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ส่วนที่ส่วนที่    11  
บทน า 

======================================================================================================================================  
1.1 ลักษณะของแผนสามปี 
 1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  
              และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะด าเนินการ 
 3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรม  การพัฒนาทีจ่ะด าเนินการในห๎วงระยะเวลา 3 ปี 
 4. เป็นเอกสารที่แสดงความเช่ือมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจําย              
              ประจ าป ี

1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี
=================================================================== 
 แผนพัฒนาสามปี คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ขององค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว      
ที่สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนก๎าวหน๎า ครอบคลุม
ระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูํ การปฏิบัติ  โดยยุทธศาสตร์หนึ่ง ๆ  
อาจมีแนวทางพัฒนาทางได๎มากกวําหนึ่งโครงการ / กิจกรรม  ที่จะด าเนินการเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์   
และเปูาหมายที่ต๎องการในแตํละยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์กับงบประมาณรายจํายประจ าปี   
ซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว  ยึดหลักการแผนพัฒนาเป็นเครื่ องมือในการจัดท างบประมาณ  เพื่อให๎
กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด๎วยความรอบคอบ และผํานกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน 
 โครงการตําง ๆ ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห๎วงระยะเวลาสามปี  
(พ.ศ. 2559 )  มีสภาพความพร๎อมในด๎านความแนํนอนของกิจกรรมที่ จะด าเนินการรูปแบบ  รายละเอียดทาง
เทคนิค  รวมถึงผลประโยชน์สาธารณะที่จะได๎รับจากโครงการ  เพื่อสามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะ
น าไปใช๎จัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีตํอไป 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
=================================================================== 
 เมื่อมีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล๎ว  จึงเพิ่มขั้นตอนในการแปลงสูํ
การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการจัดท าแผน 
 งานนโยบายและแผนได๎ช้ีแจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี    
ตํอผู๎บริหารเพื่อให๎ทราบถึงภารกิจที่จะ ต๎องด าเนินการ  และรวบรวมโครงการจากสํวนราชการ  องค์กรเอกชน  
และหมูํบ๎านในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว 
 ขั้นตอนที่ 2  การคัดเลือกยุทธศาสตร ์
 คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดท าแผนพัฒนา  สรุปยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาจากแผน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาซึ่งได๎จัดท าโดยบูรณาการกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอและแผนพัฒนาและสังคมแหํงชาติ 
นโยบายของผู๎บริหาร พร๎อมทั้งข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องแล๎วน าเสนอตํอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท๎ องถิ่นจัดการประชุมรํวมระหวํางประชาคมท๎องถิ่น และสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องเพื่อรํวมกันพิจารณา
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คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางพัฒนาสามปี แตํส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ครั้งตํอไปที่ประชุมจะ
รํวมพิจารณาทบทวนดูวํายุทธศาสตร์    และแนวทางการพัฒนามีความเหมาะสมหรือไ มํ การจัดท าแผนพัฒนาสาม
ปีตํอไปสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ รวมทั้งก าหนดโครงการ/ กิจกรรมที่จะเพิ่มเติมหรือตัด
ทอนลงได๎ เมื่อได๎แนวทางการพัฒนาที่ประชุมรํวมกันพิจารณาวํามีโครงการ/ กิจกรรมอะไรบ๎างที่จะต๎องด าเนินการ
เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช๎เป็นกรอบ ซึ่งจะมีวิธีการคัดเลือก
ดังตํอไปนี ้

1. พิจารณาความเก่ียวเน่ืองกันระหวํางยุทธศาสตร์หรือระหวํางแนวทางการพัฒนา หากมีความเช่ือมโยง
และสนับสนุนกันได๎ก็ก าหนดห๎วงเวลาที่สอดคล๎องเหมาะสมกัน 

2. พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการของชุมชนที่
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์มาประกอบจัดท า 

3. จัดล าดับความส าคัญของโครงการ /กิจกรรม  เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปี ได๎อยํางเหมาะสม
นอกจากนั้นก็จัดล าดับโครงการไว๎เพื่อจัดท าแผนพัฒนาสามปี ในชํวงถัดไปในกรณีของการด าเนินการ
เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจต๎องใช๎เวลาตํอเนื่องยาวนานกวําสามปี  
จึงต๎องพิจารณาแนวทางการจัดท าโครงการ / กิจกรรม ที่ตํอเนื่องระยะยาวด๎วย 

4. พิจารณาก าหนดกิจกรรม จะต๎องค านึงถึงสิ่งตําง ๆ ดังตํอไปนี้ 
- งบประมาณรายรับ – รายจําย ขององค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว 
- ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ ขององค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว 
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถน าเข๎ารํวมด าเนินการหรือมีภารกิจรับผิดชอบการด าเนินการใน

เรื่องนั้น ๆ   

เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว จะแยกประเภทของโครงการดังนี้ 
1. โครงการที่องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว มีความสามารถด าเนินการเอง 
2. โครงการที่สนับสนุนงบประมาณให๎หนํวยงานอ่ืนด าเนินการ เนื่องจากเป็นงานที่อยูํในอ านาจหน๎าที่

และเป็นงานปฏิบัตทิี่จะต๎องใช๎เทคนิควิชาการสูง และหนํวยงานนั้นมีความสามารถที่จะเข๎าด าเนินการ
ได๎ดีกวํา 

3. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานอื่น อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญํ  หรือเป็น
โครงการที่หนํวยงานดังกลําวเป็นหนํวยปฏิบัติและมีหน๎าที่จัดบริการสาธารณะดังกลําวอยูํแล๎ว รวมถึง
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

  ขั้นตอนที่ 3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ได๎ด าเนินการส ารวจและเก็บข๎อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนาแผนสามปี โดยประสานกับหนํวยงาน

ที่เกี่ยวข๎องทั้งสํวนราชการในสังกัด และสํวนราชการภายนอกองค์กร ทั้งนี้เพ่ือรวบรวมข๎อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ เชํน  
เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
รายได๎ เป็นต๎น 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
- ประเมินผลการพัฒนาที่ผํานมา โดยสรุปผลการพัฒนาในปีที่ผํานมาโดยประเมินทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ 
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- คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งได๎คัดเลือกทุกยุทธศาสตร์ที่สอดคล๎องกับปัญ หาและความ
ต๎องการของประชาชนและชุมชน 

- การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา เนื่องจากภายใต๎ยุทธศาสตร์หนึ่ง   
จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายล๎วนแตํมีความจ าเป็นเรํงดํวนมากน๎อยแตกตําง กัน 

- การตัดสินใจเลือกแนวทาง การพัฒนาในห๎วงสามปี โดยมีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได๎
ในทางปฏิบัต ิ

ขั้นตอนที่ 4  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 ได๎ก าหนดวัต ถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  ในขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท๎องถิ่น 
และได๎รํวมกันพิจารณาโครงการ/ กิจกรรม การพัฒนาที่จะต๎องด าเนินการ ตามแนวทางที่คัดเลือกในประเด็นดังนี ้ 

1. กิจกรรมที่ต๎องด าเนินการ เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดเพ่ือให๎ได๎
โครงการ/ กิจกรรมครบถ๎วน 

     จัดล าดับความส าคัญของโครงการ / กิจกรรม โดยพิจารณาทั้งภายใต๎แนวทางเดียวกัน  
     และระหวํางแนวทางการพัฒนา 
2. เชื่อมโยงของกิจกรรมในด๎านกระบวนการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 
3. พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรม จากความจ าเป็นเรํงดํวนโดยมองถึงขีดความสามารถทางด๎าน

ทรัพยากรบริหารขององค์การบริหารสํวนต าบล   และความเช่ือมโยงของกิจกรรม 
     และระยะเวลาที่จะด าเนินการ 

 ขั้นตอนที่ 5  การจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 
 ได๎พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปี มาจัดท ารายละเอียดในด๎าน
เปูาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู๎ รับผิดชอบ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ทั้งนี้จะเน๎นรายละเอียดของ
กิจกรรมในชํวงปีแรก เพื่อให๎สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีได๎ตํอไป 
  ขั้นตอนที่ 6  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ ท ารายละเอียดของโครงการและกิจกรรมที่ได๎จัดท าจาก
อาชีพ ตอนที่ 5 รํางแผนพัฒนาสามปีแล๎วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น เพื่อพิจารณา 
  ขั้นตอนที่ 7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นฯ เสนอรํางแผนให๎ผู๎บริหารเสนอสภา เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบเสนอขอ
อนุมัติ เมื่อสภาพิจารณาอนุมัติแล๎วจะสํงให๎ผู๎บริหารประกาศใช๎แผนพัฒนาสามปี  และน าไปปฏิบัติรวมถึงแจ๎งสภา
ท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องแล๎วจึงประกาศให๎ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  ขั้นตอนที่ 8  การติดตาม และประเมินผล การน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 

1. หนํวยงานที่รับผิดชอบ ในการติดตาม และประเมินผ ลซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาองค์กร ปกครองสํวนท๎องถิ่น 2548 ก าหนดให๎มีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล แผนพัฒนาท๎องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการอาจจะแตํงตั้งคณะท างานขึ้นเพ่ือชํวยในการ
ติดตามและประเมินผลได๎ตามความเหมาะสม 

2. การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดย
การก าหนดรูปแบบที่จะใช๎ในการติดตาม และประเมินผลเพื่อตรวจสอบวํา  ด าเนินการกิจกรรมตาม
โครงการอยูํในระยะเวลา  และงบประมาณที่ก าหนดไว๎หรือไม ํ

3. การก าหนดร ะยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและประเมินโครงการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแตํละโครงการ 
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1.4 ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามป ี
=================================================================== 
 แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่ชํวยให๎ องค์การบริหารสํวนต าบล ได๎พิจารณาอยํางรอบคอบ ให๎เห็นถึง
ความเช่ือมโยงระหวํางแนวทางการด าเนินงานตําง ๆ ที่อาจเชื่อมโยงและสํงผลให๎ทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็น
อุปสรรคตํอกัน เพื่อน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช๎ทรัพยากรการบริหารของท๎องถิ่นอยํางมี
ประสิทธิภาพเพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
  

ทรัพยากรการบริหารท้องถิ่น (4Ms) 
1. เงิน (Money) คือ งบประมาณขององค์การบริหารสํวนต าบล  แหลํงงบประมาณภายนอก รวมทั้ง

มาตรการประหยัดงบประมาณ 
2. คน (Man) คือ ผู๎บริหาร พนักงานทุกระดับ ซึ่งมีความแตกตํางหลากหลาย  ทั้งในด๎านทักษะ ควา มรู๎ 

ความสามารถศักยภาพ ซึ่ง องค์การบริหารสํวนต าบล อาศัยศักยภาพของก าลังคน  รวมทั้งต๎องพัฒนา
ก าลังคนเพื่อประสิทธิภาพการท างาน 

3. วัสดุ (Material) คือ เครื่องจักร เครื่องมืออาคาร สถานที่  ที่สามารถน ามาใช๎บริหารจัดการ 
4. การบริหารจัดการ (Management) เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ ต๎องปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง เพื่อขับเคลื่อน

ทรัพยากรทั้งสามประการข๎างต๎น 
 

1.5 สภาพทั่วไป   และข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบรหิารส่วนต าบลบางมะพรา้วสภาพทั่วไป   และข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบรหิารส่วนต าบลบางมะพรา้ว      
==================================================================== 
สภาพทั่วไปทางกายภาพ  

องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว ได๎รับการยกฐานะจากสภาต าบลบางมะพร๎าว เป็นองค์การบริหาร
สํวนต าบล บางมะพร๎าว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารสํวนต า บล   
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ประก าศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เลํม 113  ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่  
25 ธันวาคม 2539 
 
 1. ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต    
 ที่ตั้งขององค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว  ตั้งอยูํทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ของอ าเภอหลังสวน 
ประมาณ 5.5 กิโลเมตร  และอยูํหํางจากตัวจังหวัดชุมพร  มีระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร  มีจ านวนพ้ืนที่
ประมาณ 48.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,315 ไร ํมีอาณาเขตติดตํอกับชุมชนใกล๎เคียง ดังนี ้
 ทิศเหนือ  ติดตํอกับ  แมํน้ าหลังสวน 
 ทิศใต ๎   ติดตํอกับ  ต าบลนาพญา 
 ทิศตะวันออก  ติดตํอกับ  ทะเลอําวไทย 
 ทิศตะวันตก  ติดตํอกับ  คลองบางกา  และต าบลพ๎อแดง 

 
2. ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพโดยทั่วไปของพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกจรดทะเลอําวไทย   และส าหรับทาง
ทิศตะวันตกของต าบลมีลักษณะพื้นที่เป็นเนิน  ทั้งนี้  เนื่องจากมีภูเขาบางมะพร๎าว  เป็นแนวยาวจากเหนือไปใต๎    
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ซึ่งพื้นที่สํวนใหญํใช๎เป็นที่ตั้งของชุมชน   และใช๎ท าการเกษตรเป็นสํวนใหญํ ซึ่งได๎แกํการปลูกพืชยืนต๎น  ที่เป็นพืช
เศรษฐกิจ ประเภท ปาล์มน้ ามัน มะพร๎าว ยางพารา  และสวนผลไม๎ เชํน ทุเรียน มังคุด เป็นต๎น โดยมีแมํน้ า 
หลังสวนไหลผํานพ้ืนที่ หมูํที่ 2, 3, 4, 6 และ หมูํที่ 7  

3. ลักษณะภูมิอากาศ 
ต าบลบางมะพร๎าว อ าเภอหลังสวน จังหวัด ชุมพร เป็นพื้นที่ได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ 

และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเหตุให๎มีฤดูกาล 2 ฤดู คือ 
1. ฤดูร๎อน เริ่มต้ังแตํกลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม เป็นชํวงเปลี่ยนมรสุมหลังมรสุม

ตะวันออก 
2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นชํวงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ

จากทะเลอันดามัน เป็นมวลอากาศที่มีความช้ืนสูง และเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจึงท าให๎เกิดฝนตก
ชุก 

4. การคมนาคม 
 องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว มีเส๎นทางการคมนาคม ส าหรับใช๎ในการสัญจรไปมาระหวํางชุ มชน
ใกล๎เคียง ซึ่งประกอบด๎วย เส๎นทางที่เป็นถนนคอนกรีต ซึ่งเชื่อมตํอหมูํบ๎านแตํละหมูํบ๎าน และถนนไปยังต าบลอื่น ๆ 
นอกจากนั้นยังเป็นถนนบุกเบิก และถนนลูกรังในบางชํวงของแตํละหมูํบ๎าน ส าหรับถนนลาดยางสํวนใหญํ ซึ่งเป็น
ถนนสายหลักที่ตัดผํานในต าบล ไปสูํท๎องที่ต าบลใกล๎เคียง 

5.  เขตการปกครอง 
               การปกครองในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว แบํงออกเป็น 14  หมูํบ๎าน ได๎แกํ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้น า ต าแหน่ง 
1 บ๎านน้ าตก 1 นายเสกสรร รอดอุนา ผู๎ใหญํบ๎าน 
  นางสาวภาวะณีย์ รอดอุนา สมาชิกสภา อบต. 
  นายสุวัจณ์ ทวิชศรี สมาชิกสภา อบต. 
2 บ๎านบางมะพร๎าว 1 นายการันต ์เฐียรพิทักษ์ ผู๎ใหญํบ๎าน 
  นายประภาส ขาวหนูนา สมาชิกสภา อบต. 
  นายวัชรพงษ์ พรหมน๎อย เลขานุการสภา อบต. 
3 บ๎านห๎วยหลอด นางบุปผา  ฉิมสะอาด ผู๎ใหญํบ๎าน 
  นายชะนา จันทรพาส สมาชิกสภา อบต. 
  นายสุรินทร์ อินทรสุวรรณ สมาชิกสภา อบต. 
4 บ๎านบางมะพร๎าว 2 นายวัลลภ  เมืองน๎อย ผู๎ใหญํบ๎าน 
  นายยุทธชัย ทิพย์อักษร สมาชิกสภา อบต. 
  นายสุชาติ ศรีพรหม สมาชิกสภา อบต. 
5 บ๎านบางมะพร๎าว 3 นายไพบูลย ์ คีรีรัตน์ ผู๎ใหญํบ๎าน 
  นายอรุณ ตุลยกุล สมาชิกสภา อบต. 
  นายประศาสตร์ จุ๎ยนคร สมาชิกสภา อบต. 
6 บ๎านหัวเขาทํากอ นายวสันต ์ ทองประเสริฐ ผู๎ใหญํบ๎าน 
  นายธีระพงค์ จาตุกรณีย์ สมาชิกสภา อบต. 
  นายมนัส รักขาว สมาชิกสภา อบต. 
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้น า ต าแหน่ง 
7 บ๎านบางมะยัง นายไชยวัฒน์  กิตติวานิช ผู๎ใหญํบ๎าน 

นายวิทยา  กาญจนะสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. 
นางสาวอาทิตยา  พงษ์เกษม สมาชิกสภา อบต. 

8 บ๎านหนองทองดี 1 นางพัชรี  วงค์เรือง ผู๎ใหญํบ๎าน 
นายปรีชา  ชัยรัตน์ สมาชิกสภา อบต. 
นายณัฐวุฒิ  ตั้งอั้น สมาชิกสภา อบต. 

9 บ๎านน้ าตก 2 นายสามารถ  รอดวิจิตร ผู๎ใหญํบ๎าน 
  นายภิรมย์  ธาดาจร สมาชิกสภา อบต. 
  นายอุดมศักด์ิ  พูลสวัสดิ ์ รองประธานสภา อบต. 

10 บ๎านราษฎร์บ ารุง นายวิสูตร บุนนาค ผู๎ใหญํบ๎าน 
  นายสายัน สนสานนท์ สมาชิกสภา อบต. 
  นายไพวรรณ ฤทธิ์มั่นคง สมาชิกสภา อบต. 

11 บ๎านหนองทองดี 2 นายชิตชัย  แพนสกุล ผู๎ใหญํบ๎าน 
  นายสุพงษ์ แพนสกุล สมาชิกสภา อบต. 
  นางณัฐาวดี ทองมี สมาชิกสภา อบต. 

12 บ๎านหัวแหลม นายปรีชา สุวีรานุวัฒน์ ก านัน ต.บางมะพร๎าว 

  นายวินิชัย สํงเสียง สมาชิกสภา อบต. 
  นายวิชาญ สมสกุล สมาชิกสภา อบต. 

13 บ๎านกลางอําว 1 นายมนัส  กาญจนรัตน์ ผู๎ใหญํบ๎าน 
  นายสุรินทร์ กัลชนะ ประธานสภา อบต. 
  นางอภิญญา สุวรรณนิตย์ สมาชิกสภา อบต. 

14 บ๎านกลางอําว 2 น.ส.จันทิมา  ไกรทอง ผู๎ใหญํบ๎าน 
  นายโชคชัย กาญจนนิยม สมาชิกสภา อบต. 
  นายตรีเยษฐ์ มาเนตร สมาชิกสภา อบต. 
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 6 ข้อมูลหมู่บ้านและประชากร 
 

รายการ ปีปัจจุบัน (2559) ปีที่แล้ว (2558) 2 ปีที่แล้ว  (2557) 

ประชากรชาย    (คน) 2,333 2,314 2,306 

ประชากรหญิง   (คน) 2,329 2,315 2,318 

รวมประชากร    (คน) 4,662 4,629 4,624 

บ๎าน    (หลังคาเรือน) 1,529 1,503 1,470 

 

ทุกหมูํบ๎านอยํูในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว 
(ข๎อมูล ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ณ มีนาคม 2559)  

 

 

ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ๎านน้ าตก   1 61 62 123 35 
2 บ๎านบางมะพร๎าว  1 94 96 190 67 
3 บ๎านห๎วยหลอด 360 349 709 219 
4 บ๎านบางมะพร๎าว   2 105 97 202 54 
5 บ๎านบางมะพร๎าว   3 129 114 243 89 
6 บ๎านหัวเขาทํากอ 145 124 269 89 
7 บ๎านบางมะยัง 89 89 178 60 
8 บ๎านหนองทองดี    1 147 162 309 107 
9 บ๎านน้ าตก   2 209 236 445 116 
10 บ๎านราษฎร์บ ารุง 211 225 436 137 
11 บ๎านหนองทองดี   2 120 119 239 104 
12 บ๎านหัวแหลม 303 274 577 213 
13 บ๎านกลางอําว   1 138 156 294 100 
14 บ๎านกลางอําว   2 222 226 448 139 
รวม   14   หมู่บ้าน 2,333 2,329 4,662 1,529 
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- แยกตามชํวงอายุ (ปี)  (เฉพาะผู๎มีสัญชาติไทย  และมีชื่ออยูํในทะเบียนบ๎าน)    
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม  ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

น๎อยกวํา 1 ปี 20 24 44  32 ปี 42 47 89 

1 ปี 36 24 60  33 ปี 36 37 73 

2 ปี 16 20 36  34 ปี 41 52 93 

3 ปี 30 30 60  35 ปี 47 37 84 

4 ปี 29 24 53  36 ปี 44 40 84 

5 ปี 32 24 56  37 ปี 37 41 78 

6 ปี 33 25 58  38 ปี 55 32 87 

7 ปี 20 18 38  39 ปี 35 34 69 

8 ปี 26 30 56  40 ปี 40 32 72 

9 ปี 31 22 53  41 ปี 37 36 73 

10 ปี 33 31 64  42 ปี 31 48 79 

11 ปี 17 33 50  43 ปี 37 29 66 

12 ปี 30 22 52  44 ปี 46 35 81 

13 ปี 27 24 51  45 ปี 37 39 73 

14 ปี 26 20 46  46 ปี 38 35 73 

15 ปี 34 22 56  47 ปี 37 43 80 

16 ปี 30 30 60  48 ปี 35 38 73 

17 ปี 31 24 55  49 ปี 34 39 73 

18 ปี 23 22 45  50 ปี 29 30 59 

19 ปี 31 30 61  51 ปี 39 34 73 

20 ปี 36 29 65  52 ปี 35 35 70 

21 ปี 30 21 51  53 ปี 18 31 49 

22 ปี 30 33 63  54 ปี 39 34 73 

23 ปี 32 24 56  55 ปี 30 42 72 

24 ปี 36 31 67  56 ปี 29 27 56 

25 ปี 28 16 44  57 ปี 28 32 60 

26 ปี 45 39 84  58 ปี 35 33 68 

27 ปี 31 26 57  59 ปี 27 26 53 

28 ปี 27 35 62  60 ปี 16 25 41 

29 ปี 37 36 73  61 ปี 30 25 55 

30 ปี 44 32 76  62 ปี 18 23 41 

31 ปี 27 32 59  63 ปี 21 22 43 
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ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม  ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

64 ปี 8 19 27  84 ปี 9 13 22 

65 ปี 22 21 43  85 ปี 7 8 15 

66 ปี 20 23 43  86 ปี  2 4 6 

67 ปี 13 18 31  87 ปี 4 7 11 

68 ปี 22 16 38  88 ปี 5 10 15 

69 ปี 15 18 33  89 ปี  6 4 10 

70 ปี 14 16 30  90 ปี 1 8 9 

71 ปี 14 16 30  91 ปี  3 3 6 

72 ปี  7 13 20  92 ปี  3 0 3 

73 ปี 9 15 24  93 ปี  1 1 2 

74 ปี 17 16 33  94 ปี  0 2 2 

75 ปี 4 9 13  95 ปี 0 3 3 

76 ปี 7 13 20  96 ปี  0 0 0 

77 ปี 11 13 24  97 ปี  1 1 2 

78 ปี 9 14 23  98 ปี 0 0 0 

79 ปี 10 11 21  99 ปี  0 1 1 

80 ปี 11 11 22  100 ปี  0 0 0 

81 ปี 9 12 21  100 ปี ขึ้นไป 0 0 0 

82 ปี 5 14 19  เกิดปีไทย 0 0 0 

83 ปี 5 9 14      

 
ที่มา  :  ข๎อมูลจากส านักงานทะเบียนท๎องถิ่น  อ าเภอหลังสวน  ณ  มีนาคม 2559 
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2  สภาพทางเศรษฐกิจ 
=================================================================== 
1.1 อาชีพ   

-   เกษตรกร (ท าสวน, เลี้ยงสัตว์)         60 % 
-   รับจ๎างและประมง                  30 % 
-   ค๎าขายและรับราชการ         10 % 

1.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   
-   ร๎านค๎า ร๎านอาหาร และที่พัก (ตากอากาศ)        40  แหํง 
-   โรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน                          15       แหํง 
-   ปั้มน้ ามันและก๏าช                    2       แหํง 
-   เสารับสํงสัญญาณโทรศัพท์        3       แหํง 
-   อูํซํอมรถ                      3       แหํง 
-   ห๎องเชํา                      9      แหํง 
-   โรงใยมะพร๎าว          1       แหํง 
-   โรงมะพร๎าว                     1       แหํง 
-   ลานปาล์มน้ ามัน          1       แหํง 
-   ร๎านผลิตน้ าดื่ม                     2       แหํง 

2.3 สภาพทางสังคม 
================================================================== 
1. การศึกษา 
        1.  โรงเรียนประถมศึกษาตํอเนื่อง     (อนุบาล - ม.3)     1  แหํง  

   - โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง   ตั้งอยูํหมูํที่ 10 บ๎านราษฎร์บ ารุง   
        2.  โรงเรียนประถมศึกษา                        (อนุบาล – ป. 6)     4  แหํง     

   - โรงเรียนวัดนาทิการาม    ตั้งอยูํหมูํที่ 6   บ๎านหัวเขาทํากอ    
   - โรงเรียนบ๎านน้ าตก   ตั้งอยูํหมูํที่ 9   บ๎านน้ าตก 2           
   - โรงเรียนบ๎านห๎วยหลอด   ตั้งอยูํหมูํที่ 3   บ๎านห๎วยหลอด      

     - โรงเรียนบ๎านปากน้ าหลังสวนประชานุเคราะห์  ตั้งอยูํหมูํที่ 12 บ๎านหัวแหลม            
        3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    1 แหํง 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฎร์บ ารุงพัฒนา สังกัด องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว  
      ตั้งอยูํหมูํที่ 3 ต าบลบางมะพร๎าว อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา    
  - วัดและส านักสงฆ ์                      5 แหํง 

        1. วัดนาทิการาม     ตั้งอยูํหมูทํี่ 6    บ๎านหัวเขาทํากอ 
        2. วัดราษฎร์บ ารุง     ตั้งอยูํหมูํที่ 10  บ๎านราษฎร์บ ารุง  
        3. วัดบรรพตวิสัย (วัดในเขา)    ตั้งอยูํหมูํที่ 11  บ๎านหนองทองดี 
        4. วัดคีรีวงก์      ตั้งอยูํหมูํที่ 9    บ๎านน้ าตก 2  
        5. วัดแหลมโตนด      ตั้งอยูํหมูํที่ 12  บ๎านหัวแหลม  
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3. การสาธารณสุข   
-  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพระดับต าบล   2 แหํง 

       1. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลต าบลบางมะพร๎าว  ตั้งอยูํหมูํที่ 6   บ๎านหัวเขาทํากอ 
       2. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านราษฎร์บ ารุง  ตั้งอยูํหมูํที่ 10  บ๎านราษฎร์บ ารุง 

-  อัตราการมีและการใช๎ส๎วมราดน้ า          ร๎อยละ  100 
-  จ านวนครัวเรือนที่ไมํผํานเกณฑ์ จปฐ ปี 2558 ไมํมีครัวเรือนที่ต่ ากวําเกณฑ ์ 

2.4 การบริการพื้นฐาน 
=================================================================== 
1. การคมนาคม 

- ถนนสายหลักในต าบลที่ใช๎ติดตํอกับอ าเภอและต าบลอ่ืนลาดยางแล๎ว  100 % 
-    ถนนสายรองที่ใช๎ภายในหมูํบ๎านลาดยางและคอนกรีตเสริมเหล็กแล๎ว    89 %   

2. การโทรคมนาคม 
-    โทรศัพท์สาธารณะ      0  แหํง 
-    ระบบกระจายเสียงไร๎สายทางไกล     6  แหํง 

3. การไฟฟ้า 
 มีไฟฟูาใชค๎รบทุกหมูํบ๎านแตํยังมีครัวเรือนที่ไมํมีไฟฟูาใช๎ 43  ครัวเรือน  ดังนั้นคิดเป็น 
ร๎อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช๎แล๎ว  ร๎อยละ   97.19 

4. แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
-     ล าน้ า   ล าห๎วย     23  สาย 
-     บึง   หนอง   และอื่นๆ      9  แหํง                                                    

5. แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

-     บํอน้ าตื้น          1,115  แหํง 
-     บํอบาดาล (หมูํที่ 1-12 และ หมูํที่ 14)  15  แหํง 
-     ถังเก็บน้ า      4  แหํง 
-     ระบบประปาหมูํบ๎าน                         13  แหํง 
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2.5 ข้อมูลอื่น ๆ 
=================================================================== 
1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที ่
- ชายฝั่งทะเลอําวไทยด๎านทิศตะวันออก   
- ปุาชายเลน และปุาชุมชน 
- ถ้ าน้ าเพชรบรรพต 

2.  กลุ่มมวลชนจัดตั้ง   ศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชนและพื้นที ่   
-    ลูกเสือชาวบ๎าน                      2 รุํน  150        คน 
-    อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  (ทสปช.เดิม)       30  คน 
-    ชุดรักษาความสงบหมูํบ๎าน (ชรบ.)               201  คน 
-    ชมรมผู๎สูงอายุ                     2  กลุํม   240  คน 
-    กลุํม  อสม.                            2  กลุํม        163  คน 
-    กลุํมออมทรัพย์หมูํบ๎าน                         14  กลุํม   
-    กลุํมออมทรัพย์บ๎านบางมะพร๎าวสามัคคี           1 กลุํม    657             คน  
-    กลุํมปรับปรุงสวนผลไม๎เพื่อสุขภาพ                 1 กลุํม   30           คน 
-    กลุํมผลิตกะปิเพื่อจ าหนําย                           1 กลุํม   41        คน 
-    กลุํมพัฒนาเกษตรกรเลี้ยงกบ                        2 กลุํม   15       คน 
-    กลุํมประมงน้ าจืด                   1 กลุํม   45  คน 

2.6 จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาต าบล)  

 ด้านกายภาพ 
ต าบลบางมะพร๎าว  เป็นพื้นที่ติดชายทะเล สภาพพื้นที่สํวนใหญํเป็นที่ราบและราบชายฝั่งมีภูเขา

บ๎างเล็กน๎อย  และมีแมํน้ าขนาดใหญํไหลผําน ประชาชนได๎ใช๎ล าน้ าแหํงน้ีในการอุปโภค บริโภค และเหมาะสมแกํ
การประกอบอาชีพด๎านการเกษตรได๎ตลอดทั้งปี  และท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน  และประกอบ การอาชีพ
ประมง  นอกจากนี้ยังมีทิวทัศน์ที่สวยงาม  เนื่องจากติดชายทะเลมีชายหาดยาว  

อีกทั้งยังมีการส ารวจพบถ้ าน้ าที่สวยงามในพื้นที่ต าบลบางมะพร๎าว คือถ้ าน้ าเพชรบรรพต  
อยูํบริเวณเขาตํางตะลิ่ง หรือที่ชาวบ๎านทั่วไปเรียกกันติดปากวําเขาลิ้นตําง ตั้งอยูํบนฝั่งแมํ น้ าหลังสวน เขตหมูํที่ ๓ 
และหมูํที่ ๑๑ ซึ่งเหมาะแกํการพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว  

 ด้านสังคม 
ต าบลบางมะพร๎าว มีสถานที่ส าคัญของต าบลคือ  วัดบรรพตวิสัย  (วัดในเขา ) เป็นวัดที่มี 

หลวงพํออันศักด์ิสิทธิ์  คือ  หลวงพํอพัน จนฺทสิริ  ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือโดยทั่วไปข องชาวต าบลบางมะพร๎าว และ
ใกล๎เคียง  อีกทั้งต าบลบางมะพร๎าว มีการจัดตั้งแบบการรวมกลุํม ไมํกระจัดกระจายมากนัก และประกอบกับมี
เส๎นทางการคมนาคม ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมตํอกันทุกหมูํบ๎าน ท าให๎ประชาชนในเขตพื้นที่
ติดตํอกันได๎สะดวก 
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2.7  ศักยภาพด้านบุคลากร 
      ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       จ านวนบุคลากร     จ านวน    34    คน 
       -  ต าแหนํงในส านักงานปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล    19    คน 
                -  ต าแหนํงในกองคลัง        6    คน    
                -  ต าแหนํงในกองชําง        9    คน 
 
        ระดับการศึกษาของบุคลากร 

-  มัธยม / อาชีวศึกษา                 12                  คน   
-  ปริญญาตร ี                 16             คน   
-  ปริญญาโท                   6             คน 

     
============================================== 

 
บัญชีแสดงโครงสร้างองค์กร 

กรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว 

ล าดับที ่ ชื่อต าแหน่ง อัตราก าลัง หมายเหตุ 
ส านักงานปลัด อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 

1 ปลัด อบต. (นักบริหารงานท๎องถิน ระดับกลาง) 1  
2 หัวหน๎าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต๎น) 1  
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1  
4 นิติกรปฏิบัติการ 1  
5 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1  
6 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 1  
7 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1  
8 เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 1  
9 เจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. วําง  
10 ครู (ค.ศ.1) 1  
11 ครู (ค.ศ.1) 1  

พนักงานจ้าง 
12 ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่อาสาพัฒนากีฬา 1 ภารกิจ 
13 ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ 1 ภารกิจ 
14 ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก  1 ภารกิจ 
15 พนักงานขับรถยนต์ 1 ภารกิจ 
16 ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ภารกิจ 
17 ผู๎ดูแลเด็ก 1 ทั่วไป 
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ล าดับที ่ ชื่อต าแหน่ง อัตราก าลัง หมายเหตุ 
18 ยาม 1 ทั่วไป 
19 คนงานทั่วไป 1 ทั่วไป 
20 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 ทั่วไป 
    

ล าดับที่ ชื่อต าแหน่ง อัตราก าลัง หมายเหตุ 
กองคลัง 
พนักงานส่วนต าบล 

21 ผู๎อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต๎น) 1  
22 เจ๎าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. วําง  
23 นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. วําง  
24 เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎ปฏิบัติงาน 1  
25 เจ๎าหน๎าที่การเงินและบัญชี ปง./ชง. วําง  
26 นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ๎างประจ า) 1  

พนักงานจ้าง 
27 ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่การเงินและบัญชี 1 ภารกิจ 
28 ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่จัดเก็บรายได๎ 1 ภารกิจ 
29 ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่พัสดุ 1 ภารกิจ 

กองช่าง 
พนักงานส่วนต าบล 

30 ผู๎อ านวยการกองชําง (นักบริหารงานชํางระดับต๎น) 1  
31 นายชํางโยธาช านาญงาน 1  
32 นายชํางไฟฟูาปฏิบัติงาน 1  

พนักงานจ้าง 
33 ผู๎ชํวยชํางโยธา 1 ภารกิจ 
34 พนักงานผลิตน้ าประปา 3 ทั่วไป 
35 คนงานทั่วไป 1 ทั่วไป 
36 ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ 1 ทั่วไป 

 
 

พนักงานสํวนต าบล  19 อัตรา  (มีคนครอง  15  คน  วําง  4  อัตรา) 
ลูกจ๎างประจ า    1 อัตรา 
พนักงานจ๎าง (ภารกิจ)   10 อัตรา 
พนักงานจ๎าง (ทั่วไป)   8 อัตรา 
รวมทั้งสิ้น   38 อัตรา (มีคนครอง 34  คน  วําง 4  อัตรา) 
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ส่วนที่  ส่วนที่  22    
========================================================================================= 

สรุปผลการสรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีพัฒนาท้องถ่ินในปีที่ผ่านมาที่ผ่านมา  
================================================================== 
 

2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา 
 ผลวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
 องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว ได๎ประสานแผนชุมชนและประชาคม เพื่อจัดท าแผนฯ โดยได๎มีการ
วิเคราะห์ปัญหา 7 กลุํม ได๎แก ํ

1. ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ๎มครองทางสังคม 
2. ด๎านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร๎อย 
3. ด๎านเศรษฐกิจชุมชน 
4. ด๎านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
5. ด๎านการเมืองและการบริหารจัดการ 
6. ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อมและการทํองเที่ยว 
7. ด๎านการบริหารจัดการน้ า 

1.1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม 
 ปัญหา 
           สภาพสังคมโดยรวมภายในต าบลบางมะพร๎าว  ยังเป็นสังคมชนบทเป็นสํวนใหญํ  กรรมวิธี
ทางด๎านการเกษตรยังอาศัยแรงงานคน  ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์  แม๎จะมีการกระจายอ านาจสูํท๎องถิ่นมากขึ้น   
แตํประชาชน ก็ยังขาดการมีสํวนรํวมในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ส าหรับปัญหาที่นําจะมี
ผลกระทบตํอองค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว ดังนี ้

1. ปัญหาด๎านสาธารณสุข การปูองกันโรคติดตํอและไมํติดตํอ 
2. ปัญหาแรงงานตํางด๎าว ท าให๎เกิดปัญหาตําง ๆ ตามมามากมาย 
3. ปัญหาสวัสดิการของผู๎สูงอายุ/ผู๎พิการ/ผู๎ด๎อยโอกาส/ผู๎ปุวยเอดส์ 
4. ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 
5. ปัญหาด๎านสถานที่ส าหรับการเลํนกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผํอนหยํอนใจ มีไมํ

เพียงพอ 
ปัญหาด๎านสังคมที่กลําวมาทั้งหมด  จะต๎องมีการประชาคมหมูํบ๎านเปิดโอกาสให๎ประชาชนมี

สํวนรํวมในการหาแนวทางแก๎ไขและปูองกันในอนาคต 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

1. ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว  สํวนใหญํมีอากาศร๎อนช้ืน เหมาะ
แกํการเกิดโรคไข๎เลือดออก ชิคุนกุนยํา และมาลาเรีย ในแตํละปี สถิติการเกิดโรคไข๎เลือดออกมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  

2. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล บางมะพร๎าว  ขาดการปลูก
จิตส านึกในด๎านรักบ๎านเกิด รักในอาชีพของพํอแมํ ประชาชนในพื้นที่สํวนใหญํ อายุระหวําง 18-35 ปี อยูํนอกพื้นที่ 
ไปศึกษาเลําเรียน หรือไปท างานที่อื่น ทั้งที่พื้นที่ท าการเกษตรมีมากมาย แตํขาดแรงงานที่ ส าคัญในการสานตํอ  
สืบทอดอาชีพเกษตรกรรม 
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3. ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว มีสถานที่ในการเลํนกีฬาหรือนันทนาการที่
ได๎มาตรฐานน๎อย ขาดอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอ  

4. ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว จะมีพื้นที่จ านวน 6 หมูํบ๎านติดชายทะเลฝั่ง
อําวไทย ท าให๎อาชี พหลักคือประมง และมีโรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชํน โรงงานแปรรูปปลาฉิ้งฉาง  
ซึ่งโรงงานเหลํานี้จะมีการจ๎างแรงงานตํางด๎าวเป็นจ านวนมาก แตํยังขาดการควบคุมอยํางจริงจัง ท าให๎มีปัญหา
สังคมติดตามมา เชํน โรคระบาด  

 
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว  จะด าเนินการ
สํงเสริมและสนับสนุนทั้งทางด๎านสาธารณสุข  จัดวิทยากรมาอบรมให๎ความรู๎ ความเข๎าใจ  โดยเฉพาะกับ
ผู๎ประกอบการโรงงานแปรรูปอาหารทะเลตําง ๆ ที่มีการจ๎างแรงงานตํางด๎าว  และจัดให๎มีอาสาสมัครสาธารณสุข
เป็นตัวแทนขององค์การบริหาร สํวนต าบลบางมะพร๎าว คอยดูแลสอดสํองปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของ
ตนเองและประสานมายังองค์การบริหารสํวนต าบล บางมะพร๎าว  เพื่อให๎ความชํวยเหลือ และจัดให๎มีโครงการด๎าน
สาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมูํบ๎านตําง ๆ อยํางทั่วถึง สํวนในด๎านการลดปัญหาตํางๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งส าคัญ
การปลูกฝังจิตส านึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถชํวยได๎ดีและลงทุนน๎อย เชํน การปลูกฝังในเรื่อง
เกี่ยวกับความส าคัญของหมูํบ๎าน /ชุมชน ให๎เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความส าคัญในถิ่นที่อยูํ บ๎านเกิด อาชีพดั้งเดิม  
มีการสํงเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโร งเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือสร๎างความ
ตระหนักและองค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว ได๎สํงเสริมกิจกรรมด๎านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่
ด าเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน  ด๎านสถานที่พักผํอนหยํอนใจและนันทนาการองค์การบริหารสํวนต าบล
บางมะพร๎าว ได๎สํงเสริมกีฬาในชุมชนโดยการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ๎อมและแขํงขัน หรือมีการสํงตัวแทน
ให๎เป็นนักกีฬาระดับหมูํบ๎าน อ าเภอ และระดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือกที่ดี และมีการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือปรับปรุงสนามหน๎าองค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว ให๎เป็นลานกีฬาอเนกประสงค์ปร ะจ า
ต าบลที่ได๎มาตรฐาน สํวนสถานที่หรือสวนสาธารณะขององค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว ควรสํงเสริมการ
ปลูกต๎นไม๎ในชุมชนและที่สาธารณะตําง  ๆ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร๎อน 
ทุกอยํางเป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าวต๎องด าเนินการและคาดการณ์ไว๎ในอนาคต 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต๎องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได๎รับบริการสาธารณสุขอยํางทั่วถึง มีการตรวจสอบ 
ควบคุมแรงงานตํางด๎าวอยํางจริงจัง เด็ก เยาวชนได๎รับการปลูกฝังให๎อยูํในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของ
ท๎องถิ่นอันดีงาม มีสถานที่พักผํอนหยํอนใจ สถานที่เลํนกีฬา ออกก าลังกายและนันทนาการอยํางเพียงพอ  

1.2 ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ปัญหา 
 ปัญหาหลัก ๆ ด๎านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร๎อยในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว คือด๎านการปูองกันและแก๎ไขบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และด๎านการปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งอาจจะกระทบตํอองค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว   

1. ปัญหาด๎านสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
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 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
 1. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว ยังประสบปัญหาภัยพิบัติ  
ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอยํางยิ่งปัญหาน้ าทํวมซ้ าซาก เนื่องจากพื้นที่ต าบลบางมะพร๎าว หมูํที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7 
และ หมูํที่ 9 เป็นที่รับน้ าที่ไหลผํานจากต าบลใกล๎เคียง คือต าบลพ๎อแดง และต าบลนาพญา ท าให๎น้ าทํวมขังและ
ทํวมติดตํอกันเป็นเวลานานหลายวัน สํวนหมูํที่ 8, 10 – 14 จะมีแนวเขตติดตํอกับชายทะเลฝั่งอําวไทย ระยะทาง
ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร ก็ได๎รับผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเฉพาะในฤดูมรสุม  
 2. ปัญหาภัยแล๎ง โดยในพื้นที่ต าบลบางมะพร๎าว จะเกิดปัญหาภัยแล๎งชํวงกลางเดือน
กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ของทุกปี และถึงแม๎วําองค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว จะมีการให๎บริการประปา
หมูํบ๎านครบทุกหมูํบ๎าน แตํยังไมํครบทุกครัวเรือน และจะเกิดปัญหาในฤดูแล๎งไมํสามารถให๎บริการน้ าได๎ทั่วถึง และ
อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดในฤดูแล๎งคือ ปัญหาไฟไหม๎ โดยในแตํละ ปีต าบลบางมะพร๎าวจะเกิดไฟไหม๎บ๎านเรือน หรือสวน
ของราษฎร  

3. ปัญหาด๎านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได๎ก าหนดให๎เป็น วาระแหํงชาติ แตํปัญหานี้กลับ
ไมํลดน๎อยลงเลย เพราะกลุํมเสี่ยงสํวนใหญํ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมูํบ๎าน การปกปิดปัญหาหรือไมํมีข๎อมูลที่
เป็นจริง จึงยากแกํการแก๎ไข จึงควรมีการก าหนดมาตรการที่ชัดเจน 

4. จากปัญหาในข๎อที่ 2 มีเหตุมาจาก ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล บางมะพร๎าว  
มีพื้นที่ในการเลํนกีฬาหรือนันทนาการที่ได๎มาตรฐานน๎อย ขาดอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอ ที่กลุํมเสี่ยงในการติดสารเสพ
ติดต๎องการอยํางแท๎จริง หรือขาดพ้ืนที่ในการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ รวมทั้งปัญหาจาก 
การวํางงานของเยาวชน ท าให๎เด็กและเยาวชนมีเวลาวํางมาก ปัญหานี้ต๎องได๎รับความรํวมมื อจากทุกฝุายในการ
แก๎ไข มิฉะนั้น จากปัญหาผู๎ติดยาเสพติดก็จะมีปัญหาด๎านอาชญากรรมตามมาอีกด๎วย  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
 องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว จะด าเนินการจัดให๎มีการปูองกันและแก๎ไขบรรเทาสา
ธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดย จะจัดให๎มี รถดับเพลิง / รถบรรทุกน้ า  
ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยตําง ๆ ให๎เพียงพอ อีกทั้งมีการสนับสนุน พัฒนาบุคลากรด๎าน การ
บรรเทาสาธารณภัยตําง ๆ เชํน อพป . ชรบ. อปพร. เป็นต๎น เพื่อเตรียมความพร๎อมในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้น สํวนเรื่องของยาเสพติด หากกลุํมนี้ได๎รับรู๎ถึงโทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมทั้ง
ทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได๎  ทุกอยํางเป็นสิ่ งจ าเป็นที่องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว
ต๎องด าเนินการและคาดการณ์ไว๎ในอนาคต 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต๎องการมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน  สามารถปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ด๎านสาธารณภัยได๎อยํางทันทํวงที ต๎องการให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแก๎ไขปัญหายาเสพติดที่ระบาดในพื้นที่
อยํางจริงจัง 

1.3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ในด๎านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว ยังต๎องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบ

เกษตรกรรม และประมงพ้ืนบ๎าน เป็นสํวนใหญํ   สํวนอาชีพอื่น เชํน ค๎าขาย ธุรกิจ ข๎าราชการ รัฐวิสาหกิจ ยังถือ
เป็นสํวนน๎อย  การท าการเกษตรในภาพรวมของประชาชนในต าบลบางมะพร๎าว ประมาณร๎อยละ 60  ประมง
พื้นบ๎านประมาณร๎อยละ 30 เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว   มีจุดขายทางด๎าน
เศรษฐกิจ  มีพืชเศรษฐกิจที่เดํนชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก เชํน ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และสวนผลไม๎ 
เชํน มังคุด ทุเรียน เป็นต๎น ดังน้ัน  จึงเป็นปัญหาส าคัญที่จะต๎องคิดตํอไปวํา  ท าอยํางไรจึงจะท าให๎เศรษฐกิจภายใน
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ชุมชนสร๎างจุดขาย ออกมาให๎เห็นเพื่อเป็นตัวกระต๎ุนเศรษฐกิจการเกษตรให๎นําลงทุนเพ่ิมปริมาณผลผลิต  เพิ่มมูลคํา
ของผลผลิต รวมทั้งการลดต๎นทุน ลดรายจําย สร๎างรายได๎ให๎กับประชาชนเพ่ิมมากขึ้น 
 ในด๎านศักยภาพการบริหารงาน  การแก๎ปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว  
ยังต๎องอาศัยงบประมาณในการแก๎ไขจัดการปัญหาตําง ๆ  เชํน ปัญหาโครงสร๎างพื้นฐาน   ปัญหาด๎านสังคม  ปัญหา
สิ่งแวดล๎อม ปัญหาเรื่องน้ า  ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร  ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาไมํมีแหลํงจ๎างงานภายใน
ชุมชน ปัญหาประชาชนไมํมีอาชีพเสริม ฯลฯ  ซึ่งปัญหาที่กลําวมา ถือเป็นปัญหาเรํงดํวน บางปัญหาจ าเป็นอยํางยิ่ง
ที่จะต๎องอาศัยความรํวมมือจากหนํวยงานอ่ืนพร๎อมทั้งยังต๎ องอาศัยงบประมาณที่มีอยูํที่คํอนข๎างจะจ ากัด   
เพื่อบริหารจัดการปัญหาให๎เกิดประโยชน์เป็นฐานในด๎านเศรษฐกิจ  กระตุ๎น การใช๎จําย การลงทุนภายในท๎องถิ่น
องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว  ให๎ขยายตัวมากขึ้นในอนาคต 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
 ประชาชนสํวนใหญํในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล บางมะพร๎าว  มีอาชีพหลัก คือ 
เกษตรกรรม รองลงมาเป็นอาชีพประมงพื้นบ๎าน  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุํมเปูาหมาย ก็ยังเป็นกลุํม
เกษตรกรรมเป็นสํวนใหญํ ซึ่งปัญหาหลักคือขาดการรวมกลุํมที่มีเอกภาพ ฉะนั้น อาจรวมกลุํมผู๎มีความเชี่ยวชาญใน
การพัฒนาภาคการเกษตร มาให๎ความรู๎ ความเข๎าใจ ในทุก  ๆ ด๎าน และในสํวนของอาชีพประมงพื้นบ๎านก็ประสบ
ปัญหาคือการลักลอบเข๎ามาท าประมงพาณิชย์ในเขตหวงห๎ามของเรือประมงขนาดใหญํ  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  ภาคการเกษตร เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะต๎องด าเนินการ
พัฒนา   องค์การบริหารสํวนต าบล บางมะพร๎าว  เล็งเห็นความส าคัญเป็นอยํางมาก การจัดสรรงบประมาณ  
การจัดท าโครงการ /กิจกรรมจะเน๎นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร อีกทั้ง การเพิ่มพูนความรู๎ ให๎กับเกษตรกร  
เป็นนโยบายที่ต๎องด าเนินการในอนาคตอยํางแนํนอน  รวมถึงการควบคุม ออกมาตรการในการจัดการเรือประมง
พาณิชย์ที่เข๎ามาลักลอบจับสัตว์น้ าในเขตหวงห๎ามของประมงพื้นบ๎าน 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล บางมะพร๎าว ต๎องการเครื่องมือและความรู๎ในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ เชํน ต๎องการความรู๎ในการแปรรูปผ ลผลิตทางการเกษตร  การลดต๎นทุนในการผลิต การเพ่ิม
มูลคําผลผลิต  การประกันราคาผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพ และสถานที่จ าหนํายสินค๎าที่มั่นคงถาวรและเป็นของ
ชุมชนภายในต าบล เพื่อเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต เพิ่มมูลคําสินค๎า เพราะลดปัญหาการกดราคาผลผลิต เชํน 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และผลไม๎อยําง มังคุด เป็นต๎น  

1.4 ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
ด๎านการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะโครงสร๎างพื้นฐาน  และการให๎บริการสาธารณะ  ภายในเขต

องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว ยังคงเป็นปัญหาหลักตํอความต๎องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจัยหลัก
ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานก็คือ  ด๎านงบประมาณ ดังนั้น องค์การบริหารสํวนต าบล บางมะพร๎าว ซึ่งเป็นองค์กร
ปกครองท๎องถิ่นจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องบริหารงบประมาณที่มีอยูํอยํางจ ากัด   แก๎ปัญหาโครงสร๎างพื้นฐานให๎
เหมาะสมและเป็นธรรมอยํางที่สุด  สํวนอีกปัญหาที่ส าคัญ  และจ าเป็นจะต๎องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้ง
ด๎านเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชน  คือ การวางแผนผังเมือง เพื่อจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต   
ซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญํๆหรือชุมชนใหญํก าลังประสบปัญหามาก  เพราะไมํมีการวางแผนรองรับการ
เจริญเติบโตในอนาคต ส าหรับองค์การบริหารสํวนต าบล บางมะพร๎าว ต๎องให๎ความส าคัญกับปัญหาการวางแผนผัง
เมือง เพื่ออนาคตจะไมํประสบปัญหา  หรือประสบกับปัญหาก็ไมํรุนแรงมากนัก 
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 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
1.  เส๎นทางคมนาคม ถนนซอยในหมูํบ๎านยังมีสภาพเป็นถนนลูกรัง ท าให๎เกิดละอองฝุุนหนา

ทึบ เกิดมลภาวะทางอากาศ และเป็นหลุมเป็นบํอ จนเป็นเหตุให๎เด็ กนักเรียน และประชาชนท่ีสัญจรไป มา ได๎รับ
ความเดือดร๎อน  ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผํานไปมามากพอสมควร 

2.  ทางระบายน้ า ล าคลอง บางแหํงยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน ล าน้ ามี วัชพืชปกคลุม  
ทํอระบายน้ ายังถูกน้ ากัดเซาะพังทลายต๎องแก๎ไขปัญหาทุกปี และบางแหํงทํอระบายน้ าเล็กท าให๎การระบายน้ า
ในชํวงฤดูน้ าหลากไมํทันท าให๎เกิดปัญหาน้ าทํวมขัง 

3.  พื้นที่ 6 หมูํบ๎านต าบลบางมะพร๎าวอยูํติดชายทะเลฝั่งอําวไทยท าให๎ประสบปัญหาคลื่นกัด
เซาะชายฝั่งและถนนที่สร๎างเลียบชายทะเลช ารุดเสียหาย 

    4.  ขาดแคลนไฟฟูาในพื้นที่ เนื่องจากในเขตต าบลบางมะพร๎าวประชาชนยังไมํมีไฟฟูาใช๎ครบ
ทุกครัวเรือน ต๎องการมีกระแสไฟฟูาใช๎ให๎ทั่วถึงทุกหมูํบ๎านทุกครัวเรือน 

5.  การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปัจจุบันสํวนใหญํชาวบ๎านจะใช๎
โทรศัพท์มือถือในการติดตํอสื่อสาร และการสํงสิ่งของใช๎ไปรษณีย์อนุญาต  

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 ปัญหาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก๎ไข ปรับปรุงได๎ โดยการจัดหาเงินงบประมาณ
ให๎สามารถตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชน และในสํวนของพื้นที่ เขตติดตํอกับต าบลข๎างเคียง หรือโครงการ/
กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพื่อด าเนินการของ งบสนับสนุนจาก
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตํอไป 
 ความต้องการของประชาชน 

               1.  กํอสร๎าง ปรบัปรุง เส๎นทางการคมนาคมให๎สะดวก ทั่วถึง และครอบคลุมทุกหมูํบ๎าน 
                         2.  กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม ทํอกลม เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ าทํวมขัง 
                         3.  ขยายเขตไฟฟูาให๎ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให๎ครอบคลุมทุกพื้นที ่ 
                         4.  กํอสร๎างเขื่อนปูองกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง / กํอสร๎างเขื่อนหินทิ้งปูองกันแนวคลื่นกัดเซาะ
ชายฝั่ง กัดเซาะถนนเลียบชายทะเล 
      5.  สนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวม ผังเมืองชุมชน 

1.5 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
ปัญหาด๎านการเมืองและการบริหารนั้น  ถือวําเป็นปัญหาส าคัญตํอการบริหารงานในท๎องถิ่น  

ปัญหาด๎านการเมือง การบริหาร สามารถแยกเป็นข๎อ ๆ ดังนี้ 
1. ปัญหาประชาชนขาดความรู๎ในด๎านการเมือง การบริหาร 
2. ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว  

มีความลําช๎า 
3. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร๎น ในการมีสํวนรํวมทางการเมือง   

การบริหารอยํางจริงจัง 
4. การสํงเสริม พัฒนาและปรับปรุงในสํวนของการจัดเก็บรายได๎ขององค์การบริหาร 

สํวนต าบลบางมะพร๎าว ไมํเพียงพอตํอการบริหารงาน 
5. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช๎ ในการปฏิบัติงานไมํเพียงพอและไมํทันสมัย 
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   จากทั้งหมดที่กลําวมาถือเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลตํอการพัฒนาองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น ดังนั้น จึงจ าเป็นอยํางยิ่งที่ประชาชนจะต๎องพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และมีสํวนรํวมทางการ
เมืองการบริหารของท๎องถิ่นเพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงานด๎านตําง ๆ ให๎เป็นไปตามความต๎องการของท๎องถิ่น  

                        ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
                        ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลบางม ะพร๎าว บางสํวนขาดความตระหนัก  
ความกระตือรือร๎น ในการที่จะรํวมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน เชํน การประชาสังคม การเข๎ารํวม
ประชุม อบรม หรือการให๎ความรู๎ ในเรื่องตํางๆ   สาเหตุมาจากประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
ชํวงระหวํางระยะเวลาในการท าเกษตรกรรม คื อ 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. และบางสํวนไมํได๎อยูํในพื้นที่   
ด๎านการมีสํวนรํวมของประชาชนยังมีน๎อย ท าให๎ไมํทราบความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง และการ
บริหารงานไมํบรรลุวัตถุประสงค์ สํวนในด๎านของการปฏิบัติงาน การปฏิบัติหน๎าที่ของบุคลากร ในองค์การบริหาร
สํวนต าบล บางมะพร๎าว  ยังไมํมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร๎นในการท างานและขาด
ประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากข๎อจ ากัดของทรัพยากร ไมํวําจะเป็น เงิน คน หรือสํวนอ่ืน ขาดการสํงเสริมพัฒนา
ด๎านพื้นฐานของการท างาน  ด๎านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎ขององค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎ าว มีไมํ
เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณในการจัดหามีจ ากัด  รายได๎ขององค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าวมีน๎อย ซึ่งไมํ
เพียงพอตํอการด าเนินงานพัฒนาด๎านตําง ๆ  รายได๎ขององค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว สํวนใหญํเป็น
รายได๎ที่สํวนกลางจัดสรรให๎  รายได๎จากการจัดเก็บเองมีน๎อยเนื่ องจากพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว 
เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ไมํมีแหลํงเศรษฐกิจหลักที่เดํนชัด 
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว จัดให๎มีการ
ประชาสัมพันธ์  เผยแพรํ  และสํงเสริมให๎ประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช๎สื่อตํ าง ๆ  
ขององค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว จัดอบรมแกนน าในชุมชน /หมูํบ๎าน และสํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวม
ทางการเมืองการบริหารโดยการจัดต้ังกลุํมตัวแทนของชุมชน /หมูํบ๎าน ในด๎านตําง ๆ สํวนในเรื่องบุคลากรของ
องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว จัดให๎มีการสํงเสริมพัฒนาร ะบบการท างาน โดยการสํงอบรมอยํางตํอเนื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการท างาน   สร๎างแรงจูงใจให๎กับผู๎ปฏิบัติงาน ท าให๎มีขวัญและก าลังใจใน
การท างาน และให๎ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอยํางแท๎จริง สํวนด๎านการพัฒนาการจัดเก็บรายได๎  
จัดให๎มีการป ระชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษี การตํอใบอนุญาตตําง ๆ และการปฏิบัติตามข๎อบัญญัติ  
การปรับปรุงด๎านแผนที่ภาษีให๎สามารถจัดเก็บได๎อยํางทั่งถึงยุติธรรมและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เรํงรัดการจัดเก็บ
ให๎ครบถ๎วนตามก าหนดเวลา อีกทั้งออกข๎อบัญญัติเพื่อปรับปรุงอัตราการจัด เก็บให๎ทันตํอสถานการณ์ปัจจุบันและ
เพียงพอตํอการด าเนินการ  
 ความต้องการของประชาชน 

1. สร๎างความตระหนัก ให๎ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญ ของการมีสํวนรํวมในด๎าน
การเมือง การบริหารขององค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว และสนใจที่จะมีสํวนรํวมกิจกรรมทางองค์การ
บริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว จัดขึ้น 

2. ผู๎บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว ได๎รับการพัฒนาสามารถ
ปฏิบัติงาน อยํางมีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว  

3. องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว สามารถจัดเก็บรายได๎อยํางทั่วถึง  
และครบถ๎วน เป็นธรรม เพื่อมีรายได๎ให๎เพีย งพอตํอการบริหารงานและด าเนินโครงการ /กิจกรรมด๎านตํางๆ  
มีการสํงเสริมและสนับสนุนกลุํมสร๎างอาชีพหรือลงทุนในโครงการ /กิจกรรม เพื่อกํอให๎เกิดการสร๎างงานและ
กระจายรายได๎ อยํางยั่งยืน  
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6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวมภายในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล บางมะพร๎าว  ถือวําไมํ

แตกตํางจากสภาพทั่วไปไมํวําจะเป็นสภาพภูมิอากาศ   สภาพพื้นที่แหลํงน้ าถือวํามีความใกล๎เคียงกันมาก   
ด๎านสิ่งแวดล๎อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารสํวน ต าบลบางมะพร๎าว  ถือเป็นปัญหาส าคัญ  เชํน ปัญหาการ
จัดเก็บขยะ ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพ่ือพักผํอน  เพื่อเป็นสถานที่ออกก าลังกาย  และเพื่อเป็นปอด
ชุมชน  ซึ่งปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมภายในเขตองค์การบริหารสํวน ต าบลบางมะพร๎าว  ถือวําไมํรุนแรงมากนัก   
เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด๎านเศรษฐกิจ  เป็นไปอยํางคํอยเป็นคํอยไป   และการขยายตัวของชุมชนไมํมาก  
ท าให๎ปัญหาด๎านตําง  ๆ ไมํรุนแรง  แตํมีอีกหนึ่งปัญหาที่ต๎องเริ่มหาทางปูองกันคือปริมาณขยะในพื้นที่ต าบล 
บางมะพร๎าว โดยเฉพาะในพื้นที่บ๎านหัวแหลม หมูํที่ 12 ต าบลบางมะพร๎าว ซึ่งเป็นชุมชนหนาแนํน จึงท าให๎ปริมาณ
ขยะแตํละวันมีจ านวนมาก การปรับปรุงสวนสุขภาพ  เทําที่มีอยูํให๎เป็นสถานที่พักผํอน  และเป็นปอดอยํางแท๎จริง  
ภายในชุมชนส าคัญ ๆ ของเขตองค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าวในอนาคต 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
เนื่องจากประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวน ต าบลบางมะพร๎าว  มีพื้นที่เป็นแหลํง

เกษตรกรรม การปลูก การดูแลผลผลิตทางการเกษตร สํวนใหญํประชาชนยังพ่ึงสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตหรือ
ท าลายศัตรูพืช จนท าให๎ระบบนิเวศน์ ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ถูกท าลาย ประชาชนยังไมํเล็งเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์ ปูองกันและดูแลเรื่องทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  อีกทั้งพ้ืนที่ชายทะเล  
6 หมูํบ๎าน ชายหาดยังไมํสะอาดเทําที่ควร  
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
  องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว จัดหาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหาร
สํวนต าบลบางมะพร๎าว  เพื่อสร๎างพ้ืนที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร๎อน และใช๎พื้นที่วํางเปลําให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
พร๎อมสํงเสริมและสนับสนุนการใช๎ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค๎างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ 
จัดโครงการ /กิจกรรม ให๎ความรู๎ ความเข๎าใจ และสร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ปู องกันและดูแลเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และท าให๎ประชาชนหวงแหนปุาไม๎ และทรัพยากรธรรมชาติ  การรณรงค์ให๎
ประชาชนในพื้นที่รํวมกันดูแลรักษาความสะอาดโดยเฉพาะชายฝั่งทะเล ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวได๎ 
  ความต้องการของประชาชน 
 1. ประชาชนต๎องการ มีความรู๎ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยําง
ถูกต๎อง และมีเครื่องมือเครื่องใช๎และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางเพียงพอ  
สร๎างจิตส านึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ปูองกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  

     2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาด และสํงเสริมตลาดการทํองเที่ยวหมูํบ๎านติดชายทะเลเชิงอนุรักษ์ 
     3. บริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยํางเป็นระบบ 
     4. สํงเสริม/พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทํองเที่ยวตําง ๆ ในพื้นที่พร๎อมส าหรับรองรับ

นักทํองเที่ยว 
7. ด้านการบริหารจัดการน้ า 

            ด๎านการบริหารจัดการน้ านั้น ปัจจัยหลักในการพัฒนา คือ ด๎านงบประมาณ ดังนั้น องค์การ
บริหารสํวนต าบล บางมะพร๎าว  ซึ่งเป็นองค์ กรปกครองท๎องถิ่นจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องบริหารงบประมาณที่มีอยูํ
อยํางจ ากัดแก๎ปัญหาให๎เหมาะสมและเป็นธรรมอยํางที่สุด  
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
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 1. ทางระบายน้ า ล าคลอง บางแหํงยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน ล าน้ ามีวัชพืชปกคลุม  
ทํอระบายน้ ายังถูกน้ ากัดเซาะพังทลายต๎องแก๎ไขปัญหาทุกปี และบางแหํงทํอระบายน้ าเล็กท าให๎การระบายน้ า
ในชํวงฤดูน้ าหลากไมํทันท าให๎เกิดปัญหาน้ าทํวมขัง 
 2. ระบบประปาหมูํบ๎าน มีระบบประปาทุกหมูํบ๎านการผลิตน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคไมํเพียงพอ
ตํอความต๎องการของประชาชน หรือกํอ สร๎างมานานหลายปี  ท าให๎ต๎องซํอมแซมบํอยครั้ง  จนท าให๎ระบบประปา
เกิดความเสียหาย ช ารุด พัง ต๎องท าการซํอมแซม บํอยครั้ง จนงบประมาณในการบริหารขาดดุล และไมํเพียงพอ 
และไมํมีแหลํงน้ าดิบเพียงพอในการผลิตน้ าประปา 
 3. แหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรสํวนใหญํอาศัยน้ าตามธรรมชาติ ท าการเกษตร บางครั้งเกิด
ปัญหาภัยแล๎งท าให๎น้ าไมํเพียงพอตํอการเกษตร  เกษตรกรแก๎ไขปัญหาโดยการขุดเจาะบํอบาดาลและบํอในพื้นที่ของ
ตนเองท าให๎เพ่ิมต๎นทุนการผลิต  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 ปัญหาด๎านการบริหารจัดการน้ า สามารถพัฒนาหรือแก๎ไข ปรับปรุงได๎ โดยการจัดหาเงิน
งบประมาณให๎สามารถตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชน และในสํวนของพ้ืนที่ เขตติดตํอกับต าบลข๎างเคียง 
หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพื่อด าเนินการของงบ
สนับสนุนจากหนํวยงายที่เกี่ยวข๎อง 
 ความต้องการของประชาชน 

1. ขยายเขตระบบประปาหมูํบ๎านให๎ครอบคลุมทั้งต าบลและครบทุกครัวเรือน   
2. ปรับปรุงระบบประปาหมูํบ๎านให๎มีคุณภาพ 
3.  ขุดลอกแหลํงน้ าเพื่อใช๎ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร เพ่ือแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง 
4.  กํอสร๎างภาชนะกักเก็บน้ าของหมูํบ๎าน 
5.  ขุดบํอน้ าต้ืน / ขุดเจาะบํอบาดาล 

    
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (S : Strength) 
1. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

1.1 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นองค์กรที่อยูํใกล๎ชิดกับประชาชนมากที่สุด  สามารถรับรู๎    
     ปัญหาและตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎เป็นอยํางดี  

     1.2 มีการก าหนดโครงสร๎างสํวนราชการตามภารกิจอยํางเหมาะสม  
      1.3 มีการมอบหมายอ านาจหน๎าที่ชัดเจน และ กระจายอ านาจการตัดสินใจในการบริหาร   
                           งานเพื่อสร๎างความรวดเร็วในการให๎บริการประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนา 
                         ท๎องถิ่นเพิ่มขึ้น  

2. ด้านบุคลากร 
     2.1 ท๎องถิ่นมีอิสระในการก าหนดอัตราก าลังเพื่อให๎เหมาะสมกับภารกิจที่มีอยํู  

 2.2 บุคลากรมีการพัฒนาและมีการเรียนรู๎สิ่งใหมํอยูํอยํางตํอเนื่อง เชํน การศึกษาตํอ   
                 การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท๎องถิ่น  
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3. ด้านงบประมาณ 
    3.1 ท๎องถิ่นมีอิสระในการบริหารงบประมาณ  
    3.2 ท๎องถิ่นได๎รับการจัดสรรเงินจากรัฐบาลเพ่ิมขึ้น ตาม พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ 
                           กระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3.3 ท๎องถิ่นมีการประสานและบูรณาการรํวมกับหนํวยงานอื่นเพื่อด าเนินโครงการรํวมกัน 
 

4. ด้านระบบฐานข้อมูล ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน  
 4.1 อุปกรณ์ เครื่องมือส านักงาน พร๎อมส าหรับการปฏิบัติงาน 
 4.2 จัดให๎มีระบบฐานข๎อมูลให๎มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร๎างความสะดวกและรวดเร็ว ในการ 
      น ามาเป็นข๎อมูลในการบริหารจัดการ  
 4.3 มีการน าระบบ E-LAAS มาใช๎ในระบบการเงินการคลังขององค์การบริหารสํวนต าบล 

 

จุดอ่อน (W : Weakness) 
1. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

 1.1 จ านวนบุคลากรมีไมํเพียงพอกับโครงสร๎างองค์กร ไมํเพียงพอกับภารกิจของงานที่ต๎อง 
      ปฏิบัติเชํน จากภาระการถํายโอนมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น  
 1.2 การบริหารงานขาดการประสานงาน  แบํงแยก  ไมํเข๎าใจ  และเพิ่มขั้นตอนในการท างาน    
 1.3 การบริหารงานไมํเป็นระบบ  สร๎างความลําช๎า  
 1.4 ขาดการติดตามและประเมินผลในการบริหารงานอยํางจริงจัง  

2. ด้านบุคลากร 
 2.1 จ านวนบุคลากรมีไมํเพียงพอเมื่อเทียบกับภารกิจที่มีอยูํ และขาดอัตราก าลังในต าแหนํงที่  
      จ าเป็น ท าให๎การปฏิบัติงานมีความลําช๎า  
 2.2 ขาดความรู๎ ประสบการณ์ในการท างาน เนื่องจากมีการโอนย๎ายกันบํอยครั้ง  
 2.3 การท างานบางครั้งขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน   

3. ด้านงบประมาณ  
 3.1 งบประมาณมีไมํเพียงพอในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน 
      ท๎องถิ่น  
3.2 การเบิกจํายเงินบางครั้งมีความลําช๎า การบริหารงบประมาณยังไมํมีประสิทธิภาพ 

เทําที่ควร 
    3.3 การประมาณการรายรับรายจํายไมํสอดคล๎องกัน 
    3.4 การจัดเก็บภาษีไมํเป็นไปตามเปูา  มีผู๎หลีกเลี่ยงภาษีและค๎างช าระภาษี 

4. ด้านระบบฐานข้อมูล ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน 
 4.1 ขาดการจัดเก็บระบบฐานข๎อมูลที่เป็นระบบ 
 4.2 บุคลากรยังขาดความรู๎ ความเข๎าใจ ในระบบการบริการสมัยใหมํที่มีเทคนิคสมัยใหมํเข๎า  
      มาเกี่ยวข๎อง 
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โอกาส (O : Opportunity) 
1. ด้านเศรษฐกิจรวมในเขตพื้นที ่

 1.1 พื้นที่สํวนที่ติดชายฝั่งทะเลซึ่งเหมาะสมสามารถพัฒนาศักยภาพด๎านการทํองเที่ยวที่ 
      ส าคัญของต าบล  
 1.2 มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย เนื่องจากประชาชนสํวนใหญํประกอบอาชีพ 
      เกษตรกรรม และเป็นพืชเศรษฐกิจ  เชํน  ปลูกปาล์มน้ ามัน  ปลูกยางพารา สวนผลไม๎  
 1.3 มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ ์
 1.4 มีเส๎นทางคมนาคมขนสํงสะดวก และมีระบบเชื่อมโยงเส๎นทางคมนาคม 
 1.5 มีสถานที่ทํองเที่ยวทีเ่พิ่งค๎นพบใหมํในพื้นที่สามารถพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
      ได๎คือถ้ าน้ าเพชรบรรพต 

2. ด้านสังคม  
   2.1 ไมํมีปัญหาการขัดแย๎งในพื้นที่ ประชาชนมีความเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
                ชุมชนมีความเข๎มแข็ง 

 2.2 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                      2.3 ประชาชนมีเกณฑ์รายได๎ปานกลาง ปัญหาความยากจน มีจ านวนครัวเรือนที่ประสบ 
                           ปัญหาความยากจนมีน๎อย 
 3. นโยบายรัฐบาล /กฎหมาย /เทคโนโลยี  

 3.1 นโยบายรัฐบาลในการจัดสวัสดิการสังคม ในการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู๎สูงอายุ คนพิการ  
      และผู๎ปุวยเอดส ์เพิ่มมากขึ้น 
 3.2 เทคโนโลยีใหมํ ๆ ชํวยเพิ่มมูลคําสินค๎าเกษตร 
 3.3 การแก๎ไขปัญหาความยากจน เพิ่มรายได๎ ลดรายจําย ตามนโยบายของรัฐบาล 

ข้อจ ากัด (T : Threat) 
1. ด้านเศรษฐกิจรวม ในเขตพื้นที ่

1.1 พื้นที่บางสํวนมีสภาพดินไมํเหมาะแกํการเพาะปลูกเพราะปัญหาน้ าเค็มท าให๎น้ ากรํอย 
1.2 พื้นที่ปุาไม๎ถูกบุกรุกท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเสื่อมโทรม 
1.3 ประชาชนไมํสามารถก าหนดราคาผลผลิตและตํอรองกับพํอค๎าคนกลางได๎ 
1.4 ขาดแคลนน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม ในชํวงหน๎าแล๎ง 
1.5 การรวมกลุํมอาชีพตํางๆ ยังไมํเข๎มแข็ง และมั่นคง ขาดการประสานงานที่ดี 
1.6 เกษตรกรขาดความรู๎และเทคนิคในการสร๎างมูลคําเพิ่มผลผลิตเกษตร 
1.7 สถานที่ทํองเที่ยวขาดการพัฒนา ฟื้นฟูให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว 
1.8 สภาพดินฟูาอากาศ ไมํเอื้ออ านวยตํอการประกอบอาชีพ เกิดภัยทางธรรมชาติบํอยครั้ง   
     เชํน การเกิดอุทกภัยท าให๎น้ าทํวมขังซ้ าซาก เกิดลมมรสุมพัดน้ ากัดเซาะชายฝั่ง และทราย 
     ปิดกั้นปาก คลอง ซึ่งมีผลตํอการประกอบอาชีพชาวประมงชายฝั่ง ซึ่ง 6 หมูํบ๎าน จาก 14  
     หมูํ ที่อยูํติดชายทะเลอําวไทย มีอาชีพประมงพื้นบ๎าน 

2. ด้านสังคม  
2.1 บุคลากรด๎านสาธารณสุข มีน๎อย การดูแลและการท างานจึงไมํทั่วถึงเทําที่ควร 
2.2 บุคลากรขาดการมีสํวนรํวมกับการท างานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
2.3 ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส ยังไมํได๎รับการสํงเสริมอาชีพอยํางจริงจัง 
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                     2.4 แรงงานตํางด๎าวโดยเฉพาะแรงงานที่ผิดกฎหมายที่อยูํในพื้นที่ซึ่งไมํสามารถควบคุมได๎ 
3. นโยบายรัฐบาล /กฎหมาย /เทคโนโลย ี

3.1 ระบบการเมืองการปกครองระดับประเทศ ขาดเสถียรภาพ มีการเปลี่ยนแปลงอยูํ    
     ตลอดเวลา  
3.2 กฎหมาย กฎระเบียบ และข๎อบงัคับตํางๆ มีการปรับปรุง  แก๎ไขอยูํอยํางตํอเนื่อง   
     ท าให๎เกิดข๎อผิดพลาดในทางปฏิบัติ 

2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ 

องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว  ได๎ยกฐานะจากสภาต าบลมาเป็นองค์การบริหารสํวนต าบล เมื่อปี  
2540 จากเริ่มแรกการจัดตั้งประมาณ  2.6  ล๎านบาท  จนถึงปัจจุบันมีรายได๎ประมาณ 27 ล๎านบาทตํอปี มีพื้นที่
รับผิดชอบ  14 หมูํบ๎าน  ความต๎องการของประชาชนในพื้นที่มีหลายรูปแบบทั้งด๎าน  โครงสร๎างพ้ืนฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค  สํงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สํงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็กเยาวชนผู๎สูงอายุ  และคน
พิการ  การสาธารณสุข   การบรรเทาสาธารณภัย  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ฯลฯ โดยเฉพาะความ
ต๎องการด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  ซึ่งเป็นความต๎องการอันดับแรกของประชาชน 

องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว  ได๎ด าเนินการแก๎ไขปัญหา  และจัดท าโครงการพัฒนาตํางๆ 
ตามความต๎องการของประชาชนในพื้นที่  ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าวได๎รับการ
พัฒนาไปมากในเกือบทุก ๆ ด๎าน  และอยูํในชํวงของการถํายโอนภารกิจตามกรอบของกฎหมายก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวน ท๎องถิ่น  องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว  
ก็ได๎ด าเนินการตามภารกิจดังกลําวท าให๎ได๎รับการพัฒนาในหลายด๎าน  ที่ได๎รับการถํายโอนด๎วย แตํยังมีปัญหา
อุปสรรค  ก็คือ  องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว ยังมีงบประมาณไมํเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน 
และภารกิจขององค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว 
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                 ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา   3  ป ี(เชิงปริมาณ) 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปีที่  1 
พ.ศ. 2558 

ปีที่  2 
พ.ศ. 2559 

ปีที่  3 
พ.ศ. 2560 

รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการคุ้มครองทางสังคม 

44 20,685,400 41 15,245,400 42 15,745,400 127 51,676,200 

2.การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและการรักษา
ความสะงบเรียบร้อย 

17 2,530,000 17 3,230,000 17 1,930,000 51 7,690,000 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน 

10 2,930,000 10 1,830,000 10 1,830,000 30 6,590,000 

4. การพัฒนาด้านการพัฒนา
เมืองและชุมชน 

46 368,200,000 63 284,930,000 28 152,150,000 135 805,280,000 

5. การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

17 12,700,000 12 5,060,000 9 2,260,000 38 20,020,000 

6. การพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

16 5,500,000 15 4,100,000 13 2,300,000 44 11,900,000 

7. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการน้ า 

14 20,300,000 15 13,800,000 6 3,600,000 35 37,700,000 

รวม 164 432,845,400 173 328,195,400 125 179,815,400 462 940,856,200 
 

2. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2558 
 
 

ยุทธศาสตร ์

 
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ 

 
จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

 
จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการคุ้มครองทางสังคม 

24 54.55  -  - 20 45.45  -  -  -  - 44 100 

2.การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและการรักษา
ความสะงบเรียบร้อย 

๒ 11.76  -  - 15 88.24  -  -  -  - 17 100 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน 

0 0  -  - 10 100  -  -  -  - 10 100 

4. การพัฒนาด้านการพัฒนา
เมืองและชุมชน 

15 32.61  -  - 31 67.39  -  -  -  - 46 100 

5. การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

14 82.35  -  - 3 17.65  -  -  -  - 17 100 

6. การพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

5 31.25  -  - 11 68.75  -  -  -  - 16 100 

7. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการน้ า 

9 64.29  -  - 5 35.71  -  -  -  - 14 100 

รวม 69 42.07   95 57.93     164 100 
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การบริหารงบประมาณ 
แสดงรายรับของ อบต. ปี 2558 และประมาณการรายรับปี 2559  
 

รายรับ 

รายรับจริง 
ประมาณการ 

ปี 2559 
 

ปี 2558 
 

รายได้จัดเก็บ 
  หมวดภาษีอากร 382,239.25 788,000.00 
  หมวดคําธรรมเนียมคําปรับและ
ใบอนุญาต 

12,898.00 141,000.00 

  หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน 83,929.43 110,000.00 
  หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย ์

1,609,244.00 900,000.00 

  หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 80,900.00 100,000.00 
  หมวดรายได๎จากทุน - 10,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บ 2,169,210.68 2,039,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร 13,109,301.20 14,153,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
13,109,301.20 

 
14,153,000.00 

 
 
 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,216,552.00 8,163,000.00 
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค ์ 9,120,326.90 - 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,336,878.90 8,163,000.00 

รวมรายรับทั้งสิ้น 30,615,390.78 24,355,000.00 
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แสดงรายจ่ายตามงบรายจ่าย ป ี2558 และประมาณการรายจ่ายปี  2559 
 

งบ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ   

ปี 2559 2558 

จ่ายจากงบประมาณ   
งบกลาง 809,680.00 904,920.00 
งบบุคลากร  
(หมวดเงินเดือน คําจ๎างประจ า 
และคําจ๎างชั่วคราว) 

4,915,007.25 10,524,880.00 

งบด าเนินการ  
(หมวดคําตอบแทน ใช๎สอยและ
วัสดุและหมวดคําสาธารณูปโภค) 

5,995,224.65 7,261,800.00 

งบลงทุน  
(หมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง) 

3,268,900.00 2,643,400.00 

งบรายจํายอ่ืน  
(หมวดรายจํายอ่ืน) 

1,011,243.00 20,000.00 

งบเงินอุดหนุน  
(หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

2,273,000.00 3,000,000.00 

รายจ่ายจากงบประมาณ 18,273,054.90 24,355,000.00 
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ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  (ตุลาคม 2558  ถึงเดือน พฤษภาคม 2559)  

จ่ายจาก รายการ 
ปี 2558 -2559 
(เป็นเงิน / บาท) 

เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม 

 
จ่ายจากข้อบัญญัต ิ
งบประมาณ พ.ศ. 

2559 

 
- จํายขาดเงินสะสม 

 
   แผนงานบริหารทั่วไป 
- งานบริหารทั่วไป 

   แผนงานรักษาความสงบภายใน 
- งานรักษาความสงบภายใน (งานปูองกันภัยฝุาย 

พลเรือนและระงับอัคคีภัย) 
- รายจํายอื่น ๆ  

   แผนงานการศึกษา 
- งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

   แผนงานสาธารณสุข 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มเข็งของชุมชน 

    แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- งานศาสนาและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

    แผนงานสังคมสงเคราะห ์
      -    งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์
    แผนงานเคหะและชุมชน 
      -    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
      -     งานกํอสร๎างถนน สะพาน อาคาร ฯลฯ 
    แผนงานงบกลาง 
      -     งานงบกลาง 

    
- 
 
 

5,263,951.78 
 

3,380.00 
 
- 
 

2,157,995.08 
 
- 
- 
 

16,400 
 

312,803 
 
- 
 

1,611,242.15 
5,970,000 

 
3,607,629 
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2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ 
แผนงาน / โครงการตําง ๆ ที่ได๎ด าเนินการทั้งหมดเป็นไปตามเปูาหมาย  และวัตถุประสงค์ที่ได๎ก าหนด

ไว๎ในแผนพัฒนา พร๎อมทั้งความต๎องการของท๎องถิ่น ดังนี ้ 
1. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม 

1.1 องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว ได๎สนับสนุนด๎านการศึกษา  โดยการอุดหนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว 

1.2 สํงเสริมพัฒนาด๎านสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิต โดยจัดการด๎านกีฬาและการออกก าลังกาย 
1.3 เพิ่มศักยภาพการเรียนรู๎ของบุคลากร 
1.4 องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว สํงเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี 

วัฒนธรรมในสังคม 
      2. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
         2.1 เฝูาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการเตรียมความพร๎อมด๎าน
บุคลากร และวสัด ุอุปกรณ์ในการปูองกัน บรรเทาสาธารณภัย 
         2.2 สนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่  

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
องค์การบริหารสํวนต าบลได๎ด าเนินการ สนับสนุนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนแกํหมูํบ๎าน   

และองค์การบริหารสํวนต าบลก็ได๎สํงเสริมด๎านเศรษฐกิจให๎กับประชาชนโดยทางอ๎อม  คือการปรับปรุงโครงสร๎าง
พื้นฐาน เชํน ถนน ไฟฟูา เพื่ออ านวยความสะดวกในการขนสํงผลผลิตการเกษตร เป็นต๎น 

4. การพัฒนาด้านการเมืองและชุมชน 
องค์การบริหารสํวนต าบล บางมะพร๎าว ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก  ด๎านสาธารณูปโภค   

และสาธารณูปการให๎เหมาะสม  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน  เพื่อให๎ประชาชนมีความสะดวก  ปลอดภัย เชํน 
กํอสร๎างถนนคอนกรีต ปรับปรุงขยายถนน การระบายน้ า ไฟฟูาสาธารณะ ระบบผังเมือง เป็นต๎น แตํด าเนินการได๎
ไมํทั่วถึงและครอบคลุมเนื่องจากมีข๎อจ ากัดด๎านงบประมาณ  

5. การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
5.1 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎ในการท างาน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการท างาน และรองรับการ

ให๎บริการประชาชน 
5.3 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในกิจการตําง  ๆ เชํน การจัดท าแผนพัฒนาองค์การ

บริหารสํวนต าบล การจัดท างบประมาณ การมีสํวนรํวมในการจัดซื้อจัดจ๎าง  และการจัดประชุมระดมความคิดเห็น
ตําง ๆ 

6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
องค์การบริหารสํวนต าบล บางมะพร๎าว ได๎สร๎างจิตส านึกให๎ประชาชนมีความตระหนักถึง

สิ่งแวดล๎อม พัฒนาสถานที่ทํองเที่ยว โดยเฉพาะการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เพื่อให๎ประชาชนใช๎เป็นสถานที่พักผํอน  
ออกก าลังกาย  ทํองเที่ยว  และกิจกรรมเพื่อการนันทนาการตํางๆ  รวมทั้งเพ่ือเป็นการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให๎คงอยํู ไมํให๎ถูกท าลายลงโดยธรรมชาติและมนุษย์ และพัฒนาท๎องถิ่นให๎มีสิ่งแวดล๎อมที่ดีและ
สวยงาม นําอยูํนําเที่ยว  การบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตํางๆ แตํด๎วยศักยภาพขององค์การ
บริหารสํวนต าบลมีงบประมาณน๎อย จึงด าเนินการได๎ไมํมากนัก 
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     7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ า 
 องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ า การปรับปรุง

ซํอมแซมระบบประปาหมูํบ๎าน ขุดลอกห๎วย หนอง คลองบึง แหลํงน้ าธรรมชาติตําง ๆ เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ภัยแล๎ง ให๎ประชาชนมีน้ าส าหรับใช๎อุปโภค บริโภค อยํางเพี ยงพอ แตํ ด าเนินการได๎ไมํทั่วถึงและครอบคลุม
เนื่องจากมีข๎อจ ากัดด๎านงบประมาณ 

องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว มีหลักการบริหารจัดการที่ดีโดยยึดหลักการบริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี  และมีปัจจัยความพร๎อม  ความเจริญและรายได๎ที่สามารถจัดเก็บในพื้นที่ความพร๎อมของบุคลาก รที่
ต๎องการจะท างานและการให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ  โดยการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับ
ประชาชน 

ซึ่งในการพัฒนาตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว จะเน๎นตามล าดับ
ความส าคัญและความจ าเป็นเรํงดํวนในการแก๎ไขปัญหาและการพัฒนาเพ่ือบรรเทาความเดือดร๎อน และสนองความ
ต๎องการของประชาชนเป็นเกณฑ์ในการด าเนินงาน   เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม สามารถ
แก๎ไขปัญหาและตอบสนองความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
====================================================================================================================================  

การน าแผนพัฒนาสามปสีู่การปฏบิตั ิการน าแผนพัฒนาสามปสีู่การปฏบิตั ิ
================================================================== 
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11 
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 
1. สร๎างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได๎รับการคุ๎มครองทางสังคมที่

มีคุณภาพอยํางทั่วถึงและเทําเทียม มีโอกาสเข๎าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยํางเสมอภาค  
ทุกภาคสํวนได๎รับการเสริมพลังให๎สามารถมีสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนา ภายใต๎ ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ที่โปรํงใส เป็นธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให๎มีคุณธรรม เรียนรู๎ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอยํางเหมาะสมในแตํละ
ชํวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท๎องถิ่นมีความเข๎มแข็ง สามารถปรับตัวรู๎เทําทันกับการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการ ให๎เข๎มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู๎ความคิดสร๎างสรรค์และ 
ภูมิปัญญา สร๎างความมั่นคงด๎านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร๎างการผลิตและการบริโภคให๎เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม พร๎อมสร๎างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. สร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สนับสนุนการมีสํวนรํวมของชุมชน รวมทั้ง
สร๎างภูมิคุ๎มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

1. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์ความเข๎มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจสูํการเติบโต อยํางมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร 
 แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2558 - 2561 
วิสัยทัศน์จังหวัดชุมพร  (Vision) 

“เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เติบโตอย่างมั่นคงบนฐานของการเกษตร  
การท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของประชาชน” 

พันธกิจ (Mission) 
1. สร๎างเสริมศักยภาพคน  ครอบครัว ชุมชน และสังคมที่มีคุณภาพ 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการทํองเที่ยว และพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเพื่อการทํองเที่ยว  
   อยํางยั่งยืน 
3. พัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันทางเศรษฐกิจของสินค๎าเกษตรและเพิ่มผลิตภาพสินค๎า 
   เกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมโดยกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชน 
5. พัฒนาและสํงเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การปกครองและรักษาความสงบเรียบร๎อยความ  
   มั่นคงภายในสังคม 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนภายใต๎หลักเกณฑ์         
    และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์รวม (Objectives)   
1. เสริมสร๎างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด ชุมชน โดยเน๎นการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขํงขันของภาคการเกษตร ภาคเกษตรอุตสาหกรรม ภาคการทํองเที่ยว ภาคบริการ  
และทุนทางปัญญาอยํางสร๎างสรรค ์

2. เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงทางสังคมสูํการพึ่งพาตนเองอยํางยั่งยืน 
3. เสริมสร๎างความพร๎อมของจังหวัดอยํางทั่วถึงสูํประชาคมอาเซียนอยํางเข๎มแข็ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพ่ิมมูลคําทางเศรษฐกิจด๎วยผลผลิตและการพัฒนาเกษตรกรรม   
                                         อุตสาหกรรมการเกษตรและทุนทางปัญญา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสูํนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร๎างและพัฒนาคนคุณภาพ สังคมนําอยูํสูํคุณภาพชีวิตที่ดี ด๎วยปรัชญา 
          ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เป็นฐานการพฒันาจังหวัด 
                               เชิงสร๎างสรรค์ที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร๎างความมั่นคงการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการ 
                               สูํประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร (Strategic lssue)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยผลผลิตและการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
                    การเกษตรและทุนทางปัญญา 
 กลยุทธ ์1. เพิ่มมูลคําผลผลิตทางการเกษตร 
  2. ปรับเปลี่ยนอาชีพทางการเกษตรให๎เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
  3. สร๎างมูลคําเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชนจากอัตลักษณ์ของชุมชน 
  4. สํงเสริมชํองทางการตลาดในระดับสากล 
  5. ผลิตภาพแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ 

กลยุทธ ์1. เสริมสร๎างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการทํองเที่ยวที่เน๎นการเช่ือมโยงฝั่ง 
              อันดามันและแหลํงทํองเที่ยวระดับโลกกับแหลํงทํองเที่ยวจังหวัดชุมพร 
 2. พัฒนาโครงขําย Logistics ให๎เชื่อมโยงเป็นระบบอยํางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างและพัฒนาคนคุณภาพ สังคมน่าอยู่สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยปรัชญา 
                     ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ ์1. พัฒนาสถานบริการด๎านสุขภาพ และระบบการให๎บริการที่มีคุณภาพ 
 2. ยกระดับการเรียนการสอน การวิจัยและการสร๎างองค์ความรู๎ทั้งระบบ 
 3. ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยสํงเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ขยายโอกาสทางการศึกษา 
 5. เสริมสร๎างให๎ชุมชนหมูํบ๎าน มีการบริหารจัดการสาธารณภัยโดยชุมชนและฝึกซ๎อมเพื่อ 
              เตรียมความพร๎อมชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานการพัฒนาจังหวัด 
           เชิงสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน 

 กลยุทธ ์1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางมีสํวนรํวม 
                        ของทุกภาคีให๎เป็นฐานทรัพยากรเพ่ือพัฒนาจังหวัดเชิงสร๎างสรรค์ที่ยั่งยืน 
  2. สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดการใช๎ประโยชน์อยําง 
                        สมดุลยั่งยืน 
  3. ก ากับ ดูแล ปูองกัน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความสมดุลและ 
                        ยั่งยืน 
  4. สํงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมอยํางมีสํวนรํวมของ              
                        ทุกภาคี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการสู่ประชาคม  
                     อาเซียน 
 กลยุทธ์ 1. สร๎างความเข๎มแข็งด๎านการปูองกันและปราบปรามในมิติระดับจังหวัดและชุมชน โดยการมี 
                        สํวนรํวม 
  2. เตรียมความพร๎อมด๎านบุคลากร 
  3. เสริมสร๎างสมรรถนะการบริหารงานจังหวัด/กลุํมจังหวัด 
  4. กระชับความรํวมมือระดับจังหวัดกับสํวนราชการอื่น ๆ  
  5. อ านวยความเป็นธรรมแกํประชาชนและหมูํบ๎านชายแดน 
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กรอบยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร 

ประจ าปี พ.ศ.2560-2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางที่  1  แนวทางการคมนาคมและการขนสํง ลงทะเบียนทางหลวงท๎องถิ่น ถนนที่   
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นควรด าเนินกา ร โดยระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์  
เพื่อจะได๎ทราบวํา ถนนอยูํที่ใด มีสภาพอยํางไร และต๎องปรับปรุงเมื่อใด 

แนวทางที่  2  แนวทางการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ  
เพื่อแก๎ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล๎ง โดยระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์  

                   เพื่อวางแผนบ ารุงรักษาและซํอมแซมแหลํงน้ า การเกษตร อีกทั้งปูองกันการ  
                   ด าเนินการในพื้นที่ซ้ าซ๎อน  

  แนวทางที่  3  แนวทางการผังเมืองและการควบคุมอาคาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แนวทางที่  1  แนวทางการสํงเสริมอาชีพ 
  แนวทางที่  2  แนวทางสวัสดิการสังคม 
           - การสํงเสริมและพัฒนาผู๎สูงอายุ เบ้ียยังชีพ สุขอนามัย และสภาพแวดล๎อม                                  
           - การสํงเสริมและพัฒนาผู๎พิการ สุขอนามัย และสภาพแวดล๎อม 
                                       - การสํงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน อาหารเสริม (นม) และอาหาร 
                                         กลางวัน 
                                       - การสํงเสริมด๎านที่พักอาศัยให๎แกํผู๎ยากไร๎ ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ยากจน  

        - งานสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิ์ที่ประชาชนควรได๎รับอยํางเทําเทียมกัน 
  แนวทางที่  3  แนวทางการศึกษา  ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยการสํงเสริมให๎มีศูนย์การ  
                                       เรียนรู๎ชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  แนวทางที่  4  แนวทางการสาธารณสุข การสํงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  แนวทางที่  1  แนวทางการสํงเสริมประชาธิปไตย พัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง   
                                       จัดท าระบบข๎อมูลขําวสารเพ่ือการพัฒนาชุมชน ตลอดจนสร๎าง 
                                       เครือขํายความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ 

แนวทางที่  2  แนวทางการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม ประนอมข๎อพิพาท 
                  และชํวยเหลือทางด๎านกฎหมาย 

  แนวทางที่  3  แนวทางการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียจาก 
                                       สาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
          - สํงเสริมความรู๎ในการจัดการสาธารณภัย 
          - ซักซ๎อมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          - จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ในการชํวยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย 
  แนวทางที่  4  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร๎อย ส ารวจจุดที่เกิดเหตุร๎าย ภัยจากกลุํม 
                                       มิจฉาชีพและหามาตรการปูองกัน 
  แนวทางที่  5  แนวทางการปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด มาตรการในการปูองกันปัญหา   
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                                       โดยการบังคับใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  แนวทางที่  1  แนวทางการสํงเสริมการลงทุน สร๎างแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ในชุมชน  
                                      เพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์ และพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  แนวทางที่  2  แนวทางสํงเสริมการเกษตร ให๎ความรู๎ทางวิชาการ จัดต้ังกลุํมเกษตรกร  
                                       จ าหนํายผลผลิต หาพันธุ์พืช และการบ ารุงรักษาดิน 

แนวทางที่  3  แนวทางการพาณิชยกรรม หาสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับการค๎าขาย และ 
  มาตรการสร๎างความมั่นคงทางรายได๎ให๎แกํกลุํมผู๎ค๎าขาย 

  แนวทางที่  4  แนวทางด๎านการทํองเที่ยว สํงเสริมการทํองเที่ยวที่ไมํกํอผลกระทบตํอ 
                                       สภาพแวดลอ๎มและวิถีชีวิตของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  แนวทางที่  1  แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คุ๎มครองดูแลบ ารุงรักษาปุาและน้ า 
                                       แบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางที่  1  แนวทางการสํงเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น สร๎างองค์ความรู๎ให๎แกํคน 
                                       ท๎องถิ่น 
  แนวทางที่  2  แนวทางการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และรักษาอัตลักษณ์  
                                       ของท๎องถิ่น  

แนวทางที่  3  แนวทางการอนุรักษ์ ท านุบ ารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที ่

ยุทธศาสตร์ที่  7 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
  แนวทางที่  1  แนวทางการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
                                       อยํางจริงจัง 
           - เสริมสร๎างจิตส านึกและคํานิยม 
           - สร๎างวินัยแกํทุกภาคสํวน 
           - รวมพลังแผํนดินปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
  แนวทางที่  2  แนวทางการสํงเสริมการมีสํวนรํวม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  8 ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  แนวทางที่ 1  แนวทางพัฒนากลุํมองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีพรมแดนติดตํอกับประเทศ  
                                      เพื่อนบ๎าน 
  แนวทางที่ 2  แนวทางสํงเสริมด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและระบบคมนาคม 
  แนวทางที่ 3  แนวทางสํงเสริมด๎านการค๎าและการลงทุน 
  แนวทางที่ 4  แนวทางสํงเสริมด๎านการทํองเที่ยว 
  แนวทางที่ 5  แนวทางสํงเสริมด๎านการศึกษา 
  แนวทางที่ 6  แนวทางสํงเสริมด๎านสาธารณสุข 
  แนวทางที่ 7  แนวทางสํงเสริมด๎านสิ่งแวดล๎อม 
  แนวทางที่ 8  แนวทางสํงเสริมด๎านอัตลักษณ์        
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นโยบายการพัฒนาอ าเภอหลังสวน 
วิสัยทัศน์อ าเภอหลังสวน  

“หลังสวนเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเกษตรแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพ 
และการท่องเที่ยวชั้นน าของจังหวัดชุมพร” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. พัฒนาหลังสวนเป็นเมืองนําอยูํ 
2. สํงเสริมตลาดการทํองเที่ยวอยํางเป็นระบบ 
3. พัฒนาระบบการตลาดและสินค๎าเกษตรที่มีคุณภาพ 
4. สํงเสริมวิถีพอเพียง 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว 
 นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว   โดยนายกองค์การบริหาร 

สํวนต าบลบางมะพร๎าว  มีดังนี้ 
 
 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 จะด าเนินการกํอสร๎าง พัฒนา และซํอมแซมโครงสร๎างที่อยูํในกรอบภารกิจ ขององค์การ 
                          บริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว ให๎กระจายครอบคลุมทุกหมูํบ๎านอยํางเป็นธรรมตามความ 
                          จ าเป็น 
  1.2 จะให๎มีการกํอสร๎าง ดูแลบ ารุงรักษา ปรับปรุงการพัฒนาแหลํงน้ า และระบบประปา 
  1.3 เรียงล าดับความเรํงดํวนของโครงการและพัฒนาตามความเรํงดํวนอยํางเป็นธรรมภายใต๎ 
                          แผนแมํบทที่ก าหนด 
 
 2. การพัฒนาด้านสังคม 
  2.1 การพัฒนาด๎านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท๎องถิ่น การทํองเที่ยวและกีฬา 
   2.1.1 การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎ได๎มาตรฐาน 
   2.1.2 อนุรักษ์ สํงเสริม สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่นให๎คงอยูํสืบไป 
   2.1.3 กํอสร๎างและปรับปรุงสนามกีฬาให๎ได๎มาตรฐาน และทั่วถึงทั้งต าบล 
   2.1.4 สํงเสริมและจัดให๎มีกีฬาทั้งในระบบต าบล อ าเภอและจังหวัด 
   2.1.5 สํงเสริมการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา โดยเน๎นให๎ประชาชนเห็น 
                                       ความส าคัญและเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรม 
  2.2 การพัฒนาด๎านการสาธารณสุข 
   2.2.1 ดูแลและจัดให๎มีการตรวจสุขภาพแกํประชาชนทั่วไปอยํางทั่วถึง 
   2.2.2 สํงเสริมจัดให๎มีการศึกษาดูงาน และกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข  
                                       (อสม.) เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานให๎ดียิ่งขึ้น 
   2.2.3 จัดหาและสนับสนุนเครื่องมือปูองกันระงับโรคติดตํอ โรคระบาด ให๎กับสถาน ี
                                       อนามัย เพื่อปูองกันโรคติดตํอ โรคระบาด อยํางเป็นระบบและถาวร 
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   2.2.4 ดูแลและปรับปรุงเกี่ยวกับระบบการก าจัดขยะมูลฝอย เพื่อให๎มีในระบบ 
                                       มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล 
   2.2.5 สนับสนุนการจํายเบี้ยยังชีพแกํผู๎สูงอายุ คนพิการ ผู๎ปุวยโรคเอดส์ อยํางทั่วถึง        
                                       และเป็นธรรม 
  2.3 การรักษาความสงบเรียบร๎อย 
   2.3.1 สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  
                                       (อปพร.)  
   2.3.2 สํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของหน่ึงทีมกู๎ชีพกูภัย (OTOS) 
   2.3.3 จัดหายานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณ 
                                       ภัยเพื่อใช๎ในกิจการบรรเทาสาธารณภัยของต าบลบางมะพร๎าว 

2.3.4 แก๎ไขปัญหาทางด๎านยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาอื่น ๆ  
        อยํางเครํงครัดและตํอเนื่อง 
2.3.5 ประสานกับหนํวยงานที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาความสงบเรียบร๎อย  
        และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนอยํางเต็มที่ 

 3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  3.1 สํงเสริมการพัฒนาอาชีพให๎เหมาะสมกับพื้นที่ทรัพยากร และความต๎องการของชุมชน 
  3.2 สํงเสริมสนับสนุนกลุํมอาชีพ เพื่อให๎เข๎มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต และการ 
                          จ าหนําย 
  3.3 จัดให๎การศึกษาดูงานแกํกลุํมอาชีพ เพื่อให๎กลุํมอาชีพมีความรู๎ ศักยภาพที่ดีขึ้น 
  3.4 ประสานงานกับสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องในการแก๎ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า 
 4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.1 สํงเสริมสนับสนุนพัฒนาและบ ารุง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ให๎คงสภาพแบบ 
                          ยั่งยืน 

4.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดริมทะเล ถ้ าน้ า วัดในเขา วัดน้ าตก ให๎เป็นสถานที่พักผํอน                    
นักทํองเที่ยว 

  4.3 สร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  4.4 ดูแลรักษาทรัพยากรปุาไม๎ พื้นที่ปุาสงวนและสัตว์ปุาสงวนให๎คงอยูํและมีความสมบูรณ ์
                          ตลอดไป 
 5. การพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ 
  5.1 จะด าเนินการบริหารงานโดยยึดหลักบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี เปิดโอกาสให๎ประชาชน 
                          มีสํวนรํวมในทุกด๎าน โปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ พัฒนากระบวนการท างานให๎เป็น 
                          หนํวยงานที่บริการประชาชนได๎อยํางรวดเร็วมีประสิทธิภาพของประชาชน 
  5.2 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน ในการพัฒนาท๎องถิ่นในระบบประชาธิปไตย 
  5.3 การสํงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  5.4 การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช๎และสถานที่ท างาน 
  5.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสํวนต าบลและลูกจ๎าง 
  5.6 จัดให๎มีการศึกษาดูงานของบุคลากรคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสํวนต าบลและ 
                          ลูกจ๎าง 
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 6. ด้านอื่น ๆ  
6.1 จัดกิจกรรมตําง ๆ และโครงการตําง ๆ ที่อาจท าขึ้นตามความประสงค์ของประชาชน  
      โดยมุํงเน๎นยึดหลักผลที่ได๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอสํวนรวมเป็นหลัก 

  6.2 จัดท าโครงการตําง ๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในต าบล 
  6.3 จัดกิจกรรมตําง ๆ เพื่อบูรณการกับหนํวยงานอ่ืน ๆ  
  6.4 พัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากร โดยเน๎นการให๎บริการ ความรวดเร็ว ถูกต๎อง  
                          โปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
  6.5 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สถานที่ตั้งขององค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว ให๎รํมรื่น  
                          สะอาด และสวยงาม 
 

แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว 
วิสัยทัศน ์

"ชุมชนน่าอยู ่ วิถีชีวิตโดดเด่น  ทรัพยากรธรรมชาติสมดุล 
เศรษฐกิจม่ันคง  การบริหารจัดการโปร่งใส จากการมีส่วนร่วมของประชาชน" 

พันธกิจ 
 1.  จัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 

2.  จัดให๎มีและบ ารุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
 3.  สํงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

4.  สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก  เยาวชน ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาสในสังคม  
 5.  สํงเสริมการศึกษา   

6.  บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น 
 7.  พัฒนาและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 8.  สํงเสริมและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
 9.  ปูองกันโรคและระงับโรคติดตํอ 

          10.  จัดให๎มีการปูองกันและแก๎ไขบรรเทาสาธารณภัย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
          11.  พัฒนาระบบการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี  
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   
 1.   พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให๎เพียงพอตํอความต๎องการของชุมชน 

2. ด าเนินการให๎ประชาชนมีรายได๎เพ่ิมขึ้น 
3.   เพื่อให๎คนในชุมชนมีการด ารงชีพที่สงบสุขภายใต๎การได๎รับบริการทางสังคมอยํางทั่วถึง 

          4.   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให๎เป็นที่พอใจของประชาชนภายใต๎การมีสํวนรํวม   
               ของประชาชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

5. ด าเนินการเพื่อให๎ประชาชนในท๎องถิ่นรู๎วิธีการปูองกันและรักษาสุขภาพได๎อยํางยั่งยืน 
6. พัฒนาระบบการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพสูง 
7. พัฒนาแหลํงน้ าให๎เพียงพอตํอความต๎องการด๎านอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
8. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎ยั่งยืนควบคูํไปกับการใช๎ประโยชน์อยํางสมดุล 
9. สํงเสริมการเรียนรู๎ของประชาชนในการประกอบอาชีพ  
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ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ๎มครองทางสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร๎อย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจชุมชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมืองและการบริหารจัดการ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและการทํองเที่ยว 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการน้ า 

สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในช่วงสามปี 
=================================================== 

 

  องค์การบริหารสํวนต าบลบางมะพร๎าว ได๎ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในชํวงสามปี   
(พ.ศ.2559 -2561)  เพื่อให๎เชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว๎ โดยเรียงล าดับกํอน - หลัง มี 7 ด๎านคือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและการคุ๎มครองทางสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร๎อย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจชุมชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมืองและการบริหารจัดการ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและการทํองเที่ยว 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการน้ า 

 
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในชํวงสามปี  (พ.ศ. 2559 - 2561)  

มีดังน้ี 
1. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการทางสังคม 

  -    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ  สงเคราะห์ผู๎สูงอายุ ผู๎ด๎อยโอกาส  คนยากจน  
                    ผู๎พิการ  เด็ก  ผู๎ปุวยเอดส์ 

- สํงเสริมกิจกรรมด๎านสาธารณสุข  การสุขาภิบาล  สุขภาพและอนามัย 
- จัดการปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรคติดตํอในต าบล 
- การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแกํคนพิการ และผู๎ทุพลภาพ 
- สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข 
- สนับสนุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล 
1.2 ส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา 
- สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอนแกํโรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 
- สนับสนุนคําอาหารกลางวัน  และอาหารเสริม (นม) ให๎แกํโรงเรียน 
     และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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- สนับสนุนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุเครื่องแตํงกาย แกํศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.  
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
- สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชน  หมูํบ๎าน 
- สนับสนุน การเพิ่มศักยภาพความรู๎ทางกฎหมายและประชาธปิไตย 
- เพิ่มศักยภาพการเรียนรู๎ของบุคลากรในทุกด๎าน 
1.4  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา  นันทนาการ    
- โครงการแขํงขันกีฬาต าบล  / หมูํบ๎าน พร๎อมจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมูํบ๎าน 
- โครงการกํอสร๎างสนามกีฬา  ลานกีฬา  และสวนสาธารณะประจ าต าบล 
- สนับสนุนศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนในเขตต าบล 
1.5 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมในสังคม 
- สนับสนุนสภาวัฒนธรรม 
- สํงเสริมและสนับสนุน  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ประเพณีท๎องถิ่น 
- จัดกิจกรรมในวันส าคัญที่เกี่ยวเนื่องกับ  ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมในท๎องถิ่น 
1.6 ส่งเสริมกิจกรรมความเข้มแข็งชุมชน 
-    จัดตั้งและสํงเสริมสภาเยาวชน และสภาองค์กรชุมชนในระดับต าบล 
-    สํงเสริมกิจกรรมความเข๎มแข็งชุมชน 
-    สํงเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน, สํงเสริม อพม. 
-    พัฒนาเครือขํายเฝูาระวังปัญหาสังคม 
-    พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมูํบ๎าน 
 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  2.1 การป้องกันและแก้ไขบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- จัดให๎มีรถดับเพลิง  อุปกรณ์ดับเพลิง  ตลอดจนอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยอื่นๆ 
- สนับสนุนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  อปพร. / อพป. / ชรบ. 
- จัดศูนย์ อปพร.  ตลอดจนจัดการฝึกอบรม  พัฒนาบุคลากรเพื่อปูองกันและเตรียมความ

พร๎อมตลอดเวลาในการปูองกันภัยประเภทตําง ๆ 
- รํวมมือ สนับสนุนการปฏิบัติหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่ต ารวจในการปูองกันและปราบปราม

อาชญากรรม  
- การจัดซื้ออุปกรณ์การขนย๎ายผู๎ประสบอุทกภยั 
2.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- โครงการอบรมเยาวชน/ผู๎ผํานการบ าบัดยาเสพติด พร๎อมติดตาม 
- โครงการคาราวานเสริมสร๎างเด็กเพ่ือปูองกันยาเสพติด 
- โครงการกีฬาต๎านยาเสพติด 
- สนับสนุนโครงการโรงเรียนสีขาว 
- รณรงค์ให๎หมูํบ๎านปลอดภัยจากยาเสพติด 
- อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการตํอสู๎ยาเสพติด 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน 
แนวทางในการพัฒนา 
3.1 ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 
- ฝึกอบรมอาชีพให๎แกํประชาชน 
- จัดหาอาชีพเสริมให๎แกํผู๎มีรายได๎น๎อย 
- สํงเสริมและสนับสนุนการจัดกลุํมประกอบอาชีพ 
- การประกันราคาสินค๎าพร๎อมปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
- เผยแพรํขําวสาร  ด๎านวิชาการทางด๎านการเกษตร  การประมง  และเลี้ยงสัตว์ 
- สํงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
แนวทางในการพัฒนา 
4.1 การพัฒนาการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน  ท่อระบายน้ า  สะพาน 
- กํอสร๎างถนน ทํอระบายน้ า และสะพาน ฯลฯ 
- ปรับปรุง ซํอมแซม บ ารุงรักษา ถนน ทํอระบายน้ า สะพาน และผิวจราจร ฯลฯ 
4.2 การพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชน 
- สนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวม ผังเมืองชุมชน 
- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
4.3 การส่งเสริมความปลอดภัยในระบบการสัญจร 
- ติดต้ังสัญญาณไฟ จราจร  เครื่องหมายบังคับการจราจร 
- ปรับปรุงระบบนิเวศน์ในทางสัญจร        
- ติดต้ังระบบไฟสาธารณะในเขตชุมชน 
4.4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
- สนับสนุนการขยายเขตการใช๎ไฟฟูา 
- ขยายเขตระบบประปาหมูํบ๎าน 
- สนับสนุนการขยายคูํสายโทรศัพท์  และระบบการสื่อสาร 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
แนวทางการพัฒนา 
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการในหน่วยงาน ,ชุมชน,องค์กรชุมชน  และเครือข่าย 
- โครงการประชาคมหมูํบ๎าน , ต าบล การจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
- ฝึกอบรมผู๎น าชุมชน ให๎มีความรู๎ความสามารถ  ในการบริหารจัดการ  ภาวะผู๎น า  คุณธรรม  

จริยธรรม กฎหมาย  กติกาสังคม  การประสานงาน 
- จัดให๎มีการศึกษาดูงาน  ให๎แกํผู๎น าท๎องถิ่น  ผู๎น ากลุํมตํางๆ และบุคลากรทุกฝุาย 
5.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ข่าวสารและการสร้างความเข้าใจในการเมืองการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย กับบทบาทอ านาจหน้าที่ของ อบต. 
- จัดอบรมเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอ านาจหน๎าที่ของ อบต. 
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- รณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
- เพิ่มประสิทธิภาพและสํงเสริมความเข๎มแข็งของอาสาสมัครและองค์กรเอกชน 
- สํงเสริมและพัฒนาการเรียนรู๎ทางการเมืองของประชาชนทุกระดับ  
5.3 จัดอาคารสถานทีใ่ห้เพียงพอแก่การท างาน  และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท างานให้ 

น่าอยู ่
- ปรับปรุงซํอมแซม / กํอสร๎างอาคารส านักงานใหม ํ
- ท าการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส านักงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ให๎นําอยูํและเป็น

ที่พอใจแกํผู๎มาติดตํอราชการ 
5.4 จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครือ่งใช้ส านักงานให้เพียงพอและทันสมัย 
-    จัดหาและปรับปรุงซํอมแซมเครื่องมือเครื่องใช๎ส านักงานให๎เพียงพอตํอความ  
     ต๎องการและทันสมัย 
5.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้และการบริหารจัดการ       
- พัฒนาระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
- จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนบัญชีทรัพย์สิน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได ๎

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
6.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- จัดให๎มีการฝึกอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อม

กับโทษของการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
- สร๎างจิตส านึกเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชายฝั่ง และสิ่งแวดล๎อมใน

ชุมชน 
- สํงเสริมกิจกรรมปลูกต๎นไม๎  ต๎นน้ า เพื่อทดแทนสํวนที่ถูกท าลาย 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาด และสํงเสริมตลาดการทํองเที่ยวหมูํบ๎านติดชายทะเลเชิงอนุรักษ์ 
6.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
- การรณรงค์สร๎างจิตส านึกในการก าจัดขยะ 
- สํงเสริมโครงการรีไซเคิลขยะ 
6.3 ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
- การดูแล ปูองกัน เฝูาระวัง การบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
6.4 การบ าบัดและก าจัดขยะ 
- จัดซื้อ ภาชนะ ถังรองรับขยะในชุมชน ถนน และที่สาธารณะ 
- จัดหารถจัดเก็บขยะ พร๎อมภาชนะรองรับขยะ และสถานที่ท าลายขยะ 
6.5 การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
-    ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานทีท่ํองเที่ยวตําง ๆ ในพื้นที ่
-    สํงเสริม/พัฒนาสถานที่ทํองเที่ยวตําง ๆ ในพื้นที ่
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7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ า 
แนวทางการพัฒนา 
7.1 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งด้านอุปโภค  

บริโภค  และเกษตรกรรม 
- ขยายเขตระบบประปาหมูํบ๎าน / ต าบล  
- ขุดลอกแหลํงน้ าเพื่อใช๎ในการอุปโภคและการเกษตร  เพื่อแก๎ปัญหาภัยแล๎ง 
- กํอสร๎างภาชนะเก็บกักน้ าของหมูํบ๎าน 
- ขุดบํอน้ าต้ืน / ขุดลอกห๎วยธรรมชาติ / ขุดเจาะบํอบาดาล 
- ปรับปรุงระบบประปาหมูํบ๎าน / ต าบลให๎มีคุณภาพ 
7.2 งานอนุรักษ์แหล่งน้ า 
- จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย  รวบรวมและบ าบัดน้ าเสียอยํางถูกหลักวิธี 

 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาและรายละเอียดโครงการพัฒนา 
================================================== 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม 
-    เพื่อกระตุ๎นคุณภาพชีวิตของประชาชน  และสนับสนุนการศึกษาของเด็ก         
     เยาวชน  และประชาชนทั่วไป 
- สํงเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่น  กิจกรรมทางศาสนา  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
- เพื่อเป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการสํงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมโรค

และการระวังโรคติดตํอ  และโรคเอดส ์
- เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนได๎ใช๎เวลาวําง  พักผํอนหยํอนใจ  เลํนกีฬา  และนันทนาการ 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
- เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และแก๎ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา 
     ยาเสพติด 
- เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัย  ให๎รองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น 

                            ในอนาคต 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน 
- เพื่อสนับสนุนและสํงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  และการประกอบอาชีพ 
- เพื่อสํงเสริมเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 
- เพื่อพัฒนาอาชีพ  กลุํมอาชีพ  และสินค๎าของประชาชนให๎เอื้อตํอการสํงเสริมการทํองเที่ยว 
- เพื่อเพิ่มพูนรายได๎ให๎ประชาชน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 

- เพื่อให๎มีการศึกษาออกแบบผังเมืองเป็นไปอยํางเหมาะสมสอดคล๎องกับ 
     สภาพภูมิประเทศและรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
- เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความสะดวกสบายในการคมนาคมติดตํอสื่อสาร 
- เพื่อให๎โครงสร๎างพื้นฐานเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน 
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- เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความปลอดภัยในทางสัญจร  และมีระบบภูมิทัศน์ 
     ของชุมชนที่สวยงาม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
- เผยแพรํการปกครองระบอบประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
- เพื่อให๎ประชาชนได๎เข๎าใจและมีสํวนรํวมกิจกรรมทางการเมือง 
- เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน  สํงเสริมการจัดเวทีประชาคม  การจัดประชุมสัมมนาเพื่อ

ระดมความคิดเห็น 
- เพื่อจัดให๎มีระบบข๎อมูลขําวสารที่ครอบคลุม    
- เพื่อให๎การปฏิบัติงานของ  องค์การบริหารสํวนต าบลมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชน  การอ านวยความเป็นธรรม การปูองกัน 
      และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร 
- เพื่อเป็นการพัฒนาและสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- เพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได๎ขององค์การบริหารสํวนต าบล 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาการท่องเที่ยว 
- เพื่อให๎การใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเป็นไปอยํางคุ๎มคํา  และ

ย่ังยืน 
- เพื่อสร๎างความสะอาดเรียบร๎อยให๎เกิดขึ้นในชุมชน 
- เพื่อเป็นมาตรการปูองกัน  ไมํให๎ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อมถูกท าลาย 
- เพื่อเป็นการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงคุณภาพ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ า 
- เพื่อให๎มีน้ าไว๎ส าหรับอุปโภค  บริโภค  และเพือ่การเกษตรของประชาชนอยํางเพียงพอ 
-    เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาแหลํงน้ าอยํางถูกวิธีได๎มาตรฐานสิ่งแวดล๎อม 

 
====================================== 

  


