความสะอาด และสนับสนุนการดําเนนิธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต(อสังคม 
     ๓.๑ สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงผลิตภัณฑ� กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ี

ไม�ก�อให�เกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงต�อมนุษย�และสิ่งแวดล�อม 
     ๓.๒ ส�งเสริมและสนับสนุนการผลิตของโรงงานควบคู�ไปกับการรักษาสิ่งแวดล�อมด�วย

เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด เพ่ือต�นทุนการผลิต และการป,องกันมลพิษท่ีอาจส�งผลกระทบต�อสุขภาพอนามัย
ของมนุษย� และสิ่งแวดล�อม 

     ๓.๓  ส�งเสริมพัฒนากระบวนการผลิตท่ีคํานึงถึงสภาพแวดล�อมและความสะอาด 
     ๓.๔  ส�งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต�อสังคม 
     ๓.๕  เสริมสร� างและเ พ่ิมขีดความสามารถในการแข�ง ขันของผู�ประกอบการ

ภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย�อม  
   ปFญหาร(วมกันขององค�กรปกครองส(วนท�องถ่ินในจังหวัด  เช�น  จังหวัดอาจกําหนด
ประเภทโครงการท่ีเกินศักยภาพว�าควรเป นประเภทแหล�งน้ํา  โครงการก�อสร�างถนนหรือสะพาน  ท่ีมีขนาด
ใหญ�ใช�เชื่อมต�อหลายหมู�บ�าน 

กรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 
   ๑. ยุทธศาสตร�ด�านการอนุรักษ�ฟSTนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 
   ๑.   อบจ. เป นหน�วยงานหลักในการจัดสร�างและบริหารจัดการ ท่ีกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลรวมของจังหวัด 
   ๒.  สนับสนุนให� อปท. ในด�านภารกิจหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องกับการรักษาสิ่งแวดล�อม 
                     ๓.  ส�งเสริมให�ชุมชนและผู�ประกอบการอุตสาหกรรม ตระหนัก/มีจิตสํานึกท่ีดีต�อสาธารณะ 

๔.  ส�งเสริมให�ชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 
   ๒.  ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการกีฬาให�มีศักยภาพในการแข�งขัน 

๑. ส�งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาภายใต�อํานาจหน�าท่ี 
๒. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ�การเรียนการสอนท่ีจําเป น 
๓. สนับสนุนกิจกรรมด�านการกีฬาโดยพัฒนากีฬาเยาวชนให�มีความเป นเลิศใน

ระดับประเทศ 
๔. เสริมสร�างความเข�มแข็งและความอบอุ�นในครอบครัว 
๕. สนับสนุนส�งเสริม อปท. ในการจัดการศึกษาเด็กในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองท่ีเรียนดี เพ่ือสร�าง

ขวัญและกําลังใจแก�เยาวชน 
 



๒๓ 

๓.  ยุทธศาสตร�ด�านการเสริมสร�างคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต�การขยายตัวทางอุตสาหกรรม 
๑. จัดให�มีกลไกการทํางานร�วมระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจ

ด�านการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม และผลกระทบ 
๒. เสริมสร�างสุขภาพอนามัยและป,องกันยาเสพติดและโรคติดต�อแก�ประชาชน 
๓. พัฒนาผู�ด�อยโอกาส ผู�พิการ ผู�สูงอายุ เด็กและเยาวชน และผู�ปzวยโรคเอดส� 
๔. ส�งเสริมการรักษาความสงบเรียบร�อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
๕. การป,องกันและแก�ไขป4ญหามลพิษ 

    ๔.  ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมป4จจัยการผลิตภาคการเกษตรสู�ตลาดสากล 
   ๑.   รักษาระดับราคาสินค�าเกษตรผ�านมาตรการต�าง ๆ 
   ๒.   ส�งเสริมและสนับสนุนเพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�เกษตรกรรายย�อยในภาคการเกษตร 
   ๓.   ส�งเสริมให�ความรู�และพัฒนาเทคนิค วิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๔.   สร�างมาตรฐานและเพ่ิมมูลค�าของสินค�าการเกษตร 
   ๕.   พัฒนาแหล�งน้ําและสาธารณูปโภค 
   ๖.   ส�งเสริมให�ความรู�ด�านเกษตรอินทรีย�ให�กับเกษตรกร 
    ๕.  ยุทธศาสตร�ด�านส�งเสริมเศรษฐกิจการท�องเท่ียวตามศักยภาพของแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑. จัดระเบียบการค�าขาย บริเวณสถานท่ีท�องเท่ียวของจังหวัดอย�างเข�มงวด 
๒. รณรงค�ให�ประชาชนและภาคธุรกิจหันมาเสียภาษีในพ้ืนท่ีมากข้ึน เพ่ือนําเงินดังกล�าวมา

พัฒนาด�านสาธารณูปโภคของจังหวัด 
๓. ประสานและสนับสนุนให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องก�อสร�างปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียวใหม� 
๔. ส�งเสริมและสนับสนุนการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�และการท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร�

วัฒนธรรม 
๕. ส�งเสริมและสนับสนุนรักษาความปลอดภัยแก�นักท�องเท่ียว 

    ๖.  ยุทธศาสตร�ด�านส�งเสริมศาสนาวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิป4ญญาท�องถ่ินและการค�าขายท่ีเพียงพอกับ
พ้ืนท่ีและความเป นเมือง 

๑.  สนับสนุนกิจกรรมด�านศาสนา การอนุรักษ�จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิป4ญญา
ท�องถ่ิน 
๒.  ส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมท่ีดีในสังคม เผยแพร�หลักธรรม คําสอนศาสนา 
๓.  ส�งเสริมอาชีพสนับสนุนความเข�มแข็งของกลุ�มอาชีพและจัดต้ังแหล�งเรียนรู�ชุมชน 

   ๗. ยุทธศาสตร�ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
๑. ก�อสร�าง  ปรับปรุง  ถนน ทางระบายน้ํา สะพาน  ท�าเทียบเรือ 
๒. พัฒนาและปรับปรุงให�มีระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานอย�างเพียงพอ 
๓. การก�อสร�าง  ปรับปรุงภูมิทัศน�  สถานท่ีพักผ�อน 

     ๘.  ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช�และสถานท่ีปฏิบัติงาน 



๒๔ 

๒. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรด�านธรรมาภิบาล 
๓. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนและให�ความรู�ความเข�าใจในระบบประชาธิปไตย 
๔. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระหว�างหน�วยงาน 

นโยบายการพัฒนาของผู�บริหารท�องถ่ิน 
 ผู�บริหารท�องถ่ินได�แถลงต�อสภาเทศบาลตําบลเนินฆ�อ เม่ือวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ.2556 ว�า
จะบริหารราชการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล คือยึดม่ันในหลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร�งใส หลักการมีส�วนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ�มค�า และได�แถลง
นโยบายการพัฒนาเทศบาลไว�ท้ังหมด 6 ด�าน  ดังนี้คือ 

๑.  นโยบายด�านสังคม 
    ๑ ส�งเสริมการบริการทางด�านสาธารณสุข เช�น 

                ๑.๑ ส�งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล 
                 ๑.๒ การบริหารจัดการขยะในระดับหมู�บ�านและในระดับตําบล 

 ๑.๓ ส�งเสริมสนับสนุนศูนย�พลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 
โดยสนับสนุนงบประมาณในการป,องกันและแก�ไขป4ญหายาเสพติด 

                  ๑.๔ รณรงค�ส�งเสริมการป,องกันและควบคุมโรคติดต�อ/ไม�ติดต�อ 
                                   ๑.๕ ส�งเสริมสุขภาพพ่ีน�องประชาชน โดยการส�งเสริมให�มีการออกกําลังกายเพ่ือ

สุขภาพเช�นการจัดการแข�งขันกีฬาประเภทต�างๆ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ�
กีฬาให�แก�หมู�บ�านต�าง ๆ 

  ๒. ส�งเสริมสวัสดิการของคนพิการและคนชราโดยจัดให�มีการสงเคราะห�เบ้ียยังชีพแก�คน
พิการและคนชราภายในเขตเทศบาล 

       ๓. ส�งเสริมการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 
  ๔. จัดให�มีการระวังและป,องกันสาธารณภัยต�างๆ อันอาจเกิดข้ึนแก�ประชาชน 
  ๕. ส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความรู�ให�กับเด็ก สตรี และเยาวชน  ผู�ด�อยโอกาส

และผู�ยากจน 
  ๖. จัดให�มีสันทนาการต�าง ๆ เพ่ือส�งเสริมให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีสุขภาพร�างกาย

แข็งแรงเช�นจัดให�มีสวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพสําหรับให�ประชาชนได�ใช�เป นสถานท่ี
ออกกําลังกายและพักผ�อนหย�อนใจ 

  ๗. ส�งเสริมสนับสนุนการทํางานของศูนย� อปพร. เทศบาลตําบลเนินฆ�อ เช�น จัดฝ�กอบรม
ทบทวนความรู� อปพร. สนับสนุนการปฏิบัติหน�าท่ีของ อปพร. เป นต�น 

                       ๘. ส�งเสรมิสนับสนุนการปฏิบัติหน�าท่ีของ ชรบ. ในการออกปฏิบัติหน�าท่ี 

๒.  นโยบายด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน   
๑. จัดให�มีน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ให�แก�ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล

เนินฆ�ออย�างท่ัวถึง 
๒. จัดให�ประชาชนได�มีไฟฟ,าแสงสว�างในทุกๆหมู�บ�านอย�างท่ัวถึง เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 



๒๕ 

๓. จัดให�ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ,าแรงตํ่า ใช�อย�างท่ัวถึงทุกหลังคาเรือน คิดเป น 
๑๐๐ เปอร�เซ็นต� ของประชากรในเขตเทศบาลเพ่ือเป นการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของพ่ีน�องชาวเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 

     ๔.  จัดให�มีถนนสาธารณะท่ีได�มาตรฐานมีความสะอาด ปลอดภัยสําหรับใช�ในการสัญจร
ของประชาชนชาวเทศบาลตําบลเนินฆ�อ  และประชาชนโดยท่ัวไปท่ีสัญจรไป–มา 
อย�างท่ัวถึง 

๓.  นโยบายด�านการเมืองการบริหาร   
๑. นํารูปแบบการบริหาร โดยการน�อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ           

หลักธรรมาภิบาล (NEUNKHO MODEL) มาใช�ในการบริหารโครงการ งบประมาณ 
บุคลากร ของเทศบาลตําบลเนินฆ�ออย�างเป นรูปธรรมชัดเจน สามารถกําหนดเป น
แนวทางปฏิบัติให�ผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผู�นําชุมชนและประชาชน
ถือปฏิบัติ  

๒. ส�งเสริมให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการบริหารและการพัฒนาเทศบาลโดยเฉพาะ
ในระดับหมู�บ�านอย�างแท�จริง โดยให�ประชาชนในหมู�บ�านสามารถกําหนดแนวทางการ
พัฒนาหมู�บ�านของตนเองได� โดยร�วมกับคณะกรรมการ การพัฒนาหมู�บ�าน และกํานัน 
ผู�ใหญ�บ�านคณะกรรมการหมู�บ�านเข�มแข็งต�อสู�เพ่ือเอาชนะป4ญหายาเสพติด อสม. และ
กลุ�มพลังมวลชนภายในหมู�บ�าน ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาแต�ละหมู�บ�าน ท้ัง ๙ 
หมู�บ�าน 

๓. ส�งเสริมให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย�เป นประมุขในทุก ๆ ระดับ 

๔. ดําเนินการให�มีการปรับปรุงพัฒนาเพ่ิมคุณภาพ ประสิทธิภาพ และศักยภาพของ
บุคลากรของเทศบาลตําบลเนินฆ�อในทุกๆระดับ เพ่ือให�การบริหารงาน และการ
พัฒนาเทศบาลตําบลเนินฆ�อมีความเจริญก�าวหน�า และประชาชนท่ีมาขอรับบริการ
ได�รับความพึงพอใจสูงสุด 

๕. ส�งเสริมให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานของเทศบาลในด�านต�างๆ เช�น 
ให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างของเทศบาล 

             ๖. จัดให�มีการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารราชการและพร�อมท้ังให�บริการข�อมูลข�าวสารทาง
ราชการแก�ประชาชนอย�างท่ัวถึง 

                             ๖.๑ จัดให�มีและปรับปรุงศูนย�ข�อมูลข�าวสาร และให�มีการเปPดเผยข�อมูลข�าวสารแก�
ประชาชนอย�างจริงจัง 

                             ๖.๒ ปรับปรุงและขยายเขตระบบหอกระจายข�าวให�ท่ัวถึงภายในเขตเทศบาลเพ่ือให� 
การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารราชการและข�าวสารท่ีจําเป นไปสู�พ่ีน�องประชาชน
อย�างรวดเร็ว และท่ัวถึง 

   ๖.๓ จัดให�มีการเผยแพร�รายงานกิจการประจําป<ของเทศบาลให�พ่ีน�องประชาชน
ได�รับทราบการดําเนินงานของเทศบาลอย�างท่ัวถึง 



๒๖ 

๗. จัดให�มีการดําเนินการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนําคอมพิวเตอร�มา
ประยุกต�ใช�ในการให�บริการประชาชนให�ได�รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต�อง 

๘. จัดให�พ่ีน�องประชาชนได�รับการฝ�กอบรมความรู�ด�านต�างๆ และได�มีโอกาสศึกษาดูงาน
เพ่ือความรู� หรือพัฒนาอาชีพเพ่ือสร�างรายได� 

๙. จัดให�มีการบริการในด�านการติดต�อสื่อสารและค�นหาข�อมูลในทุก ๆ ด�านโดยนํา
คอมพิวเตอร�มาใช�ในการค�นหาผ�านระบบอินเตอร�เน็ตไร�สายความเร็วสูงมาบริการ
ประชาชนในเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 

๔. ด�านการศึกษา ศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปFญญาท�องถ่ิน 
 ๔.๑ ส�งเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กและระดับประถมวัย 
 ๔.๒ ส�งเสริมการศึกษานอกระบบ และศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔.๓ ประเพณีรดน้ําดําหัวผู�อาวุโส ซ่ึงเป นท่ีเคารพกราบไหว�ในวันสงกรานต� 
 ๔.๔ ประเพณีลอยกระทงเพ่ือขอขมาต�อพระแม�คงคาในวันลอยกระทง 
 ๔.๕ ศาสนพิธีและประเพณีในวันสําคัญทางศาสนา และวันสําคัญของชาติ 
 ๔.๖ ส�งเสริมศูนย�พัฒนาครอบครัวของเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 

๕.  นโยบายด�านเศรษฐกิจ   
๑. จัดให�มีการอาชีพโดยการฝ�กอบรมวิชาชีพแขนงต�างๆ ท่ีสอดคล�องกับความต�องการ

ของประชาชน เพ่ือเป นการสร�างงาน สร�างอาชีพและเป นการเพ่ิมรายได�และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่ีน�องประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 

๒. สนับสนุนการจําหน�ายผลผลิตทางการเกษตรของพ่ีน�องประชาชนชาวเทศบาลตําบล
เนินฆ�อให�เป นท่ีรู�จักแพร�หลายเพ่ือเป นการขยายช�องทางในการจําหน�ายผลผลิต
ทางการเกษตรให�มากข้ึน 

๓. ส�งเสริมศูนย�บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เพ่ือจัดให�มีการฝ�กอบรม
ความรู�ด�านวิชาการเกษตรให�แก�พ่ีน�องประชาชนซ่ึงเป นเกษตรกร เช�น การทําปุ�ย
หมัก ปุ�ยอินทรีย� ปุ�ยจุลินทรีย� และการนําเทคโนโลยีสมัยใหม�มาประยุกต�ใช�ในการ
ทําการเกษตรกรรม 

       ๔. ส�งเสริมการท�องเท่ียว 
๖.  นโยบายด�านการพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 

๑. จัดให�มีการเฝ,าระวังและอนุรักษ�ปzาชายเลน   เพ่ือเป นการรักษาระบบนิเวศ    ซ่ึง
เป นแหล�งประกอบอาชีพทางด�านการประมงของพ่ีน�องประชาชนชาวเทศบาลตําบล
เนินฆ�อ 

๒. รณรงค�ปลูกฝ4งจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
๓. จัดให�มีการเฝ,าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อม และการก�อให�เกิดมลพิษ

ทางด�านต�างๆ เช�น ทางน้ํา ทางอากาศ ทางเสียงและกลิ่น 
 
 



๒๗ 

๓.๑  ปFจจัยและสถานการณ�การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต(อการพัฒนา 
ผลการวิเคราะห�ป4ญหาและความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินตามประเด็นการพัฒนาท�องถ่ิน 

   ในการจัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนา  เทศบาลตําบลเนินฆ�อได�วิเคราะห�ป4ญหาและความ
ต�องการของประชาชน  โดยสรุปประเด็นหลักในการพัฒนา  ตามลําดับความต�องการ  ดังนี้ 

ป4ญหาด�าน สภาพป4ญหา พ้ืนท่ีเป,าหมาย แนวโน�มในอนาคต 
๑.  ด�าน
สาธารณสุข 
 
 
 

๑.  ป4ญหาการแพร�ระบาดของโรคติดต�อ ๙  หมู�บ�าน ๑.  ลดการแพร�ระบาดของโรคติดต�อ  
เช�นโรคไข�เลือดออก  โรคเอดส� 
๒.  ต�องมีการประชาสัมพันธ�และการ
รณรงค�ควบคุมป,องกันโรคติดต�ออย�าง
จริงจัง 

๒.  ด�าน
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

๑.  พ้ืนผิวการจราจรขรุขระ  เป นหลุมบ�อ  
ทําให�ไม�มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สินในการสัญจรผ�านไป –มา 
๒.  เส�นทางการจราจรแคบไม�สะดวกในการ
ใช�เส�นทาง 

๙   หมู�บ�าน ๑.  ประชาชนได�รับความสะดวกใน
การสัญจรผ�านไป – มา 
๒.  มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สิน 
๓.  ก�อสร�าง/ซ�อมแซม/ขยายผิว
การจราจรให�กว�างกว�าเดิม 

 ๓.  ขาดแคลนน้ําสะอาดไว�สําหรับอุปโภค 
และบริโภค 

๙  หมู�บ�าน ๑.  ประชาชนมีน้ําสะอาดไว�อุปโภค
และบริโภคอย�างเพียงพอ 
๒.  มีการก�อสร�างระบบประปาท่ีได�
มาตรฐาน 
๓.  มีการขยายเขตระบบประปาให�
เพียงพอต�อความต�องการ 

 ๔.  ไม�มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน
ในยามวิกาล 

๙  หมู�บ�าน ๑.  ขยายเขตไฟฟ,าสาธารณะให�ท่ัวถึง
ทุกถนนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล 
๒.  ซ�อมแซม/บํารุงรักษาไฟฟ,า
สาธารณะให�อยู�ในสภาพท่ีใช�ได�ดี 

 ๕. เกิดอุบัติเหตุบนถนนภายในเขตเทศบาล ๙  หมู�บ�าน ๑.  ลดป4ญหาความไม�ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย�สินของประชาชน 
จําเป นต�องมีการติดต้ังสัญญาณจราจร  
เช�น  ป,ายเตือน  ไฟสัญญาณเตือน  
และเครื่องหมายการจราจร บริเวณ
ทางโค�ง  ทางแยก   
๒.  ติดต้ังป,ายบอกทางเพ่ือความ
สะดวกของผู�ท่ีใช�เส�นทาง 

 



๒๘ 

ป4ญหาด�าน สภาพป4ญหา พ้ืนท่ีเป,าหมาย แนวโน�มในอนาคต 
๒.  ด�าน
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน (ต�อ) 

๑.  มีน้ําท�วมขังบริเวณถนนทําให�การ
เดินทางไม�สะดวก 
๒.  ไม�มีแหล�งระบายน้ําทําให�น้ําท�วมอาจ
เป นแหล�งท่ีทําให�เกิดโรคติดต�อ เช�น 
ไข�เลือดออก / โรคฉ่ีหนู ฯลฯ เป นต�น 

๙  หมู�บ�าน ๑.  มีการก�อสร�างรางระบายน้ําให�ได�
มาตรฐานและเพียงพอ 
๒.  มีการขุดลอกคลองเพ่ือใช�เป น
แหล�งระบายน้ํา  และเก็บน้ําไว�ใช�ใน
หน�าแล�ง 
๓.  ปรับปรุง /ซ�อมแซมรางระบายน้ํา
ให�ได�มาตรฐานและเพียงพอ 

๓.  ด�าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล�อม
และส�งเสริม
การ
ท�องเท่ียว 
 

๑.  ป4ญหาการต้ืนเขินของลําคลองและ
แหล�งน้ําสาธารณะ 

๙  หมู�บ�าน ๑.  การอนุรักษ�ให�สภาพคลองยังคงอยู�
ในสภาพท่ีอุดมสมบูรณ�ของ
ทรัพยากรธรรมชาติเป นแหล�งน้ําท่ีอุดม
สมบูรณ�  ไม�มีมลพิษจากการท้ิงน้ําเสีย
ของโรงงาน 
๒.  การขุดลอกคลองหรือแหล�งน้ํา
สาธารณะให�มีสภาพท่ีสามารถเก็บกัก
น้ําไว�ใช�ในหน�าแล�งและยังเป นแหล�ง
ระบายน้ําไม�ให�น้ําท�วมขังในเวลาฝนตก 

 ๒. การป,องกันและแก�ไขป4ญหาสิ่งแวดล�อม
ท่ีเกิดข้ึนในด�านอากาศ  น้ํา  และมลภาวะ
ด�านอ่ืน ๆ 

๙  หมู�บ�าน ๑.  มีการต้ังเครือข�ายในการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๒.  มีการต้ังเครือข�าย  จัดหาเครื่องมือ
และอุปกรณ�  ในการเฝ,าระวัง  ในการ
ป,องกันและแก�ไขป4ญหาจากมลพิษ
ทางด�านอากาศ  น้ํา  ของเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 

 ๓.  ป4ญหาการจัดเก็บและการกําจัดขยะมูล
ฝอย 

๙  หมู�บ�าน ๑.  มีการสร�างระบบบริหารจัดการ  
การจัดเก็บและวิธีการกําจัดขยะมูล
ฝอยอย�างถูกวิธีเพ่ือลดป4ญหาการเกิด
มลพิษต�อสิ่งแวดล�อม 
๒.  พ้ืนท่ีปลอดขยะ 

 ๔.  ป4ญหาการจัดการท�องเท่ียวในตําบล ๙  หมู�บ�าน ๑.  ประสานและสนับสนุนให�
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องก�อสร�างปรับปรุง
แหล�งท�องเท่ียวใหม� 
๒.  ส�งเสริมและสนับสนุนการ
ท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�และการท�องเท่ียว
หมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียง 



๒๙ 

ป4ญหาด�าน สภาพป4ญหา พ้ืนท่ีเป,าหมาย แนวโน�มในอนาคต 
๔. ด�าน
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

๑.  ป4ญหาประชาชนมีรายได�ไม�เพียงพอต�อ
การใช�จ�าย 

๙  หมู�บ�าน ๑.  ส�งเสริมให�ประชาชนตระหนักถึง
การดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒.  ส�งเสริมการกระจายรายได� 
๓.  การจัดฝ�กอบรมอาชีพเพ่ือ
เสริมสร�างให�เศรษฐกิจของหมู�บ�าน/
ชุมชนเข�มแข็ง  
๔.  การจัดต้ังกลุ�มสหกรณ�ออมทรัพย� 

 ๒.  ป4ญหาราคาผลผลิตทางเกษตรมีราคาตํ่า  ๙  หมู�บ�าน ๑.  ส�งเสริมให�เกิดการรวมตัวของกลุ�ม
เกษตรกร 

๕. ด�าน
การศึกษา 
กีฬา
นันทนาการ
และ
สวัสดิการ
สังคม 

๑.  ป4ญหาผู�สูงอายุ  ผู�พิการ ผู�ด�อยโอกาส  
ถูกทอดท้ิงไม�ได�รับการดูแล 

๙  หมู�บ�าน ๑.  จัดให�ได�รับเบ้ียยังชีพทุกคน 
๒.  จัดให�มีชมรมและอาสาสมัครดูแล
ผู�สูงอายุ  ผู�พิการ 
๓. จัดต้ังศูนย�ฝ�กอาชีพแก�ผู�ด�อยโอกาส
ให�มีอาชีพ 
๔.  การดูแลสุขภาพของผู�สูงอายุ   
ผู�พิการ ให�มีสุขภาพดีท้ังทางร�างกาย
และจิตใจ 

 ๒.  ขาดแคลนสถานท่ี   อุปกรณ�และ
เครื่องมือในการเรียนการสอน 

 ๑.  สนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือ
อุปกรณ�  เครื่องมือท่ีทันสมัยในการ
เรียนการสอน กับสถานศึกษา  
๒.  ส�งเสริม / สนับสนุนในการพัฒนา
สถานศึกษาท่ีอยู�ภายในเขตเทศบาลให�
ได�มาตรฐาน  ทันสมัย   และเพียงพอ
ต�อความต�องการของคนในพ้ืนท่ี 

 ๓.  ป4ญหาการสืบสานประเพณีและภูมิ
ป4ญญาท�องถ่ิน 

๙  หมู�บ�าน ๑.  การอนุรักษ� ฟSTนฟูและสับสานวัน
สําคัญของชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิป4ญญาท�องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 



๓๐ 

ป4ญหาด�าน สภาพป4ญหา พ้ืนท่ีเป,าหมาย แนวโน�มในอนาคต 
๖. ด�านการ
จัดระเบียบ
ชุมชน สังคม
และการ
รักษาความ
สงบ
เรียบร�อย 

๑.  ป4ญหายาเสพติด ๙  หมู�บ�าน ๑.  สร�างสายใยรักครอบครัวเป น
ครอบครัวท่ีอบอุ�น 
๒.  สร�างความเข�มแข็งแก�ชุมชน 
๓.  ขจัดยาเสพติดให�หมดไปจากชุมชน 
ท้ังผู�ขายและผู�เสพ 
๔.  พัฒนาด�านการป,องกันและ
บรรเทาสาธรรณภัย 
 

๗.  ด�าน
การเมือง
การบริหาร 

๑. ประชาชนไม�มีส�วนร�วมในการบริหารงาน
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  เช�น  การ
จัดประชุมประชาคมเพ่ือเสนอแผนพัฒนา
ของท�องถ่ิน  โดยประชาชนท่ีเข�าร�วมการ
ประชุมประชาคมแสดงความคิดเห็นน�อย
มากไม�ถึงครึ่งของจํานวนประชากรท้ังหมด 

๙  หมู�บ�าน ๑.  ต�องดําเนินการประชาสัมพันธ�การ
พัฒนาองค�ความรู�ด�านการเมืองการ
ปกครองให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบ
ผลดี – ผลเสีย  ของการมีส�วนร�วมใน
การพัฒนาและการแก�ไขป4ญหาใน
ท�องถ่ินของตนเอง 
๒.  มีการอธิบายและประชาสัมพันธ�ให�
ประชาชนได�ทราบถึงบทบาท  หน�าท่ี  
วิธีการบริหารงาน และวิธีการทํางาน
ของเทศบาลให�ชัดเจน 

 ๒.  การบริการประชาชนมีความล�าช�ามาก
บางข้ันตอน 

๙  หมู�บ�าน ๑.  เพ่ือให�การปฏิบัติงานการบริการ
ประชาชนเป นไปอย�างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย�างรวดเร็ว ต�องมี
การปลูกฝ4งจิตสํานึกการบริการท่ีดีแก�
เจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ  
๒.   ฝ�กอบรมด�านความรู�  ทักษะ และ
ความสามารถของงานท่ีปฏิบัติให�มี
ความชํานาญ  

 
 

 ผลการวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในป4จจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคต
ของท�องถ่ิน 

 
 
 
 



๓๑ 

   ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลตําบลเนินฆ�อ ได�จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
(work  shop)  เพ่ือประเมินศักยภาพการพัฒนาเทศบาลตําบลเนินฆ�อในป4จจุบันและโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาล เป นการวางแผนโดยนําป4ญหาต�าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีรับผิด ชอบและพ้ืนท่ีใกล�เคียงมา
ผสมผสานกับนโยบายทุกระดับและความต�องการของประชาชนเพ่ือกําหนดกรอบเป นแนวทางในการพัฒนา  
เทศบาลตําบลเนินฆ�อ โดยใช�เทคนิค  SWOT  Analysis  ปรากฏผลดังนี้ 

๑. ข�อมูลศักยภาพท�องถ่ิน 
๒. ข�อมูลสภาพป4ญหาและความต�องการพัฒนาของท�องถ่ิน   โดยแยกเป น  ๗  ด�าน  ดังนี้ 

๑. ด�านสาธารณสุข 
๒. ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน (สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ) 
๓. ด�านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมและส�งเสริมการท�องเท่ียว 
๔. ด�านเศรษฐกิจชุมชน 
๕. ด�านการศึกษา  กีฬานันทนาการ และสวัสดิการสังคม 
๖. ด�านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
๗. ด�านการเมืองและบริหารจัดการ 

ข�อมูลศักยภาพท�องถ่ิน 

ท่ี ข�อมูล ด�าน 

๑. มีถนนเป นเส�นทางคมนาคมติดต�อกับสายหลัก โครงสร�างพ้ืนฐาน 

๒. มีประปาหมู�บ�าน (บางหมู�บ�าน) โครงสร�างพ้ืนฐาน 

๓. มีโรงงานอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ,  สังคม  และสิ่งแวดล�อม 

๔. มีพ้ืนท่ีว�างเปล�า (ท่ีสาธารณะประโยชน�) เศรษฐกิจ, สังคม 

๕. มีผลผลิตทางการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน 

๖. มีร�านค�าชุมชนและกลุ�มแม�บ�าน เศรษฐกิจชุมชน 

๗. มีสถานศึกษา (สพฐ.) ๓  แห�ง  ศึกษา กีฬานันทนการ 

๘. มีศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  ๑ แห�ง ศึกษา กีฬานันทนการ 

๙. มีวัด ๕ แห�ง  และมณฑป ๑ แห�ง ศึกษา กีฬานันทนการ 

๑๐. มีโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ ๓  แห�ง  สาธารณสุข 

๑๑. มีท่ีทําการหมู�บ�าน (ศาลาอเนกประสงค� การจัดระเบียบชุมชน 
๑๒. มีการให�การสงเคราะห�ผู�สูงอายุ ผู�พิการ ผู�ปzวยโรคเอดส� และ

ผู�ด�อยโอกาส  
การศึกษา และสวัสดิการสังคม 

๑๒. มีการสืบสานประเพณี  วัฒนธรรมในหมู�บ�าน การศึกษา และสวัสดิการสังคม 

๑๓. มีสินค�าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ� เศรษฐกิจชุมชน 

๑๔. มีสถานท่ีท�องเท่ียว   การท�องเท่ียวและสิ่งแวดล�อม 

   



๓๒ 

 
ข�อมูลปFญหา 

 
ท่ี ข�อมูล ด�าน 

๑. น้ําท�วมขังบนถนนและบ�านของประชาชน โครงสร�างพ้ืนฐาน 

๒. การประสบอุบัติเหตุบริเวณถนนและทางแยกในชุมชน โครงสร�างพ้ืนฐาน 

๓. ถนนแคบไม�สะดวกในการใช�เส�นทางคมนาคมผ�านไป-มา โครงสร�างพ้ืนฐาน 

๔. ถนนลาดยางแอสฟ4ลท�ติก /คอนกรีตเสริมเหล็ก  ยังไม�ท่ัวถึง โครงสร�างพ้ืนฐาน 

๕. ไฟฟ,าสาธารณะไม�ท่ัวถึง โครงสร�างพ้ืนฐาน 

๖. ถนนเป นหลุมบ�อ / ขรุขระ โครงสร�างพ้ืนฐาน 

๗. ไม�มีน้ําสะอาดสําหรับบริโภคและอุปโภค โครงสร�างพ้ืนฐาน 

๘. มลภาวะท่ีเกิดจากการประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม การท�องเท่ียวและสิ่งแวดล�อม 

๙. การจัดการขยะมูลฝอยไม�ถูกสุขลักษณะก�อให�เกิดมลพิษ การท�องเท่ียวและสิ่งแวดล�อม 

๑๐. ลําคลองและแหล�งน้ําสาธารณะต้ืนเขิน การท�องเท่ียวและสิ่งแวดล�อม 

๑๑. สถานท่ีออกกําลังกายไม�เพียงพอ สังคม  (คุณภาพชีวิต) 

๑๒. ประชาชนไม�มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม การท�องเท่ียวและสิ่งแวดล�อม 

๑๓. ป4ญหาการแพร�ระบาดของยาเสพติดในชุมชน การจัดระเบียบชุมชน 

๑๔. มีการแพร�ระบาดของโรคติดต�อ  เช�นไข�เลือดออก , เอดส� สาธารณสุข 

๑๕. ผู�สูงอายุ  คนพิการไม�มีคนดูแล การศึกษา และสวัสดิการสังคม 

๑๖. เกิดอุบัติเหตุในการใช�รถใช�ถนน โครงสร�างพ้ืนฐาน 

๑๗. ประชาชนมีรายได�ไม�เพียงพอต�อการใช�จ�าย เศรษฐกิจชุมชน 

๑๘. ไม�มีสถานท่ีท่ีเป นแหล�งความรู�อย�างต�อเนื่องน�อยมาก เช�น เศรษฐกิจชุมชน 

 ห�องสมุด  เทศบาล  หรือศูนย�การเรียนรู�ชุมชน  

๑๙. ราคาผลิตทางการเกษตรตกตํ่า เศรษฐกิจชุมชน 

๒๐. การประชาสัมพันธ�เผยแพร�ข�าวสารไม�ท่ัวถึง การเมืองและการบริหาร 

๒๑. การมีส�วนร�วมของประชาชนมีน�อย การเมืองและการบริหาร 

๒๒. ประชาชนไม�พึงพอใจในการบริการของเทศบาล การเมืองและการบริหาร 

๒๓. การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาท�องถ่ินมีน�อย การเมืองและการบริหาร 

๒๔. งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาการท�องเท่ียวมีน�อย การท�องเท่ียวและสิ่งแวดล�อม 

   

 
 



๓๓ 

ข�อมูลความต�องการ 
 

ท่ี ข�อมูล ด�าน 

๑. ก�อสร�าง/ ซ�อมแซม/ ขยายผิวการจราจรถนนภายในเขตเทศบาล โครงสร�างพ้ืนฐาน 

๒. ก�อสร�างรางระบายน้ํา (ท�อระบายน้ํา)ในเทศบาล โครงสร�างพ้ืนฐาน 

๓. ขยายเขต/ ซ�อมแซมไฟฟ,าสาธารณะ โครงสร�างพ้ืนฐาน 

๔. ขยายเขต / ก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�าน โครงสร�างพ้ืนฐาน 

๕. ติดต้ังเสียงไร�สาย/ก�อสร�างหอกระจายข�าว โครงสร�างพ้ืนฐาน 

๖. การปลูกและการดูแลรักษาดูแลต�นไม� การท�องเท่ียวและสิ่งแวดล�อม 

๗. การตรวจสอบสาเหตุท่ีทําให�เกิดมลพิษในด�านสิ่งแวดล�อม การท�องเท่ียวและสิ่งแวดล�อม 

๘. การจัดต้ังกลุ�มอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม การท�องเท่ียวและสิ่งแวดล�อม 

๙. การขุดลอกคลองและแหล�งน้ําสาธารณะ การท�องเท่ียวและสิ่งแวดล�อม 

๑๐. การจัดระบบน้ําเสีย การท�องเท่ียวและสิ่งแวดล�อม 

๑๑. ประสานงานหน�วยงานภายนอกในการจัดการสิ่งแวดล�อม การท�องเท่ียวและสิ่งแวดล�อม 

๑๒. การจัดระเบียบการจราจรในชุมชน การจัดระเบียบชุมชน 

๑๓. ส�งเสริมการออกกําลังกาย  สถานท่ีออกกําลังกาย/สวนสุขภาพ ศึกษา กีฬานันทนการ 

๑๔. การรักษาความปลอดภัยในหมู�บ�าน  (ป,อมตํารวจ) การจัดระเบียบชุมชน 

๑๕. การป,องกันโรคติดต�อในหมู�บ�าน สาธารณสุข 
๑๖. จัดต้ังศูนย�การเรียนรู�ให�เป นแหล�งความรู�อย�างต�อเนื่อง เช�นห�องสมุด

เทศบาล  หรือศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 
ศึกษา กีฬานันทนการ 

๑๗. จัดต้ังศูนย�และฝ�กอบรม/ฝ�กอาชีพให�ประชาชน เศรษฐกิจชุมชน 

๑๘. จัดหาเงินทุนเพ่ือประกอบอาชีพ เศรษฐกิจชุมชน 

๑๙. ส�งเสริมและสนับสนุนการท�องเท่ียวในตําบล การท�องเท่ียวและสิ่งแวดล�อม 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 
๑. จุดแข็ง  (Strength : S)   

-   ผู�บริหารมีวิสัยทัศน�กว�างไกล ในการจัดงบประมาณแก�ไขป4ญหาของประชาชนได�โดยตรง 

- การคมนาคมมีความสะดวก  มีเส�นทางเชื่อมโยงจังหวัดต�าง ๆ  สะดวก 

- ประชาชนมีการรวมกลุ�มทํากิจกรรมต�าง ๆ  เช�น  การประกอบอาชีพ  การสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมของท�องถ่ิน  เช�น สงกรานต�  แห�เทียนฯลฯ  เป นต�น 

- มีการจัดต้ังอาสาสมัครป,องกันภัยฝzายพลเรือน 

- มีสถานศึกษาเปPดทําการสอนในระดับก�อนวัยเรียน  ปฐมวัย  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

- มีผลผลิตทางการเกษตร 

- มีแหล�งน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําท่ีสะอาดสําหรับบริโภคและอุปโภค 

- มีร�านค�าชุมชน 

- มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีทําให�ประชาชนมีรายได�นอกเหนือจากการเกษตร 

- ให�การสงเคราะห�ผู�สูงอายุ  ผู�พิการ  ผู�ปzวยโรคเอดส�  และผู�ด�อยโอกาส 

- มีแหล�งท�องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ี ปzาชายเลน 

- มีเทศบัญญัติใช�แก�ไขป4ญหาได�โดยตรง 

- บุคลากรมีความรู�ความชํานาญ มีคุณภาพ ตรงตามสายงาน 
  ๒.   จุดอ(อน   (Weakness: W) 

-    ขาดความต�อเนื่องในการบริหารงาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
-    ขาดแคลนน้ําสะอาดในการบริโภคและอุปโภค 
-    ไม�ได�รับความร�วมมือจากประชาชนในการให�ข�อมูลพ้ืนฐาน  ทําให�ข�อมูลท่ีมีอยู�        

ไม�ถูกต�องตรงตามความเป นจริง 

- งบประมาณในการพัฒนามีน�อยไม�เพียงพอต�อการพัฒนา 

- ประชาชนไม�เข�าใจระบบการบริหารงานของเทศบาล 

- บุคลากรมีไม�เพียงพอ 

- ขาดเครื่องมือ เครื่องจักรในการดําเนินงาน 

- ความไม�คุ�มค�าของการใช�ทรัพยากร 

- การบริหารงานบุคคลขาดการนําระบบคุณธรรมมาใช� 
๓. โอกาส  (Opportunity : O) 

-   ได�รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพ่ิมข้ึนตามภารกิจ 
-   มีการกระจายอํานาจให�ท�องถ่ินมากข้ึน พรบ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
-   มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยมากข้ึน 
-   ได�รับความร�วมมือจากทุกภาคส�วนในการทํากิจกรรม 
-   มีกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับและข�อกําหนด 



๓๕ 

๔. อุปสรรค  (Threat : T)   

- ภาวะเศรษฐกิจมีผลต�อการจัดทํางบประมาณ 

- ป4ญหายาเสพติด 

- นโยบายด�านการเมือง  การบริหาร  และการกระจายอํานาจของรัฐบาลยังไม�แน�นอน 

- ป4ญหาด�านการเมืองทําให�เกิดความแตกแยกของประชาชน  

- ป4ญหาความแตกต�างในการบริหารงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
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บทท่ี  ๔ 

วิสัยทัศน�  พันธกิจ  และจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา 

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

 

๔.๑   วิสัยทัศน�การพัฒนาท%องถ่ิน 

   “โครงสร�างพ้ืนฐานดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม จัดการการศึกษา รักษาสิ่งแวดล�อมพร�อมส%งเสริมการ
ท%องเท่ียว ประชาชนมีส%วนร%วมในการพัฒนาท�องถ่ินให�น%าอยู% โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

๔.๒  พันธกิจการพัฒนาท%องถ่ิน 

  ๑.   จัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก และทางระบายน้ํา 
๒.   จัดให�มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ%อนหย%อนใจ สถานท่ีท%องเท่ียวทางธรรมชาติและ

สถานท่ีออกกําลังกาย 
  ๓.   ขยายระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให�ท่ัวถึงและได�มาตรฐาน 
  ๔.   จัดการและส%งเสริมการศึกษา   
  ๕.   ให�การสังคมสงเคราะห<  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  แก%เด็ก  สตรี  คนชรา   

      และผู�ด�อยโอกาส 
๖.   รักษาความสะอาดและความเป?นระเบียบของชุมชน 
๗.   ส%งเสริมการท%องเท่ียวและรักษาสิ่งแวดล�อม    
๘.   ส%งเสริมการบริการสาธารณสุข 
๙.   ส%งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปCญญาท�องถ่ินและวัฒนธรรม 
๑๐. บํารุงและส%งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑. ส%งเสริมและพัฒนาชุมชนให�เข�มแข็ง  สังคมอยู%ดีมีสุข 
๑๒. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๔.๓  จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา 

๑ .  การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว  มีระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการท่ัวถึง 
๒. ประชาชนได�รับการส%งเสริมด�านคุณภาพชีวิต มีสถานท่ีพักผ%อน ท่ีออกกําลังกาย และ

สถานท่ีท%องเท่ียวทางธรรมชาติ 
๓.   ประชาชนมีช%องทางในการศึกษา รับรู�ข�อมูลข%าวสารท่ีทันสมัยมากข้ึน 
๔.   ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีท้ังทางร%างกายและจิตใจ 
๕.   สังคมและชุมชนมีความสงบสุข ประเพณีวัฒนธรรมได�รับการสืบสาน   
๖.   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย<สิน 
๗.   ประชาชนมีอาชีพและรายได�พอเพียง 
๘.   มีสิ่งแวดล�อมท่ีดีปราศจากมลภาวะ 

  ๙.   การบริหารจัดการและการอํานวยการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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๑๐.  หมู%บ�าน/ชุมชนเข�มแข็ง 
จุดมุ%งหมายการพัฒนาของเทศบาลตําบลเนินฆ�อ  ดังกล%าวเป?นจุดมุ%งหมายของยุทธศาสตร<

และกลุ%มพันธกิจสอดคล�องกับวิสัยทัศน<แล�วเพ่ือให�ง%ายต%อการประเมินผลสัมฤทธิ์สามารถตรวจสอบและวัดผล
สัมฤทธิ์ต%อไป 



จุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนาท�องถิ่น ตัวชี้วัด ข�อมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) ป3 ๕๗-๖๑ ป3 ๒๕๕๗ ป3 ๒๕๕๘ ป3 ๒๕๕๙ ป3 ๒๕๖๐ ป3 ๒๕๖๑

๑.  การคมนาคมมีความสะดวก ๑.๑  จํานวนครัวเรือนที่มีน้ําสะอาดสําหรับ มีน้ําสะอาดใช�ร�อยละ  ๑๐ ๑,๐๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐

รวดเร็ว  มีระบบสาธารณูปโภค         บริโภคและอุปโภคเพียงพอ ของครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน

และสาธารณูปการทั่วถึง       

๑.๒  จํานวนแหล�งน้ําสาธารณะที่จะพัฒนา มีแหล�งน้ําสาธารณะที่ต�องปรับ ๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

         ปรับปรุง  /บํารุงรักษา  /ขยายเพิ่มเติม ปรุง เปNนลําคลอง  ๔  แห�ง แห�ง แห�ง แห�ง แห�ง แห�ง แห�ง

       แหล�งน้ํา น้ําดิบสําหรับระบบประปา

จํานวน  2  แห�ง

๑.๓  จํานวนระยะทางที่มีเส�นทางการ ถนนลูกรังระยะทางประมาณ ๑๐,๓๕๙ ๒,๐๗๒ ๒,๐๗๒ ๒,๐๗๒ ๒,๐๗๒ ๒,๐๗๒

        คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ๑๐,๓๕๙  เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร

๑.๔  จํานวนระยะทางที่มีท�อ  /รางระบายน้ํา  NA ๒๐,๗๑๘ ๔,๑๔๔ ๔,๑๔๔ ๔,๑๔๔ ๔,๑๔๔ ๔,๑๔๔

เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร

๑.๕  ร�อยละความพึงพอใจของประชาชน  NA ๘๕% ๖๕% ๗๐% ๗๕% ๘๐% ๘๕%

       ต�อการพัฒนาด�านสาธาณูปโภค  และ

       สาธารณูปการ

๔.๓  จุดมุ	งหมายเพื่อการพัฒนาท�องถิ่น

เปUาหมายการพัฒนา(Targets)



3
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จุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนาท�องถิ่น ตัวชี้วัด ข�อมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) ป3 ๕๗-๖๑ ป3 ๒๕๕๗ ป3 ๒๕๕๘ ป3 ๒๕๕๙ ป3 ๒๕๖๐ ป3 ๒๕๖๑

๒.  ประชาชนได�รับการส�งเสริม ๒.๑  จํานวนผู�ที่ได�รับการการช�วยเหลือ  -  มีผู�ได�รับเบี้ยยังชีพจํานวน ๗๓๕  คน ๑๐๐  คน ๑๐๐  คน ๑๐๐  คน ๑๐๐  คน ๑๐๐  คน

ด�านคุณภาพชีวิต  มีสถานที่         รับเบี้ยยังชีพ ๗๓๕  คนพักผ�อน  ที่ออกกําลังกาย และ

สถานที่ท�องเที่ยงทางธรรมชาติ ๒.๒   จํานวนสนามกีฬา  ลานกีฬา  สถานที่  -  มีการดําเนินการสร�างสนาม ๕ แห�ง ๑ แห�ง ๑ แห�ง ๑ แห�ง ๑ แห�ง ๑ แห�ง

พักผ�อนในสวนสาธารณะ กีฬา  ลานกีฬาของหมู�บ�าน

 -  มีการปรับปรุงภูมิทัศน] ๓  แห�ง ๑ แห�ง  - ๑ แห�ง  - ๑ แห�ง

ที่สาธารณะไว�เปNนที่พักผ�อน

๒.๓ จํานวนสถานที่ท�องเที่ยวทางธรรมชาติ  -  มีการส�งเสริมและสนับสนุน ๕  แห�ง ๑ แห�ง  - ๑ แห�ง  - ๑ แห�ง

การท�องเที่ยงทางธรรมชาติ

๓.    ประชาชนมีช�องทางใน ๓.๑  จัดตั้งศูนย]อินเตอร]เน็ตตําบล  - งบประมาณในการจัดตั้งศูนย] ๑ แห�ง  - ๑ แห�ง  -  -  -

การศึกษา รับรู�ข�อมูลข�าวสาร ๓.๒  จัดตั้งห�องสมุดประชาชนประจําตําบล อินเตอร]เน็ต  ห�องสมุด ๑  แห�ง ๑  แห�ง  -  -  -  -

ที่ทันสมัยมากขึ้น ๓.๓  จัดตั้งหอกระจายข�าวในการเผยแพร�ข�าว และหอกระจายข�าว ๑๐  แห�ง ๑  แห�ง ๒  แห�ง ๑  แห�ง ๒  แห�ง ๒  แห�ง

เปUาหมายการพัฒนา(Targets)

๔.๓  จุดมุ	งหมายเพื่อการพัฒนาท�องถิ่น
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จุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนาท�องถิ่น ตัวชี้วัด ข�อมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) ป3 ๕๗-๖๑ ป3 ๒๕๕๗ ป3 ๒๕๕๘ ป3 ๒๕๕๙ ป3 ๒๕๖๐ ป3 ๒๕๖๑

๔.    ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้ง ๔.๑  อาหารปลอดภัย N/A

ทางร�างและจิตใจ  - จํานวนร�านอาหาร/แผงลอยจําหน�าย ๕๐ ร�าน ๑๐  ร�าน ๑๐  ร�าน ๑๐  ร�าน ๑๐  ร�าน ๒๐  ร�าน

อาหารที่ผ�านการอบรมสุขาภิบาลอาหาร

 - จํานวนร�านอาหาร / แผงลอยจําหน�าย N/A ๔๕  ร�าน ๑๐  ร�าน ๑๐  ร�าน ๑๐  ร�าน ๑๐  ร�าน ๑๐  ร�าน

อาหารผ�านเกณฑ]ประเมินด�านสุขาภิบาล

อาหาร

๔.๒   การปUองกันและควบคุมโรคติดต�อ มีข�อสรุปบัตรรายงาน

 - จํานวนผู�ป_วยโรคไข�เลือดออก รง. ๕๐๖  ป3  ๒๕๔๘-๒๕๕๐ ๑๑% ๑๕% ๑๔% ๑๑% ๑๒% ๑๑%

 - จํานวนผู�ป_วยด�วยโรคพิษสุนัขบ�า N/A 0% ๔% ๓% ๒% ๑% ๐%

 - จํานวนผู�ป_วยด�วยโรคติดต�ออื่น ๆ N/A ๖% ๑๐% ๙% ๘% ๗% ๖%

๔.๓  การปUองกันโรคเอดส] N/A

 - จํานวนผู�ป_วยโรคเอดส] ๖% ๑๐% ๙% ๘% ๗% ๖%

๔.๔   สารเสพติด N/A

 - จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการต�อต�าน ๕๐๐ คน ๑๐๐ คน ๑๐๐ คน ๑๐๐ คน ๑๐๐ คน ๑๐๐ คน

ยาเสพติด

๔.๕  การส�งเสริมการออกกําลังกาย มีจํานวนสมาชิกในเต�นแอโรบิค ๒๐๐คน ๒๐  คน ๓๐  คน ๔๐  คน ๕๐  คน ๖๐  คน

ออกกําลังกาย

๔.๓  จุดมุ	งหมายเพื่อการพัฒนาท�องถิ่น

เปUาหมายการพัฒนา(Targets)
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จุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนาท�องถิ่น ตัวชี้วัด ข�อมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) ป3 ๕๗-๖๑ ป3 ๒๕๕๗ ป3 ๒๕๕๘ ป3 ๒๕๕๙ ป3 ๒๕๖๐ ป3 ๒๕๖๑

๕.  สังคมและชุมชนมีความสงบ

สุข  ประเพณีวัฒนธรรมได�รับการ

สืบสาน

๕.๑  จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมงาน

ประเพณีท�องถิ่น

งานประเพณีสงกรานต]  งาน

ลอยกระทง   และงานทําบุญ

ข�าวหลาม  เดือนสาม

๕  ครั้ง ๑  ครั้ง ๑  ครั้ง ๑  ครั้ง ๑  ครั้ง ๑  ครั้ง

๕.๒  จํานวนประชาชนเข�าร�วมโครงการ ลาบมือชื่อผู�เข�าร�วโครงการ ๑,๐๐๐ คน ๒๐๐ คน ๒๐๐ คน ๒๐๐ คน ๒๐๐ คน ๒๐๐ คน

๕.๓  จํานวนงบประมาณที่ท�องถิ่ต�องสนับสนุน

เกี่ยวกับการจัดการศึกษา

งบประมาณรายจ�ายประจําป3 ๒๐% ๔% ๔% ๔% ๔% ๔%

๖.  ประชาชนมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย]สิน

๖.๑  จํานวนครั้งที่เกิดเพลิงไหม�ในเขตเทศบาล บันทึกของสํานักปลัด  งาน

ปUองกันและบรรเทา ฯ

๑  ครั้ง < ๕ ครั้ง < ๔ ครั้ง < ๓ ครั้ง < ๒ ครั้ง < ๑ ครั้ง

๖.๒  ร�อยละของถนนที่มีเครื่องหมายและสัญาณ

จราจรครบถ�วนสมบูรณ]         ร�อยละ  ๘๕
N/A ๘๕% ๖๕% ๗๐% ๗๕% ๘๐% ๘๕%

๗.  ประชาชนมีอาชีพ  และ

รายได�พอเพียงในการใช�จ�าย

จํานวนครัวเรือนที่ได�รับการส�งเสริมอาชีพ N/A ๕๐  

ครัวเรือน

๑๐    

ครัวเรือน

๑๐    

ครัวเรือน

๑๐    

ครัวเรือน

๑๐    

ครัวเรือน

๑๐    

ครัวเรือน

๘.  สิ่งแวดล�อมที่ดีปราศจาก

มลภาวะทางด�านต�าง ๆ

๘.๑  ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบการ

จัดการด�านสิ่งแวดล�อม

N/A + ๖๕% + ๓๐% + ๔๐% + ๕๐% + ๖๐% + ๖๕%

เปUาหมายการพัฒนา(Targets)

๔.๓  จุดมุ	งหมายเพื่อการพัฒนาท�องถิ่น



๘.๒  จํานวนประชาชนที่มีส�วนร�วมในการร�วม

กิจกรรมด�านการอนุรักษ]ฟfgนฟูด�านสิ่งแวดล�อม  

และการะรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

N/A ๒๕๐  คน ๕๐  คน ๕๐  คน ๕๐  คน ๕๐  คน ๕๐  คน
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จุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนาท�องถิ่น ตัวชี้วัด ข�อมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) ป3 ๕๖-๖๐ ป3 ๒๕๕๖ ป3 ๒๕๕๗ ป3 ๒๕๕๘ ป3 ๒๕๕๙ ป3 ๒๕๖๐

๙. การบริหารจัดการและ

อํานวยการใหมีความเปNนธรร

มาภิบาล

๙.๑  ความพึงพอใจของประชาชนต�อระบบการ

บริหารจัดการ  และการบริการ

N/A + ๘๐% + ๖๐% + ๖๕% + ๗๐% + ๗๕% + ๘๐%

๙.๒  ผ�านการประเมินตามหลักมาตรฐานการ

บริหารจัดการที่ดี  ไม�ต่ํากว�า  ร�อยละ  ๘๐  

ของตัวชี้วัดทั้งหมด

บันทึกในการตรวจวัดตาม

มาตรฐานของตัวชี้วัดของทุกป3

+ ๙๐% + ๗๕% + ๘๐% + ๘๓% + ๘๖% + ๙๐%

๑๐  ชุมชนเข�มแข็ง ๑๐.๑  จํานวนกลุ�มอาชีพ N/A ๔๐  กลุ�ม ๔  กลุ�ม ๔  กลุ�ม ๔ กลุ�ม ๔  กลุ�ม ๔  กลุ�ม

๑๐.๒  ชุมชนปลอดยาเสพติด  และผู�ขาย N/A ๙  หมู�บ�าน ๑  หมู�บ�าน ๒  หมู�บ�าน ๑  หมู�บ�าน ๒  หมู�บ�าน ๒   หมู�บ�าน

๔.๓  จุดมุ	งหมายเพื่อการพัฒนาท�องถิ่น

เปUาหมายการพัฒนา(Targets)



3
9
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ท่ี ยุทธศาสตร� ท่ี แนวทางการพัฒนา หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ

๑

๑.๑ การป�องกันและควบคุมโรค เสริมสร�างสุขภาพอนามัยและการ

รักษาพยาบาลเบ้ืองต�น

สํานักปลัดเทศบาล

๒

๒.๑ การพัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษาแหล)งน้ํา ระบบประปา ขยายเขต

และจัดสร�างแหล)งผลิตเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตร

กองช)าง/อบจ.ระยอง

๒.๒ การพัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา และซ)อมแซม ถนน สะพาน ทาง

เท�า ท)อระบายน้ําและทางระบายน้ําสาธารณะ

กองช)าง/อบจ.ระยอง

๒.๓ การพัฒนา ขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะ ติดต้ังปรับปรุงบํารุงรักษาและ

ซ)อมแซมโคมไฟรายทาง

กองช)าง/การไฟฟ�า

ส)วนภูมิภาค

๒.๔ การก)อสร�าง ปรับปรุง บํารุงรักษาและซ)อมแซมสิ่งก)อสร�าง เคหะ

ชุมชน สนามกีฬา ศาลาเอนกประสงค: สวนสาธารณะ และระบบ

วิศวกรรมจราจร

กองช)าง

๓ ด�านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล�อมและส�งเสริมการท�องเท่ียว 

๓.๑ การอนุรักษ: ฟ;<นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม สํานักปลัดเทศบาล

๓.๒ การบริหารจัดการขยะชุมชนอย)างยั่งยืน สํานักปลัดเทศบาล

๓.๓ การพัฒนาส)งเสริมการท)องเท่ียว สํานักปลัด/กองช)าง

๔ ด�านเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔.๑ การพัฒนา สนับสนุนและส)งเสริมอาชีพเกษตร ประมง การค�า และ

การลงทุน

สํานักปลัดเทศบาล/

กองการศึกษา

๕ ด�านการศึกษา กีฬานันทนาการ  และสวัสดิการสังคม

๕.๑ การสงเคราะห: พัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ เด็ก สตรี ผู�พิการ ผู�ติด

เชื้อเอดส:และผู�ด�อยโอกาสทางสังคม

สํานักปลัดเทศบาล/

กองการศึกษา

๕.๒ การจัดการและส)งเสริมสนับสนุนการศึกษา กีฬา และนันทนาการ กองการศึกษา

๕.๓ การอนุรักษ: ฟ;<นฟูและสืบสานวันสําคัญของชาติ ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปAญญาท�องถ่ิน

กองการศึกษา

กรอบยุทธศาสตร:การพัฒนาของเทศบาลตําบลเนินฆ�อ

ด�านสาธารณสุข

ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน

บทท่ี ๕  ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนา
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ท่ี ยุทธศาสตร� ท่ี แนวทางการพัฒนา หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ

๖ ด�านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย

๖.๑ การพัฒนาส)งเสริมและสนับสนุน การรักษาความสงบเรียบร�อย การ

ป�องกันและแก�ไขปAญหาอาชญากรรม อบายมุขและยาเสพติด

สํานักปลัดเทศบาล

๖.๒ การพัฒนาด�านการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล

๗ ด�านการเมืองการบริหารจัดการองค�กรให�มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ การพัฒนาด�านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบการบริหารจัดการและ

ระบบบริการของเทศบาลให�มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลใน

การพัฒนาท�องถ่ิน

ทุกกอง

๗.๒ ส)งเสริมการมีส)วนร)วมและความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย:ทรงเปFนประมุข

ทุกกอง

๗.๓ การส)งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน:ของหน)วย

ราชการ กลุ)มองค:กรต)าง ๆ

ทุกกอง
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บทที่  ๖   

การนําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาไปสู�การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
………………………………………………………………………………………………….. 

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ กําหนดว�าการ
บริหารราชการแผ�นดินต#องเป'นไปเพ่ือประโยชน,สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ#มค�าในเชิงภารกิจแห�งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให#แก�ท#องถ่ิน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต#องการ
ของประชาชน มีผู#รับผิดชอบต�อผลงาน เพ่ือให#การปฏิบัติราชการเป'นไปตามพระราชบัญญัติดังกล�าวจึงได#มี
การตราพระราชกฤษฎีกาว�าด#วยหลักเกณฑ,และวิธีการบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีกําหนดให#
องค,กรภาครัฐต#องนําหลักการตามพระราชบัญญัติฯ ไปสู�การปฏิบัติราชการของหน�วยงานให#บรรลุเปEาหมาย
ท้ังนี้ การบริหารราชการเพ่ือให#เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐจะต#องมีการจัดทําแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ
ล�วงหน#า โดยแผนดังกล�าวต#องกําหนดให#มีรายละเอียดข้ันตอนระยะเวลางบประมาณดําเนินการ เปEาหมาย
ผลสัมฤทธิ์ ภารกิจและตัวชี้วัดความสําเร็จตลอดจนมีการติดตามและประเมินผล และเพ่ือตอบสนองต�อ
แนวทางดังกล�าวกระทรวงมหาดไทยได#ประกาศใช#ระเบียบว�าด#วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค,กรปกครอง
ส�วนท#องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยกําหนดให#องค,กรปกครองส�วนท#องถ่ินจําเป'นต#องมีการแปลงยุทธศาสตร,ไปสู�การ
ปฏิบัติ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด#วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค,กรปกครองส�วนท#องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข#อ ๒๘, ๒๙ กําหนดให#องค,กรมีการติดตามและประเมินผลโดยรายงานต�อสภาท#องถ่ิน
คณะกรรมการพัฒนาท#องถ่ินและปKดประกาศให#ประชาชนท่ัวไปทราบโดยท่ัวกันการติดตามและประเมินผล
เป'นกิจกรรมท่ีสําคัญในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา เพ่ือให#องค,กรทราบความก#าวหน#า ปLญหาอุปสรรค
ความสําเร็จ ในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท่ีชัดเจน เป'นระบบและสามารถนําผลสรุปจากการติดตาม
ประเมินผลไปพิจารณาปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนาท#องถ่ินในปMต�อไปได#อย�างมีประสิทธิภาพ 
  ๖.๑ องค�กรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล 
  การติดตามประเมินผลโครงการเป'นกระบวนการสําคัญในการดําเนินงานพัฒนาองค,กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน  ดังนั้นองค,กรปกครองส�วนท#องถ่ินจึงจําเป'นต#องมีคณะกรรมการท่ีทําหน#าท่ีในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค,กรปกครองส�วนท#องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด#วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค,กรปกครองส�วนท#องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข#อ ๒๘ ให#ผู#บริหารท#องถ่ิน
แต�งต้ังคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท#องถ่ิน  ประกอบด#วย 
  ๑.  สมาชิกสภาท#องถ่ินท่ีสภาท#องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
  ๒.  ผู#แทนประชาคมท#องถ่ินท่ีประชาคมท#องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  ๓.  ผู#แทนหน�วยงานท่ีเก่ียวข#องท่ีผู#บริหารท#องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  ๔.  หัวหน#าส�วนการบริการท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
  ๕.  ผู#ทรงคุณวุฒิท่ีผู#บริหารท#องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  โดยคณะกรรมการฯ ดังกล�าว มีอํานาจหน#าท่ี ดังนี้ 
  ๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๒. ดําเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๓. รายงานผล และเสนอความเห็น ซ่ึงได#จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ต�อ
ผู#บริหารท#องถ่ินเพ่ือให#ผู#บริหารท#องถ่ิน เสนอต�อสภาท#องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท#องถ่ิน และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให#ประชาชนในท#องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อย�างน#อยปMละหนึ่งครั้ง ภายใน 
เดือนธันวาคมของทุกปM ท้ังนี้ ให#ปKดประกาศโดยเปKดเผยไม�น#อยกว�าสามสิบวัน 
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  ๔. แต�งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพ่ือช�วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 ๖.๒ การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
  ๖.๒.๑ การติดตามความก.าวหน.าในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร� เป'นการติดตาม
ความก#าวหน#าการดําเนินงานภายใต#แผนพัฒนาสามปMโดยใช#แผนดําเนินงานเป'นเครื่องมือในการติดตาม 
  ๖.๒.๒ การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร� โดยใช#แบบประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร, ตามคู�มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู�การปฏิบัติ
ขององค,กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ซ่ึงจัดทําโดยกรมส�งเสริมการปกครองส�วนท#องถ่ิน ร�วมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,โดยกําหนดให#มีประเด็นในการประเมิน ๓ ส�วน คือ 
   ๑. ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค,กรปกครองส�วนท#องถ่ินในภาพรวม 
   ๒. ความพึงพอใจของผู#ท่ีเก่ียวข#องในแต�ละยุทธศาสตร, 
  ๖.๒.๓ แบบในการติดตามประเมินผล ใช#ตารางเครื่องมือ ดังนี ้

ตารางยุทธศาสตร�และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาเปรียบเทียบกับ 
จํานวนโครงการท่ีนําไปปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร, 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการท่ี  
ปรากฏอยู�ในแผน 

จํานวนโครงการ 
ท่ีได#ปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร,ด#านสาธารณสุข   
๒. ยุทธศาสตร,ด#านโครงสร#างพ้ืนฐาน   
3. ยุทธศาสตร,ด#านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล#อมและส�งเสริมการ
ท�องเท่ียว 

  

4. ยุทธศาสตร,ด#านเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
5. ยุทธศาสตร,ด#านการศึกษา กีฬานันทนาการ  และสวัสดิการสังคม   
6. ยุทธศาสตร,ด#านการจัดการระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร#อย 

  

7. ยุทธศาสตร,ด#านการบริหารจัดการองค,กรให#มีประสิทธิภาพ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล 
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ตารางความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเนินฆ.อในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม�พอใจ 

๑. มีการเปKดโอกาสให#ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม    
๒. มีการประชาสัมพันธ,ให#ประชาชนรับรู#ข#อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
๓. มีการเปKดโอกาสให#ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม    
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให# 
ประชาชนทราบ 

   

๕. การเปKดโอกาสให#ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖. การดําเนินงานเป'นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
๗. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก#ไขปLญหาของประชาชน
ในท#องถ่ิน 

   

๘. ประโยชน,ท่ีประชาชนได!รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    
ภาพรวม    

 ๖.๓ การกําหนดห.วงระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 
 เทศบาลตําบลเนินฆ#อ ได#กําหนดห#วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท#องถ่ินไว# 
คือ 
 - การติดตามแผนยุทธศาสตร,การพัฒนาเทศบาลตําบลเนินฆ#อ ปMละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 
 -การติดตามการใช#จ�ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการท่ีได#นํามาจัดทําเป'นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายของเทศบาลตําบลเนินฆ#อ ดําเนินการติดตามปMละ ๔ ครั้ง รายไตรมาสโดยรายงานให#
ผู#บริหารทราบทุกสิ้นสุดไตรมาส 
 - การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเนินฆ#อ ดําเนินการประเมินผลปMละ ๑ ครั้ง โดยดําเนินการ
ประเมินผลต้ังแต�เดือน มิถุนายน – ธันวาคม ของทุกปM เพ่ือสรุปผลรายงานผู#บริหารท#องถ่ินทราบและนําเสนอ
สภาท#องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท#องถ่ิน ตลอดจนปKดประกาศให#ประชาชนทราบภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปM ซ่ึงเทศบาลตําบลเนินฆ#อ อาจดําเนินการเองหรือมอบหมายให#หน�วยงานอ่ืนดําเนินการแทนตามความ
เหมาะสม 
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