
               

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลนาตาล 

อำเภอท่าคันโท จังหวัดก 

 

เทศบาลตำบลนาตาล 

อำเภอท่าคันโท  จงัหวัดกาฬสินธุ์ 

 



คำนำ 
 

  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา  ๕๐ (๙)  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ .ศ. 
๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง  แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้ง
แนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  เพ่ือให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และพร้อมที่จะนำไปสู่
การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตาม
นโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  เทศบาลตำบลนาตาล  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลนาตาล  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

                   

 

 

                                                    

 

 



สารบัญ 

 

เร่ือง                 หน้า 
 
                     
ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน       ๑ – ๙ 
 
 
ส่วนที่  ๒  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาทิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)  ๑๐ – ๑๖ 
 
  
ส่วนที่  ๓  ยุทธศาสตร์องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น              ๑๗ – ๓๙ 
 
                  
ส่วนที่  ๔  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีสู่การปฏิบัติ     ๔๐ – ๑๓๔ 
 
 
ส่วนที่  ๕  การติดตามและประเมินผลสรุปผล           ๑๓๕ – ๑๓๖ 
 
  
ภาคผนวก   
 
 
 
 

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

 



ส่วนที่ ๑ 
 
 
 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ต้ัง 

 เทศบาลตำบลนาตาลเป็นเขตการปกครองของอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่เขตรอบนอก

ของเทศบาลตำบลท่าคันโท ปัจจุบันเป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง  ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ ๙๐  

กิโลเมตร สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเทศบาลตำบลนาตาล  มีเขตติดต่อพ้ืนที่เทศบาลตำบลใกล้เคียงดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑.๑  ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลท่าคันโท  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ๑.๑.๒ ทิศตะวันตก   ติดต่อกับเขตเทศตำบลท่าคันโท  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์    

 ๑.๑.๓ ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม  อำเภอท่าคันโท จังหวัด

กาฬสินธุ์  

 ๑.๑.๔ ทิศใต้  ติดต่อกับเขต อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เทศบาลตำบลนาตาล   มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑๐๗.๖๐  ตารางกิโลเมตร   
 

           (ตั้งเทศบาลขนาดเล็ก  ณ  วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒) 
           (ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง  ณ  วันที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕)  
              ตั้งอยู่ที่  หมู่  ๔  บ้านหนองแซง ตำบลนาตาล  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์  
              -  โทรศัพท์  ๐๔๓ – ๘๔๐๙๒๙, ๐๔๓ – ๘๔๐๙๒๗   
 
 ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

  เทศบาลตำบลนาตาล พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูงสภาพทั่วไปเป็นป่าเสื่อมโทรมอยู่

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงมูล  บริเวณตอนล่างของภูมิแอ่งน้ำขนาดกลางเนื้อที่ประมาณ  ๒๐  ไร่  ซึ่งเป็นต้น

น้ำของลำห้วยยางตอนบน ซึ่งเป็นลำห้วยที่หล่อเลี้ยงพ้ืนที่การเกษตรภายในตำบล  และมีลำน้ำไหลผ่านบริเวณ

บ้านนาตาล  หมู่ที ่ ๑๒ พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าคันโท  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น   ๑๑   

หมู่บ้านได้แก ่หมู่ที ่ ๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,  และมีหมู่ท่ี  ๑  อยู่พ้ืนที่นอกเขตเทศบาลตำบลท่า

คันโทบางส่วน 

สภาพทั่วไปและข้อมูล

พืน้ฐาน 



 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
-  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม  

  -  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือน  ตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วงและไม่ตรงตาม

ฤดูกาล  การเกษตรได้ทำการเกษตรตรงตามฤดูกาล 

  -  ฤดหูนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือน  กุมภาพันธ์  อากาศหนาวมากแห้งแล้ง

เป็นบางช่วง 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % 
ลักษณะดินในพื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   
 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ 
  - แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ 
     คลอง    ๓๒ สาย 

   สระน้ำสาธารณะ      ๑๒  แห่ง 

  - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

      ฝาย    ๓๒    แห่ง 

   บ่อน้ำตื้น      ๓๑      แห่ง 

   บ่อบาดาล   ๑๕    แห่ง 

   ประปาหมู่บ้าน       ๓ แห่ง  

      ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาตาล  ไม่มีประปาส่วนภูมิภาคใช้แต่ประปาหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน 

๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ในเขตเทศบาลมีป่าเบญพรรณล้อมรอบ  และมีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัด
ใบ   
 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

๒.๑ เขตการปกครอง แบ่งการปกครองออกเป็น  ๑๑    หมู่บ้าน  ประกอบด้วย  

ตำบลนาตาลหมู่ ๑ นอกเขตพ้ืนที่บางส่วน  

อยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาตาล ๑๐ หมู่บ้านได้แก่ 



บ้านหนองแซงหมู่ ๔ , บ้านเกิ้งหมู่ ๕  ,  บ้านหนองแซงหมู่ ๖  ,  บ้านหนองแซงหมู่ ๗  ,บ้านโนน

อำนวยหมู่ ๘   

บ้านโนนอำนวยหมู่ ๙  , บ้านด่านช้างหมู่ ๑๐  ,บ้านหนองแซงหมู่ ๑๑  ,บ้านหนองแซงหมู่ ๑๓  บ้าน

หนองแซง 

หมู่ ๑๔  

๒.๒ การเลือกตั้ง 
  เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล  ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ เขต
เลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี ๑  ประกอบด้วย  บ้านนาตาลหมู่ที่ ๑,บ้านเกิ้งหมู่ท่ี ๕ , บ้านหนองแซงหมู่ที่  
๔, ๖,   

๑๑, ๑๓  
เขตเลือกตั้งท่ี  ๒  ประกอบไปด้วย บ้านหนองแซงหมู่ที่ ๗, ๑๔  บ้านโนนอำนวยหมู่ที่ ๘, ๙,           

บ้านด่านช้างหมู่ที่ ๑๐ 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาตาลส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ

ประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของ
เทศบาลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคม
แก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   

 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗)   

   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   ๕,๐๙๓     คน 
  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕๗) 

-  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล  ๓,๕๖๗     คน  จาก
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๕,๐๙๓     คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๐   
  
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

- จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาตาลบางส่วน ได้แก่หมู่ที่ ๑ 

  - จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาตาลทั้งหมด  ได้แก่หมู่ที่  

๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓ ,๑๔  

 

   รายช่ือหมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน  เทศบาลตำบลนาตาล  มี  ๑๑  หมู่บ้านแยกได้ดังต่อไปนี้  



       ๑. หมู่ที่   ๑   บ้านนาตาล นายดวงใจ  สารบุญ         เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

       ๒. หมู่ที ่  ๔   บ้านหนองแซง นายบุญจันทร์  พลนวน  กำนันตำบลนาตาล 

       ๓. หมู่ที ่  ๕   บ้านเกิ้ง    นายถาวร  นัดทะยาย  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

       ๔. หมู่ที ่  ๖   บ้านหนองแซง นายจารุวัตร  สุวรรณดี  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

       ๕. หมู่ที ่  ๗   บ้านหนองแซง นายอุทัย  พงษ์บุผา  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

       ๖. หมู่ที ่  ๘   บ้านโนนอำนวย นายกตัญญู  ชูศรีพัฒน์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

       ๗. หมู่ที ่  ๙   บ้านโนนอำนวย นายทองสุข  วงษ์ไชย  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

       ๘. หมู่ที ่  ๑๐  บ้านด่านช้าง นายยงยุทธ์  พรสวัสดิ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

       ๙. หมู่ที ่  ๑๑    บ้านหนองแซง นายมานิตย์  ศรีคำ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

                  ๑๐. หมู่ที่   ๑๓   บ้านหนองแซง นายพิทักษ์  ภูงามดาว  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

     ๑๑. หมู่ที่   ๑๔   บ้านหนองแซง นายอุทัย  วงษ์วิราช  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  
 
จำนวนหมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้  (ข้อมูลทะเบียนระหว่างวันที่ ๑ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน

(ครัวเรือน) 
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม ช/ญ 

(คน) 
๑ บ้านนาตาล ๓๘ ๓๔ ๓๑ ๖๕ 
๔ บ้านหนองแซง ๒๕๕ ๓๔๔ ๓๖๘ ๗๑๒ 
๕ บ้านเกิ้ง ๒๕๑ ๔๙๐ ๕๐๓ ๙๙๓ 
๖ บ้านหนองแซง ๒๑๑ ๔๐๓ ๓๘๔ ๗๘๗ 
๗ บ้านหนองแซง ๒๖๔ ๔๖๗ ๔๖๗ ๙๓๔ 
๘ บ้านโนนอำนวย ๒๑๔ ๓๓๕ ๓๑๐ ๖๔๕ 
๙ บ้านโนนอำนวย ๒๘๓ ๕๔๓ ๕๕๐ ๑,๐๙๓ 

๑๐ บ้านด่านช้าง ๑๑๘ ๒๒๘ ๑๙๘ ๔๒๖ 
๑๑ บ้านหนองแซง ๒๑๒ ๓๖๙ ๓๒๓ ๖๙๒ 
๑๓ บ้านหนองแซง ๙๙ ๑๗๓ ๑๗๑ ๓๔๔ 
๑๔ บ้านหนองแซง ๑๔๐ ๒๑๐ ๒๒๒ ๔๓๒ 

 รวมทั้งตำบล ๒,๐๘๕ ๓,๕๙๖ ๓,๕๒๗ ๗,๑๒๓ 
 
 
๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
เทศบาลตำบลนาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ (ข้อมูลทะเบียน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑) 



 ชาย(คน) หญิง(คน) หมายเหตุ 
จำนวนประชากร
เยาวชน 

๙๑๒ ๘๔๙ แรกเกิด - 18 ปี 

จำนวนประชากร ๒,๒๕๓ ๒,๒๐๓ อายุ 19-60 ปี 
จำนวนประชากร
ผู้สูงอายุ 

๔๒๔ ๔๖๖ อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม ๓,๕๘๙ ๓,๕๑๘ ๗,๑๐๗ คน 
 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๕  อ่าน  เขียน

ภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  รอ้ยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  ๘๘  ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรม
ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ให้กับทางโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   

การศึกษาในเขตเทศบาลตำบลนาตาล  มีสถานศึกษา  ดังนี้   

- โรงเรียนสังกัด สพฐ  จำนวน  ๓  แห่ง ดังนี้ 
   ๑. โรงเรียนบ้านหนองแซง      
   ๒. โรงเรียนบ้านโนนอำนวย  
          ๓. โรงเรียนบ้านเกิ้ง    

       - โรงเรียนสังกัดเอกชน  จำนวน  ๑  แห่ง  คือ  โรงเรียนไทเทคอีสาน 

           - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน  ๔  แห่ง  คือ   

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกิ้ง  
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบุตรอินทราราม 
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนอำนวย 
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านช้าง 
 
 

 ๔.๒ สาธารณสุข 
จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง

สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  



โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับ
หนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  จากการ
สำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่
เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้
เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา    

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ๑ แห่ง  หมู่ที ่ ๔ บ้านหนองแซง  
  - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ    ร้อยละ   ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์ 

  - สุขศาลาประจำหมู่บ้าน   ๑๐   แห่ง 

    ๔.๓ อาชญากรรม 
  เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และ
ทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูล
พ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามี   ที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาล
ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการแต่งตั้ง อปพร.ตรวจเวร
ยามในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุด
บริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็น
ประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชน
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอ
ความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะ
ไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทาง
เทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้    
           

๔.๔ ยาเสพติด 
เทศบาลตำบลนาตาล มีการฝึกอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด 
 
 
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   



๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๕.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้   
 

ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ดังนี้ 

๑.ผู้สูงอายุ จำนวนทั้งหมด  ๘๗๓  คน ได้รับเบี้ยยังชีพ ๖๐๐บาท/เดือน รวมเป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท/
ปี/คน 

๒.ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๒๐๐ คน ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน ๒๐๐ คน ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

เบี้ยยังชีพตลอดชีวิตเป็นจำนวนเงิน ๘๐๐บาท/เดือน รวมเป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท/ปี/คน  

๓.ผู้ติดเชื้อเอดส์ มีจำวน ๒๐ คน ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน ๒๕ คน ได้รับการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ 
ตลอดชีวิต จำนวน ๕๐๐ บาท/เดือน รวมเป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท/ปี/คน  
( ที่มา : เดือนตุลาคม  2559  : งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาตาล )   
 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

๕.๑  เส้นทางคมนาคม 
 (๑)  การคมนาคม  การจราจร 

    เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 
    ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน    
    -  หมายเลข  ๒๒๖๘    อำเภอท่าคันโท –  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
   ๑.๒)  สะพาน    จำนวน   -    สะพาน 
   ๑.๓)  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
    -  รถโดยสาร (รถตู้) ประจำทาง   สายจังหวัดกาฬสินธุ์ - จังหวัดอุดรธานี 
    
  
 
 

๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือ

ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ



ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน 
การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และ
วิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้ งนี้   เทศบาลก็ได้ตั้ งงบประมาณในส่วนนี้ ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขต
เทศบาลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าร้อยละ ๑๐๐  ของครัวเรือน 
  (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ  ร้อยละ ๙๐ ของถนนบริเวณชุมชนในเขตเทศบาล    

๕.๓ การประปา 
การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุก

หลังคาเรือน  คิดเป็น ๙๙  เปอร์เซ็นต์    ปัญหาคือ  ในฤดูแล้งน้ำมีไม่เพียงพอในการผลิตน้ำประปาเนื่องจาก
อ่างกักเก็บน้ำตื่นเขินทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการอุปโภค มีข้อร้องเรียนเรื่อง
น้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการ
ผลิตประปาต้องขอใช้จากพ้ืนที่ อ่ืนทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็น
น้ำประปาสำหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ  ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหา
การขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่
ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น   เช่น  
โครงการก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ  เทศบาลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสาม
ปีเพ่ือที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้
ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา    ๒,๐๐๐   หลังคาเรือน 
(๒)  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  ของเทศบาลตำบลนาตาล  ๓  แห่ง 
(๓)  ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย    ๕๐๐ – ๕๕๐   ลบ.ม.  ต่อวัน 
(๔)  บาดาลเพ่ือการเกษตร          ๕  จุด 
(๔)  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก 

       อ่างเก็บน้ำห้วยยาง  (   /    )  
น้ำจากประปาภูเขา   (    /   )  (แหล่งน้ำผิวดิน) 

       แหล่งน้ำใต้ดิน     (   -    )   
๕.๔ โทรศัพท์ 

 (๑)  จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล    ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือน 
 (๒)  หอกระจายข่าว ๑๐ หมู่บ้าน       
 (๓)  โทรศัพท์สาธารณะ (ไม่มี) 
 
 



๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  (๑)  มีไปรษณีย์  จำนวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – 
เสาร์      (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์   
      
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่

สำคัญ  ได้แก ่ ข้าว  มันสำปะหลัง  อ้อย ยางพารา ดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      ๗๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ        ๒ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ      ๒๕ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       ๓ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  

๖.๓ การปศุศัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ

เลี้ยงไก ่ เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จำนวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
โค  ตัว   กระบือ            ตัว  สุกร   ตัว 
เป็ด     ตัว   ไก่          ตัว  อ่ืนๆ  ตัว  

๖.๔ การบริการ 
โรงแรม   - แห่ง 
ร้านอาหาร  - แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง (ท่ารถ ๔  แห่ง) 
ร้านอินเตอร์เน็ต  ๖      แห่ง 

 
๖.๕ การท่องเที่ยว 

  วนอุทยานภูพระ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบกรมป่าไม้ แต่เทศบาลได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดข้ึนในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   
 
 
 
 



 
 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จำนวน    ๘   แห่ง 

                
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ำมัน ๖     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  - แห่ง ตลาดสด  ๑ แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  ๓๐ แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
 
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  ๓  กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มผลิตปุ๋ย 
   ๒. กลุ่มจักรสาน 
   ๓. กลุ่มทำน้ำยาล้างจาน 
   ๔. กลุ่มทอผ้าไหม 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน 
ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ำกว่า
ระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ทำงานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ใน
เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้าง
แรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 
๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 

 เทศบาลตำบลนาตาลมีพ้ืนที่ทำการเกษตร  ดังนี้  นาข้าว ๔,๓๙๗ ไร่  อ้อย  ๒๔,๖๐๘ ไร่  

มันสำปะหลัง ๓,๖๙๖ ไร่  อื่นๆ ( ที่มา : สรุปข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ ( LSEP ) ) 

- แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ 
   ห้วย    ๔ แห่ง 



   สระน้ำสาธารณสุข     ๑๒ แห่ง 

-  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
   ฝาย    ๓๒    แห่ง 
   บ่อน้ำตื้น      ๓๑      แห่ง 
   บ่อโยก    ๙    แห่ง 
   อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ   ประปาหมู่บ้าน   ๓  แห่ง  
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙๙  

     วัด      ๒    แห่ง         
       สำนักสงฆ์ ๑๐    แห่ง 

๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  สืบสานประเพณีบุญผะเหวด  ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์     ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  

พฤศจิกายน 
๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำ
เครื่องจักรสานใช้สำหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และ
วิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๑๐๐ % พูดภาษาอีสาน    

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วย
บ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่ ไม้กวาด ฯลฯ 
 
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน  ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของ
ระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถ
ใช้ดื่มและอุปโภคได้ 



๙.๒ ป่าไม้  ทรัพยากรป่าไม้มีพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่ป่าซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงมูลและวนอุทยาน
แห่งชาติภูพระ    ภูโน และภูใน  มีเนื้อท่ีประมาณ 150,855 ไร่  พบลักษณะของป่าไม้ 3 ชนิด คือ ป่าเต็งรัง 
ซึ่งมีพ้ืนที่ป่ามากท่ีสุดประมาณ 50 %  ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีไม้แคระแกร็นขนาดเล็กขึ้นอยู่ พันธ์ไม้ที่พบ คือ เต็ง 
รัง พลวง แดง  ป่าดิบแล้ง ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณริมห้วยมีประมาณ 25 % ป่ามีสภาพแคระแกร็น พันธ์ไม้ที่พบ 
ได้แก่ แดง ประดู่ ตะแบกใหญ่ และป่าเบญจพรรณ แทรกอยู่ระหว่างป่าเต็งรังกับป่าดิบแล้ง มีประมาณ 25 % 
มีไม้พ้ืนล่าง ได้แก่ เถาวัลย์ชนิดต่างๆซึ่งขึ้นอยู่ทั่วไป ( แหล่งที่มา : 
http://www.holidaythai.com/Thailand-Attractions-1798.htm 

๙.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลมีภูเขาล้อมรอบ 
 
 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ำใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็
เป็นน้ำกร่อย  ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอ่ืน  
และน้ำฝน น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหา
แหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อ
ชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและ
เป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการ
ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่ม
รื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

 

 

 

 

 

http://www.holidaythai.com/Thailand-Attractions-1798.htm


 ส่วนที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ )  ๖  ด้าน 
 ๑.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ๒.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ๔.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ๕.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๖.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก  

ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ 

 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

 ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

 ๘. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 ๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 

๑.๓  แผนพัฒนาจังหวัด 

วิสัยทัศน์จังหวัดกาฬสินธุ์  

 “ การเกษตรปลอดภัย  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ  



อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคน และสังคมอย่างยั่งยืน  ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์  ประกอบด้วย  ๔ ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน

นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

 แนวทางการพัฒนา ๑ การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตร และส่งเสริมให้เกษตรกรดั้งเดิมพัฒนาเกษตร

สมัยใหม่รองรับกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 

๑.๑.การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมาย 

๑.๒.การบริหารจัดการการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร (Zoning) 

๑.๓.การเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกและปรับปรุงดิน 

๑.๔.การสร้างองค์ความรู้/ขีดความสามรถ/อาชีพให้เกษตรกร/แรงงาน 

แนวทางการพัฒนา ๒ การวิจัยและพัฒนาวิธีการผลิต แปรรูป การบรรจุ มาตรฐานการผลิตและ

ความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ให้มีคุณภาพระดับสูง เพ่ือการส่งออกและรองรับตลาด

สมัยใหม่ 

๒.๑.การวิจัยการผลิตแปรรูปคุณภาพสูง 

๒.๒.การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานและการรับรองคุณภาพ 

๒.๓.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์/การสร้างและพัฒนาแบรนด์ 

๒.๔.ระบบเกษตรปลอดวัสดุเหลือใช้(Zero Waste) 



๒.๕.การพัฒนาระบบคัดและบรรจุและตรวจสอบความปลอดภัย 

๒.๖.การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานเกษตร 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจ/สหกรณ/์ผู้ประกอบการใหม่ เพิ่มศักยภาพการ

บริหารจัดการและระบบบัญชี เพ่ือดำเนินกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 

๓.๑.สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร 

๓.๒.การสร้างองค์ความรู้/ขีดความสามารถ/อาชีพให้เกษตรกร/แรงงาน 

๓.๓.การพัฒนาธุรกิจ ระบบบัญชี และการบริหารต้นทุน 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการสินค้าเกษตร พัฒนาและเสริมประสิทธิภาพระบบกระจาย

สินค้า และการตลาดครบวงจร 

๔.๑.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านการขนส่งและกระจายสินค้า 

๔.๒.การพัฒนาธุรกิจการจัดการศูนย์กระจายสินค้า และการขนส่งสินค้า 

๔.๓.พัฒนาระบบห้องเย็น 

๔.๔.การพัฒนาตลาดกลางสินค้าพัฒนาระบบค้าส่งเชื่อมโยงโดยตรงกับผู้ซื้อและการตลาดใหม่ 

๔.๕.การวิเคราะห์สินค้าและความต้องการของตลาด ( Intelligence) การกระตุ้นการบริโภคและการ

ประชาสัมพันธ์ 

๔.๖.จุดจำหน่ายสินค้า 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวหลัก ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน

ท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าทางการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ การตลาดและการประชาสัมพันธ์และ

ยกระดับภาพลักษณ์ในเชิงคุณภาพ 

๑.๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการท่องเที่ยว  

๑.๒.พัฒนาศักยภาพบุคลากร/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมาตรฐานมัคคุเทศก์ 



๑.๓.พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

โครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟ้าการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนการจัดการปัญหาจาก

การท่องเที่ยว เช่น สิ่งปฏิกูล ขยะมลภาวะ 

๑.๔.พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบพัฒนามาตรฐานแหล่ง

ท่องเที่ยวยกระดับคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว 

๑.๕.พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยวการรับรองมาตรฐานที่พักและโรงแรมพัฒนามาตรฐานแหล่ง

ท่องเที่ยวยกระดับคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว 

๑.๖.พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การทำการตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพการยกระดับ

ภาพลักษณ์ในเชิงคุณภาพ 

๑.๗.การบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทิภาพในการพัฒนาจังหวัดการยกระดับภาพลักษณ์ในเชิง

คุณภาพ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการเพ่ิม

ศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีให้มีคุณภาพระดับสูงเพ่ือการส่งออก 

และรองรับตลาดใหม ่

๒.๑.การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการผลิตพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

๒.๒.การให้การรับรองมาตรฐาน 

๒.๓.พัฒนาศักยภาพบุคลากร และการให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาธุรกิจ ระบบบัญชี 

และการบริหารต้นทุน 

๒.๔.พัฒนาการตลาดและประชาสมพันธ์ การทำการตลาดสินค้า OTOP คุณภาพในตลาดใหม่การ

ยกระดับภาพลักษณ์ในเชิงคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการลงทุนและ

อุตสาหกรรมด้านการเกษตร และอาหารปลอดภัย 

๓.๑.ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่เพ่ิมขีดความสามารถทางการ แข่งขันของ

จังหวัด 



๓.๒.ส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย 

๓.๓.ส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเพ่ิมพ้ืนที่กระจายน้ำ รองรับ

กิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 

๑.๑.เพ่ิมพ้ืนที่กระจายน้ำเพ่ือรองรับกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 

๑.๒.พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเพ่ือรองรับกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 

๑.๓.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเกษตรปลอดภัย 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดิน และส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่ สีเขียวทุก

ภาคส่วน 

๒.๑.พัฒนาคุณภาพดินให้มีความเหมาะสมต่อกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 

๒.๒.เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม และสร้างวินัยของคนสู่การจัดการ ที่

ยั่งยืน 

๓.๑.ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๓.๒.ลดขยะมูลฝอยในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สนับสนุนความเข้มแข็งของการใช้กลไก พอช.ในการบูรณาการงานเชิงพ้ืนที ่

๑.๑.ส่งเสริมให้คณะกรรมการ พอช.ตามแนวทาง พชอ.คุณภาพ 

๑.๒.บูรณาการความร่วมมือ พัฒนาเด็กให้เป็นเด็กดี มีพัฒนาการสมวัย 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาทุนมนุษย์ ช่วงวัยปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน 

๒.๑.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในทุกช่วงวัย 

๒.๒.ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๒.๓.ส่งเสริมการจัดการสอนอาชีพในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒.๔.ส่งเสริมการสร้างกลไกกระบวนการแนะแนวงานอาชีพในสถานศึกษา 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาทุนมนุษย์ ช่วงวัยทำงาน 

๓.๑.พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานใน และนอกพ้ืนที่ 

๓.๒.ส่งเสริมประชาชนวัยทำงานกลุ่มเป้าหมาย ให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาทุนมนุษย์ ช่วงวัยผู้สูงอายุ 

๔.๑ยกระดับดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (น้ำท่วม/น้ำแล้ง) 

๕.๑.ป้องกันอาญชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๕.๒.ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 

๕.๓.พัฒนาเทคโนโลยีในการเฝ้าระวังภัยพิบัติ 

๕.๔.ส่งเสริมให้ อปท. มีการดำเนินการป้องกันเด็ก ๐ – ๑๕ ปีจากการจมน้ำ 

 



แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๖.๑.ยกระดับยุทธการฟ้าแดดสูงยาง 

๖.๒.เร่งรัดดำเนินงานตามมาตรการหมู่บ้านสีขาว 

แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๗.๑.ส่งเสริมและป้องกันการค้ามนุษย์ 

๗.๒.ให้ความรู้ด้านกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๘ การลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคม การบริการด้านสุขภาพ และการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 

๘.๑.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ 

๘.๒.ส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน 

๘.๓.เร่งรัดดำเนินงานการยกระดับคนจนขั้นพื้นฐาน ตามโครงการกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

แนวทางการพัฒนาที่ ๙ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

๙.๑.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

๒. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนาตาล 

๒.๑ วิสัยทัศน์ 

            เทศบาลน่าอยู่  ความรู้คู่คุณธรรม  นำชุมชนพัฒนา 

พันธกิจ 

๑. พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๒. การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 

 ๓.  การส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 ๔.  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 ๕.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๖.  การพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

วัฒนธรรมองค์กร 

“ ความรู้ คู่คุณธรรม ” 

ค่านิยมองค์กร 

“ มุ่งม่ันเพื่อพัฒนา ” 

๒.๒ ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  ๔  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่ความม่ันคงและสงบสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิ์ภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่ความม่ันคงและสงบสุข  

แนวทางพัฒนาที่ ๑  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา 

แนวทางพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข 

แนวทางพัฒนาที่ ๓  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

แนวทางพัฒนาที่ ๔  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  

และ วันสำคัญของชาติ 

แนวทางพัฒนาที่ ๕  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการละเล่นกีฬานันทนาการ  การพักผ่อน

หย่อนใจและจัดให้มีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตร เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

 แนวทางการพัฒนา ๑ การส่งเสริมผลผลิตการเกษตร 

 แนวทางการพัฒนา ๒ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมและท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงด้านไฟฟ้า 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาปรับปรุงด้านระบบประปา,รางระบายน้ำ,ท่อ,ขุดลอก 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาปรับปรุงด้านอาคาร 

 

 

๒.๓  เป้าประสงค์  ประกอบด้วย  ๖  เป้าประสงค์ ดังนี้ 

เป้าประสงค์ที่ ๑ ครอบครัวเข้มแข็ง คนมีคุณภาพ สังคมน่าอยู่ และรายได้เพ่ิมข้ึน 

เป้าประสงค์ที่ ๒ เกษตรกรมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร  



เป้าประสงค์ที่ ๓ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการ

สืบสานและเผยแพร่ 

เป้าประสงค์ที่ ๔ มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่าง 

สงบสุข 

เป้าประสงค์ที่ ๕ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

เป้าประสงค์ที่ ๖ การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

 

  ๒.๔  ตวัชี้วัด  ประกอบด้วย  ๙  เป้าประสงค์  ดังนี ้

   ๑.  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 

   ๒.  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  

   ๓.  ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 

   ๔.  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

   ๕.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๖๐  

   ๖.  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๖๐  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 

   ๗.  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  

   ๘.  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐  

   ๙.  เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖๐ 

 ๒.๕  ค่าเป้าหมาย 

  ๑.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

   ๒.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้   

๓.  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    



๔.  มลภาวะและสิ่งแวดลอ้มไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข  

 ๕.  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  

 

๒.๖  กลยุทธ ์

๑.  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร  เพ่ือ

การอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 

๒.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มี

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

๓ .  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ พืชและเมล็ดพันธุ์ พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการ

ถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหน่วยและ

เพ่ือการอนุรักษ ์และเพ่ิมช่องทางตลาด 

๔.  ส่งเสริมชุมชนให้แข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและ

ชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน 

และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานใน

ท้องถิ่น   

๕.  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 

๖.  ดำเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริม

สุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗.  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ

จำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘.  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่น  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 



๙.  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน

องค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  ๑๑.  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความ

พร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่

สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน        

(อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๒.  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มี

ความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำ

ระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒.  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๓.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 

๔.  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 

๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 ๒.๘ แผนงาน 

  ๑. แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 

  ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  ๓. แผนงานการศึกษา 

  ๔. แผนงานสาธารณสุข 

  ๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 



  ๖. แผนงานเคหะและชุมชน 

  ๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  ๘. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  ๙. แผนงานการเกษตร 

  ๑๐.แผนงานงบกลาง 

 

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร ์(Positioning)  ของเทศบาลตำบลนาตาล 

 เทศบาลตำบลนาตาล  ดำเนินการตามกรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือให้

บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ในการบริหารองค์กร  เพ่ือให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง  ประชาชน

สามารถเข้าถึงบริการที่เทศบาลตำบลนาตาล พึงปฏิบัติต่อชุมชนตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจที่รับผิดชอบ 

ดังนี้  

๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้าน
โครงสร้าง 

พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒.  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๓.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 

๔.  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 

๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๖.  การส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร 

 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล 

เป้าประสงค ์

ตวัชีว้ดั 

ค่าเป้าหมาย 

 

จดุยืนทางยทุธศาตร์ 



๓.การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (SWOT  Analysis)  
๑.  จุดแข็ง  ( Strengths )  ได้แก่ 

 ๑.๑ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เหมาะสำหรับการเกษตรเพราะพ่ืนที่โดยส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่

ราบลุ่ม 

 ๑.๒ สภาพภูมิศาสตร์และสถานที่ตั้ง  ตำบลนาตาล  มีภูมิประเทศที่ด้านหนึ่งเป็นเทือกเขาภูพระเป็น

แหล่งหาของป่า , อาหาร  ที่อุดมสมบูรณ์  ประชาชนในพ้ืนที่จึงมีอาหารอุดมสมบูรณ์ตามฤดูกาล 

 ๑.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตำบลนาตาลมีวัฒนธรรมเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น  ทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่มี

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สร้างความสามัคคีและการผสานความร่วมมือของคนในชุมชน 

 ๑.๔ การบริการจัดการงบประมาณได้อย่างอิสระภายใต้กรอบระเบียบกฎหมาย 

 ๒.  จุดอ่อน  ( Weaknesses )  ได้แก่ 

 ๒.๑ ขาดการวางแผนและการบริหารจัดการแบบบูรณาการ   ถึงแม้ว่าตำบลนาตาลจะมีจุดแข็งในด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  แต่การจัดการภาครัฐยังขาดการบูร

ณาการและกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการเงิน , การบริหารงานบุคคลยังไม่มีความเข้มแข็งพอ  

และผู้นำของกลุ่มเองก็ขาดความเอาใจใส่  ไม่มีการประสานความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง

สมาชิกในกลุ่ม  หรือระหว่างหน่วยงานก็ยังไม่ชัดเจน 

 ๒.๒ ประชาชนส่วนใหญ่ยากจน   เนื่องจากขาดโอกาสต่าง ๆ   และยังไม่มีแรงกระตุ้นให้ประชาชน

สร้างโอกาสให้กบัตัวเอง 

๒.๓ ที่ดินทำกินของเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องคุณภาพและแร่ธาตุอาหาร   การทำเกษตร

ส่วนใหญ่ยังใช้ปุ๋ยเคมี   และสารเคมีในการปราบศัตรูพืช 

๒.๔ ขาดแหล่งน้ำระบบชลประทานในการกักเก็บน้ำที่เป็นระบบทำให้หน้าแล้งไม่สามารถที่จะทำ

การเกษตรได้  จึงทำให้เกิดปัญหาอย่างมากในการขาดแคลนน้ำในเวลาที่มีกิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้น้ำ 

๒.๕ ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำเนื่องจากขาดระบบการจัดการเรื่องการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์

สูงสุดและขาดการแนะนำจากหน่วยงานราชการภายนอก 



๒.๖ บุคลากรในองค์กรขาดความสามัคคี ขาดแรงจูงใจในการทำงาน และทำงานไม่เต็มศักยภาพของ

ตนเอง 

๒.๗ รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองยังไม่อยู่อัตราที่เหมาะสม 

๒.๘ ประชาชนยังไม่มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

  

 ๓.  โอกาส  ( Opportunities ) 

 ๓.๑ นโยบายของรัฐ  ได้แก่  นโยบายด้านการแก้ปัญหาความยากจน  ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านการปฏิรูปการศึกษา  ด้านการปฏิรูปสุขภาพ  ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   ด้าน

การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยนโยบายดังกล่าวเอ้ือต่อการพัฒนาตำบลนาตาล  เพราะจะ

ช่วยเสริมจุดแข็งของตำบล  ซึ่งมีทรัพยากร  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหัตถกรรม 

 ๓.๒ การเกษตรพอเพียง   การใช้ปุ๋ยชีวภาพ 

 ๓.๓ เส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางสู่ประตูอินโดจีน เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  

 ๔.  อุปสรรค  ( Threats ) 

 ๔.๑. ภัยธรรมชาติ   ได้แก่   ภัยแล้งที่เป็นปัญหาสำคัญยิ่งของประชาชนภายในเขตตำบลนาตาล   ทำ

ให้อากาศร้อนจัด   ประชาชนขาดน้ำในการทำกิจกรรมทางการเกษตรและขาดน้ำกินน้ำใช้ 

 ๔.๒ การหลั่งไหลของวัฒนธรรมชุมชนเมือง   ในปัจจุบันการหลั่งไหลของวัฒนธรรมชุมชนเมืองได้เข้า

มาอย่างรวดเร็ว   ซึ่งมีทั้งที่เป็นโทษและผลดีทำให้ชาวบ้าน   รับมาเป็นแบบอย่างการดำรงชีวิตลืมชีวิตความ

เป็นอยู่แบบดั้งเดิม  ขาดการพ่ึงพาตนเอง 

 ๔.๓ ถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มผลประโยชน์    พ่อค้าคนกลาง   ไม่มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/สหกรณ์  

ทำให้ขาดอำนาจในการเจรจาต่อรอง   

 ๔.๔ ปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ เช่น ปัญหายาเสพติด การลักขโมย 

 



๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

ลำดับ 

ความ 

สำคัญ 

ปัญหาความต้องการ 

นโยบายหรือศักยภาพ 

สาเหตุของปัญหาหรือประเด็น 

ของความต้องการ 

นโยบายหรือศักยภาพ 

แนวทางการพัฒนา 

ของเทศบาลตำบล 

๑ ถนน/การคมนาคม ๑. สภาพถนนชำรุด เสียหายและเป็น

ถนนลูกรังใช้สัญจรไดบ้างฤดูกาล 

๑. ปรับปรุงเป็นถนนมาตรฐาน โครงการสร้าง

ถนนคอนกรีตและลาดยางแอสฟสัต์ เพื่อให้

สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล 

๒. สรา้งถนนเช่ือมทุกหมู่บ้านภายในตำบล 

๒ การรักษาความสะอาด 

กำจัดขยะมลูฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

๑. ไมม่ีที่กำจัดขยะและสิ่งปฏิกลู 

ประชาชนขาดจิตสำนึกท่ีดตี่อการ

กำจัดขยะ 

๑. จัดหาที่กำจดัขยะใหเ้พียงพอต่อครัวเรือน

ในตำบล พัฒนาระบบการกำจดัขยะ ส่งเสริม

การปลูกจติสำนึกท่ีดีของประชาชนในการดูแล

สิ่งแวดล้อม 

๓ ขยายและติดตั้งระบบ

ไฟฟ้าสาธารณะ 

๑. ประชาชนไม่มไีฟฟ้าให้แสงสว่าง 

๒. การขยายเขตหมู่บ้านกวา้งขึ้น 

๑. ติดตั้ง/ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

๒. ซ่อมแซมชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ 

๔ เร่งรัดและแกไ้ขปัญหา

หนี้สินของเกษตรกร 

๑. เกษตรกรมรีายได้น้อย ต้องกู้ยมื

เงินจากแหล่งเงินกู้ทั้งภาครัฐและ

เอกชนเพื่อเป็นเงินทุนในการเกษตร 

๑. จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบีย้ต่ำและผ่อนชำระ

ระยะยาวให้เกษตรกร 

๒. ปลดเปลื้องหน้ีสินให้เกษตรกร 

๕ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 

สวัสดิการผูสู้งอายุ ผู้พิการ 

๑. ผูสู้งอายุไมม่ีเบี้ยยังชีพและรายได ้

๒. กลุ่มสตรีขาดการส่งเสรมิด้านอาชีพ 

๑. จัดสรรเบี้ยยังชีพให้ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ 

๒. ส่งเสริมให้ความรู้กับกลุ่มสตร ี

๖ พัฒนา/จัดหาแหล่งน้ำเพื่อ

การเกษตร 

๑. ไมม่ีแหล่งน้ำ 

๒. คลองธรรมชาติตื้นเขิน 

๓. ไมม่ีฝายเก็บน้ำ 

๑. สรา้งอ่างเก็บน้ำ 

๒. ขุดลอกคลองธรรมชาต ิ

๓. สรา้งฝายเก็บน้ำ 

๗ แหล่งเงินทุน/กองทุนเพื่อ

การเกษตร 

๑. เกษตรกรไม่มีเงินกองทุนเพื่อ

การเกษตร 

๑. หาเงินทุนเพื่อก่อตั้งกองทุนสำหรับ

เกษตรกร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 



๘ ขยายเขตและตดิตั้งการ

สื่อสาร  คมนาคม 

๑. ไมม่ีระบบการสื่อสาร(โทรศัพท)์

เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 

๑. ให้องค์การโทรศัพท์ตดิตั้งระบบโทรศัพท์

สาธารณะ 

๙ บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำ

เสีย/ระบบระบายน้ำ 

๑. การประกอบอุตสาหกรรมทางการ

เกษตร ประชาชนขาดจิตสำนึกท่ีดตี่อ

การดูแลสังคม 

๑. ประสานผู้ประกอบการ/อตุสาหกรรมใหม้ี

การควบคุม ฝึกอบรมปลูกจิตสำนกึท่ีดีต่อ

ชุมชน 

 

 

 

ลำดับ 

ความ 

สำคัญ 

ปัญหาความต้องการ 

นโยบายหรือศักยภาพ 

สาเหตุของปัญหาหรือประเด็นของ

ความ 

ต้องการนโยบายหรือศักยภาพ 

แนวทางการพัฒนา 

ของเทศบาลตำบล 

๑๐ ข้อมูลข่าวสาร/เสียงตาม

สาย/การประชาสัมพันธ ์

๑. ไมม่ีการประชาสมัพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารให้ประชาชนไดร้ับรู้ ขาดแหล่ง

กระจายข่าวจากส่วนกลาง 

๑. ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบกระจายข่าว/

ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้

๒. บริการข้อมูลทางอินเตอร์เนท 

๑๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ

อุปโภคและบรโิภค/ระบบ

ประปา 

๑. ไมม่ีถังเก็บน้ำ 

๒. ไมม่ีแหล่งน้ำ 

๑. สรา้งถังเก็บน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาล สระน้ำ 

บ่อน้ำตื้นและสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 

๑๒ บำรุงรักษา/จดัหาที่ดินไว้

ใช้สาธารณะประโยชน ์

๑. ไมม่ีที่ดินสาธารณประโยชน์ ๑. จัดหางบประมาณเพื่อซื้อที่ดินสาธารณะ 

๑๓ ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

๑. ประชาชนขาดสวัสดิภาพในชีวิต

และทรัพยส์ิน โจรกรรมทรัพยส์ินทาง

การเกษตร 

๑. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดตัง้สายตรวจ

ชุมชน อาสาสมัครชุมชน  

๒. จัดตั้งป้อมยามรักษาการณ์หมูบ่้าน 

๑๔ ส่งเสริมกลุม่อาชีพฤดู

ว่างงาน 

๑. ประชาชนไม่มีรายได้ในช่วงหลังฤดู

การเก็บเกี่ยว 

๑. ส่งเสริมการสร้างแหล่งงานในพ้ืนท่ี 

๒.ส่งเสรมิการประกอบอาชีพเสริม 

๓.พัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่ม



สตร ี

๑๕ ส่งเสริมผลผลิตทางการ

เกษตร/ตลาดรองรับ 

๑.คณุภาพของพืชผลทางการเกษตรไม่

มีคุณภาพ 

๒. สภาพปัญหาของดิน 

๑. ส่งเสริมการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

๒. ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ 

๑๖ พัฒนาเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 

๑.แหล่งท่องเที่ยวไม่ได้มาตรฐาน 

๒.ไม่มีการประชาสัมพันธ์ทั่วถึง 

๓.ไม่มีกลุม่นายทุนมาทำธุรกิจ 

๑.งบสนับสนุนปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 

๒.ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในทุกๆสื่อ 

๓.สร้างจุดเด่นให้แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้นัก

ลงทุนมาทำธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒   

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) 

๑. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  



พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  

๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

๑.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 ตามท่ีเทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล

ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำ

แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓    โดยคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง

ดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ

งบประมาณ ปี  ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

รายรับ 25,954,732.29 

 

27,038,900.02 26,393,355.47 37,731,192.32 40,275,009.99 

รายจ่าย 25,931,003,88 26,677,792.77 25,374,998.52 35,987,106.07 

 

37,092,026.52 

รายรับ 

สูงกว่า

รายจ่าย 

    23,728.41 361,107.25 1,018,365.95 1,744,086.25 

 

3,182,983.47 



แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้ อยกว่าสามสิบวันโดย

อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนำไปปฏิบติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   

(๑)  เชิงปริมาณ 
➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)  

    โครงการที่บรรจุในแผน   จำนวน  ๑๗๕  โครงการ 

    สามารถดำเนินการได้     จำนวน  ๑๕๙ โครงการ    

    คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๘๖ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 

เทศบาลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ของแผนและสามารถดำเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา     

➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)   

โครงการที่บรรจุในแผน   จำนวน  ๑๗๕  โครงการ 

    สามารถดำเนินการได้     จำนวน   ๓๔  โครงการ    

    คิดเป็นร้อยละ  ๑๙.๔๓ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

เทศบาลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ของแผนและสามารถดำเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

 



➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

    โครงการที่บรรจุในแผน   จำนวน   ๘๔  โครงการ 

    สามารถดำเนินการได้     จำนวน   ๔๖  โครงการ    

    คิดเป็นร้อยละ  ๕๔.๗๖ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

เทศบาลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 

๙๐ ขึ้นไปของแผนและสามารถดำเนินการได้ในอัตราที่ เพ่ิมขึ้นเมื่อ

เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  

 

➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

    โครงการที่บรรจุในแผน    จำนวน   ๘๔  โครงการ 

    คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้     จำนวน   ๕๐  โครงการ    

    คิดเป็นร้อยละ  ๕๙.๕๒ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

เทศบาลจะดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ ๙๕ ขึ้น

ไปของแผนและสามารถดำเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา    

   (๒)  เชิงคุณภาพ  

 เทศบาลได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อ

ประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึง



พอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลใน

ภาพรวม  ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 

    ➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมในการพัฒนาและส่งเสริม

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการ

พัฒนา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  พบว่าประชาชนมีความพึง

พอใจในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๕๒  เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน

มาผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจถึง  ร้อยละ  ๖๐.๓๗  

ความพอใจของประชาชนมากกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่  ๔.๑๕  ซึ่งประเมิน

ได้ว่าควรจะมีบริหารจัดการดำเนินงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

มากกว่านี้  ความพึงพอใจน่าจะอยู่ที่ร้อยละ  ๘๐  

    ➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๒๘   

ระดับพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  ๕๖.๙๗   

- พอใจต่ำสุด ร้อยละ  ๕๒.๑๙   

     ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนา)  

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ ๕๔.๑๔   

- พอใจต่ำสุด   ร้อยละ  ๕๑.๑๙  

 

 

 



 

 

    ➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก   คิดเป็นร้อยละ  

๖๘.๔๒   

ระดับพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  ๗๑.๙๓   

- พอใจต่ำสุด ร้อยละ  ๖๕.๖๗   

ระดับพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  

- พอใจต่ำสุด   ร้อยละ  ๖๕.๕๓  

    ➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  คาดว่าจะสามารถทำให้ประชาชนเกิดความ

พึงพอใจมาก  ร้อยละ  ๗๐ ขึ้นไป 

๒. ผลท่ีได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ 

 ตามที่เทศบาลได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือแก้ไข

ปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดี

ขึ้น  ซึ่งผลจากการดำเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน 

๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 

๔.  ไม่มีการเกิดอาญชญากรรมในพ้ืนที่   



๖.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 

๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 

๑๐. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 

๑๑. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย 

๑๒. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 

๑๓. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 

๑๔. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 

๑๕. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย 

๑๖. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 

๑๗. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 

๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีข้ึนสำหรับในการสัญจรไปมา  

๒. มีสำนักงานแห่งใหม่เพ่ือรองรับการบริการประชาชน  

๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือนำไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับ

ครัวเรือน 

๔. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ำเพ่ิมมากข้ึน 

๕. การกำจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๖. ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ 

๒.๒ ผลกระทบ 



 ในการดำเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถดำเนินการได้

ตามที่ประชาชนต้องการเฉลี่ย ๓ ปี  ร้อยละ ๗๓.๓๓  ซึ่งการดำเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชน

ในเขตเทศบาล  ดังนี้ 

 ๑. การก่อสร้างถนนเพ่ิมข้ึนในเขตเทศบาล  ทำให้การระบายน้ำได้ช้าเกิดน้ำท่วมขังในบางจุด 

ทำให้เทศบาลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำเพ่ิมข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชน

แออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น 

 ๓. เมื่อประชาชนเพ่ิมมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 

 ๔. การก่อสร้างทางระบายน้ำในชุมชนสามารถระบายน้ำได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางที่

เป็นพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ    

  

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  

    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

➢  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ปัญหา 

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   

๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก  

๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก   

๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถดำเนินการ

ได้  

อุปสรรค 



๑)  การขาดความรู้ เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้   

เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  

๒)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   

๓)  เทศบาลสามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่    

   

➢ แนวทางการแก้ไข   

  (๑)  การดำเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ

ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การดำเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควร

จะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีมาพิจารณาดำเนินการ  

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   

๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๕)  ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก

ที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปา   

(๒)  การบริการประชาชน 

 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการ

และเก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี    

 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 

 ๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 

 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 



 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  

 

➢  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ปัญหา 

๑) การจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  

  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไข

ปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่

เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      

   ➢ แนวทางการแก้ไข   

  (๑)  การดำเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ

ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการ

คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   



๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่

ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

๕)  ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก

ที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปา  การขาดแคลนน้ำในการอุปโภค -บริโภค  และปัญหาวาตภัยที่

เกิดข้ึนเป็นประจำทุกปี 

 

(๒)  การบริการประชาชน 

๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการ

และเก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี    

๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 

๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 

๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 

๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  

 

➢  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ปัญหา 

๑)  เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและ

เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ 

๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก  

๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก   



อุปสรรค 

๑)  อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้   

   ➢ แนวทางการแก้ไข   

  (๑)  การดำเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น

กรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการ

คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่

ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 

 

(๒)  การบริการประชาชน 

๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 

๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี   

๓)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอประจายข่าวมากกว่านี้

และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  

๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 

 



 

 

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

 

 

 

 


