คํานํา
ด ว ยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕58 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดว นที่สุ ดที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวั นที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒ นาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสว นทองถิ่น โดย
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป เปนแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่สอดคลอง
กับแผนยุ ทธศาสตรช าติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนากลุมภาค แผนพัฒนาจังหวัด โดยมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป มีระยะเวลา5 ป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา
สําหรับขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เริ่มตั้งแตคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดประชุมประชาคม
ทองถิ่น ส วนราชการและรั ฐวิส าหกิจ ที่เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา
ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวของ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงาน
ตางๆ และขอมูลในการพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวน แผนพัฒนาทองถิ่น
หลังจากนั้ น คณะกรรมการสนับสนุนการจั ดทํา แผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมูล นํามา
วิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ แลวเสนอใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว เสนอขอความเห็นชอบตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลบางมะพราว และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับนี้สภาองคการบริหาร
สวนตําบลบางมะพราว ไดใหความเห็นชอบแลวเมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป
2562 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และนายกองคการบริหารสวนตําบล ไดประกาศใชเมื่อวันที่ 14
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62
จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) จะเปนเครื่องมือและ
พลั ง ขั บ เคลื่ อ นให ก ารพั ฒ นาตํ า บลบางมะพร า ว ภายในกรอบอํ า นาจหน า ที่ ข ององค ก ารบริ ห าร
สวนตําบลบางมะพราว สามารถแกไขปญหาพรอมทั้งตอบสนองความตองการของประชาชนได
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของ องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
-------------------------------

สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบางมะพร า ว ได รั บ การยกฐานะจากสภาตํ า บลบางมะพร า ว
เปนองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวน
ตําบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เลม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่
25 ธันวาคม 2539
ประวัติความเปนมา
"บางมะพราว" เปนตําบลหนึ่งซึ่งอยูหางจากที่วาการอําเภอหลังสวนประมาณ 12 กิโลเมตร
เปนที่อยูติดเขตชายทะเล เดิมที่ตําบลนี้เปนตําบลที่อยูหางไกลความเจริญมา ไมมีการคมนาคมทางบก มีแต
เฉพาะทางน้ําเทานั้น พื้นที่จะเปนที่ราบชายฝงและที่ราบลุมมีรองน้ําไหลผานมากมาย ซึ่งชาวบานเรียกว า
"บาง" ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพทําสวนมะพราว แตเนื่องจากสมัยนั้นการคมนาคมไมสะดวก ตองใชมา
เปนพาหนะเดินทาง ชาวบานจึงไดใชมาลากเกวียนเพื่อนํามะพราวไปขายยังเขตพื้นที่ใกลเคียงจึงไดมีคํากลาว
กัน ว า "บานบางมาพร าว" คือ มาเป นพาหนะนํ ามะพร าวไปขาย และต อมาจากคําว า "บ านบางมาพร าว"
ก็กลายเปน "บานบางมะพราว" และไดเรียกขานมาจนถึงปจจุบัน
1.ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล
ที่ ตั้ ง ของตํ า บลบางมะพร า ว ตั้ ง อยู ท างทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ข องอํ า เภอหลั ง สวน ประมาณ 5.5
กิโลเมตร และอยูหางจากตัวจังหวัดชุมพร มีระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร มีจํานวนพื้นที่ประมาณ 48.5
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,315 ไร มีอาณาเขตติดตอกับชุมชนใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
แมน้ําหลังสวน
ทิศใต
ติดตอกับ
ตําบลนาพญา
ทิศตะวันออก
ติดตอกับ
ทะเลอาวไทย
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ
คลองบางกา และตําบลพอแดง
- ที่ตั้ง องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว ตั้งอยูหมูท ี่ 3 ตําบลบางมะพราว อําเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร รหัสไปรษณีย 86110
โทรศัพท 077-630400-1
โทรสาร 077-630400 ตอ 9
เว็บไซต : www.bangmaphraow.go.th
-พิกัดองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
- ตั้งอยู เขต 47P พิกัดทางเหนือ N1097957 พิกัดทางตะวันออก E0514566
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่สวนใหญเปนที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกจรดทะเลอาวไทย และสําหรับ
ทางทิศตะวันตกของตําบลมีลักษณะพื้นที่เปนเนิน ทั้งนี้ เนื่องจากมีภูเขาบางมะพราว เปนแนวยาวจากเหนือ
ไปใต ซึ่งพื้นที่สวนใหญใชเปนที่ตั้งของชุมชน และใชทําการเกษตรเปนสวนใหญ ซึ่งไดแกการปลูกพืชยืนตน ที่
เปนพืชเศรษฐกิจ ประเภท ปาลมน้ํามัน มะพราว ยางพารา และสวนผลไม เชน ทุเรียน มังคุด เปนตน โดยมี
แมน้ําหลังสวนไหลผานพื้นที่ หมูที่ 2, 4, 6,7,11 และ หมูที่ 12
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ตําบลบางมะพราว อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เปนพื้นที่ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เปนเหตุใหมีฤดูกาล 2 ฤดู คือ
1. ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ – กลางเดือนพฤษภาคม เปนชวงเปลี่ยนมรสุมหลังมรสุม
ตะวันออก
2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนธันวาคม ซึ่งเปนชวงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียง
เหนือจากทะเลอันดามันเปนมวลอากาศที่มีความชื้นสูงและเปลี่ยนเปนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจึงทําใหเกิด
ฝนตกชุก
1.4 ลักษณะของดิน
ทางด านทิศตะวันออกเปนดิน รวนปนทราย ดิน เลน เหมาะแกการปลู กมะพราว การทํานากุงและ
ประกอบอาชีพประมง ฝงตะวันตกเปนดินรวนและดินรวนปนทรายดินเขาและพื้นทีภ่ ูเขา เหมาะแกการทําเกษตรกรรม
1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา
ลักษณะแหลงน้ําในตําบลประกอบดวย
- น้ําฝน เนื่องจากตําบลบางมะพราวตั้งอยูในเขตอิทธิพลของลมมรสุมทําใหฝนตกจากการนํามา
ของลมมรสุม ฝนจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับอิทธิพลของลมมรสุมประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม
โดยอาศัยแหลงน้ําฝนเปนสําคัญ ดังนั้น ถาปใดมีฝนนอยเกินไปหรือมากเกินไปจะมีผลกระทบตอเกษตรกรดวย
- น้ําผิวดิน ไดแก น้ําตามแมน้ํา ลําคลอง และหนองบึงทั่วไป ปริมาณน้ําในแหลงน้ําเหลานี้จะ
มี ความสัมพันธกับปริมาณของน้ําฝนดวย คือ ถาบริเวณใดอยูในเขตฝนตกชุก ระดับน้ําสะสมจะมีมากดวย
สําหรับแหลงน้ําที่อยูตามผิวดินนี้เปนแหลงน้ําสําคัญเพราะจะตองใชน้ําจากแหลงดังกลาวตลอดป
- น้ําใตดิน ไดแก น้ําที่อยูภายใตพื้นดินหรือเรียกวา "น้ําบาดาล" ซึ่งเปนสวนหนึ่งของน้ําฝนที่
ซึมลงไปสะสมในชั้นดินหรือชั้นหินเบื้องลางถึงแมวาจะอยูในเขตมรสุมฝนตกชุกก็ตาม แตฝนไมไดตกติดตอกัน
ทั้งป และไมทั่วทุกภูมิภาค จึงทําใหบางชวงขาดแคลนน้ําและแหงแลง
แหลงน้ําในพื้นที่
-หวย จํานวน 4 หวย ไดแก หวยสะพานคอ หวยตนเรียน หวยชาง หวยน้ําตก
-หนอง จํานวน 3 หนอง ไดแก หนองไสติ่ง หนองกง หนองจาก
- คลอง จํานวน 4 คลอง ไดแก คลองจมูกโพรง คลองบางกา คลองบางชางแหก คลองบาง
มะพราว คลองบางเหรียง
- สระ จํานวน 2 สระ ไดแก สระหนองบัว สระหนองเสา
- บอบาดาล จํานวน 15 แหง
1.6 ลักษณะของไมและปาไม
ตําบลบางมะพราวมีลักษณะพันธุและปาไมของตําบลบางมะพราว ดังนี้
-ปาบก มีลักษณะเปนปารกทึบมีจํานวนและชนิดพันธุไมหลากหลายมีตนไมหลายชั้นความสูงมีไมใน
วงศไมยางเปนไมเดนและอยูชั้นบนสุด ถัดมาเปนไมชั้นรองซึ่งเปนทั้งไมตน ไมพุม รวมทั้งไมตระกูลปาลมบน
ตนไมจะมีไมพวกกาฝาก เถาวัลย เฟรนและมอส ขึ้นอยูทั่วไป พื้นที่ปามีเศษกิ่งไม ใบไมและอินทรียวัตถุจํานวน
มาก แสงแดดส องถึงพื้ น ดิ น น อยมาก แต ทั้ง นี้ มี การบุ กรุ กทํ าลายจากราษฎรเพื่อ เขา ครอบครองที่ดิ น ทํ า
การเกษตรและที่อยูอาศัย
-ปาชายเลน มีลักษณะเปนปาที่มีกลุมพันธุไมขึ้นอยูตามชายฝงทะเล มีลักษณะเปนอาวและมีปากลํา
คลองไหลลงสูทะเล ซึ่งพันธุไมที่สําคัญของปาชายเลน ไดแก ไมโกงกาง ไมแสม ไมถั่ว ไมโปรง ไมตะบูน ไม
ตาตุม เปนตน แตในปจจุบันปาชายเลนในพื้นที่ตําบลมีพื้นที่ลดลง
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2. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
การปกครองในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว แบงออกเปน 14 หมูบาน ดังนี้
หมูที่ 1 บานน้ําตก 1
หมูที่ 2 บานบางมะพราว 1
หมูที่ 3 บานหวยหลอด
หมูที่ 4 บานบางมะพราว 2
หมูที่ 5 บานบางมะพราว 3
หมูที่ 6 บานหัวเขาทากอ
หมูที่ 7 บานบางมะยัง
หมูที่ 8 บานหนองทองดี 1
หมูที่ 9 บานน้ําตก 2
หมูที่ 10 บานราษฎรบํารุง
หมูที่ 11 บานหนองทองดี 2
หมูที่ 12 บานหัวแหลม
หมูที่ 13 บานกลางอาว 1
หมูที่ 14 บานกลางอาว 2
รายชื่อผูใหญบานในตําบลบางมะพราว มีทั้งสิ้น 14 คน ซึ่งประกอบดวย
1. นายเสกสรร รอดอุนา
2. นายการันต เฐียรพิทักษ
3. นายวิชิต บุญรื่น
4. นายวัลลภ เมืองนอย
5. นายไพบูลย คีรีรัตน
6. นายวสันต ทองประเสริฐ
7. นายไชยวัฒน กิตติวานิช
8. นางพัชรี วงคเรือง
9. นายสามารถ รอดวิจิตร
10. นายวิสูตร บุนนาค
11. นายชิตชัย แพนสกุล
12. นายปรีชา สุวีรานุวัฒน
13. นายวัชรินทร สุวรรณยอด
14. นางสาวจันทิมา ไกรทอง

ผูใหญบานหมูที่ 1
ผูใหญบานหมูที่ 2
ผูใหญบานหมูที่ 3
ผูใหญบานหมูที่ 4
ผูใหญบานหมูที่ 5
ผูใหญบานหมูที่ 6
ผูใหญบานหมูที่ 7
ผูใหญบานหมูที่ 8
ผูใหญบานหมูที่ 9
ผูใหญบานหมูที่ 10
ผูใหญบานหมูที่ 11
กํานันตําบลบางมะพราว
ผูใหญบานหมูที่ 13
ผูใหญบานหมูที่ 14
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แผนที่ตําบลบางมะพราว อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565

ห น า | 5

2.2 การเลือกตั้ง
โครงสรางและกระบวนการบริหาร
ฝายบริหาร(คณะผูบริหาร)
1. นายสันต ฉิมหาด
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
2. นายจินตการ พรหมสุวรรณ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
3. นางสาวเรวดี สถิตย
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
4. นายภวภพ นาคอุบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ฝายนิติบัญญัติ(สภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว)
จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว มีทั้งสิ้น 28 คน ซึ่งประกอบดวย
1. นางสาวภาวะณีย รอดอุนา
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 1
2. นายสุวัจณ ทวิชศรี
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 1
3. นายประภาส ขาวหนูนา
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 2
4. นายวัชรพงษ พรหมนอย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 2
5. นายสุรินทร อินทรสุวรรณ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 3
6. นายชะนา จันทรพาส
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 3
7. นายยุทธชัย ทิพยอักษร
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 4
8. นายสุชาติ ศรีพรหม
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 4
9. นายประศาสตร จุยนคร
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 5
10. นายอรุณ ตุลยกุล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 5
11. นายมนัส รักขาว
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 6
12. นายธีรพงค จาตุกรณีย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 6
13. นายวิทยา กาญจนะสวัสดิ์
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 7
14. นางสาวอาทิตยา พงษเกษม
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 7
15. นายณัฐวุฒิ ตั้งอั้น
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 8
16. นายปรีชา ชัยรัตน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 8
17. นายภิรมย ธาดาจร
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 9
18. นายอุดมศักดิ์ พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 9
19. นายสายัน สนสานนท
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 10
20. นายไพวรรณ ฤทธิ์มั่นคง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 10
21. นางสาวณัฐาวดี ทองมี
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 11
22. นายสุพงค แพนสกุล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 11
23. นายวินิชัย สงเสียง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 12
24. นายวิชาญ สมสกุล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 12
25. นางอภิญญา สุวรรณนิตย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 13
26. นายสุรินทร กัลชนะ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 13
27. นายตรีเยษฐ มาเนตร
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 14
28. นายโชคชัย กาญจนนิยม
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 14
3 ขอมูลหมูบานและประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
รายการ

ปปจจุบัน (2562)

ปที่แลว (2561)

2 ปที่แลว (2560)

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565

ห น า | 6

ประชากรชาย (คน)

2,316

2,318

2,306

ประชากรหญิง (คน)

2,336

2,328

2,318

รวมประชากร (คน)

4,652

4,646

4,624

บาน (หลังคาเรือน)

1,584

1,565

1,470

จํานวนประชากร
จํานวน
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
1 บานน้ําตก 1
62
66
128
36
2 บานบางมะพราว 1
93
99
192
67
3 บานหวยหลอด
352
347
699
234
4 บานบางมะพราว 2
93
89
182
56
5 บานบางมะพราว 3
125
121
246
92
6 บานหัวเขาทากอ
152
129
281
92
7 บานบางมะยัง
87
92
179
62
8 บานหนองทองดี 1
146
156
302
109
9 บานน้ําตก 2
205
228
433
118
10 บานราษฎรบํารุง
213
231
444
151
11 บานหนองทองดี 2
116
114
230
110
12 บานหัวแหลม
300
276
576
214
13 บานกลางอาว 1
143
157
300
102
14 บานกลางอาว 2
229
231
460
141
รวม 14 หมูบาน
2,316
2,336
4,652
1,584
ทุกหมูบานอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
(ขอมูล สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ณ เมษายน 2562)
ที่

ชื่อหมูบาน

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
ชวงอายุ
นอยกวา 1
ป
2 ป
4 ป
6 ป
8 ป
10 ป
12 ป

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

37

ชวงอายุ
1 ป

10

27

15

17

32

21
34
30
31
25
32

20
22
27
25
21
20

41
56
57
56
46
52

3 ป
5 ป
7 ป
9 ป
11 ป
13 ป

19
14
31
27
21
33

30
21
25
24
28
22

49
35
56
51
49
55
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14 ป
16 ป
18 ป
20 ป
22 ป
24 ป
26 ป
28 ป
30 ป
32 ป
34 ป
36 ป
38 ป
40 ป
42 ป
44 ป
46 ป
48 ป
50 ป
52 ป
54 ป
56 ป
58 ป
60 ป
62 ป
64 ป
66 ป
68 ป
ชวงอายุ
70 ป
72 ป
74 ป
76 ป
78 ป
80 ป
82 ป
84 ป
86 ป
88 ป
90 ป

21
30
31
33
27
35
34
30
36
32
29
36
41
37
28
34
38
38
37
39
36
20
25
24
29
29
20
19

39
27
24
22
29
25
29
20
28
31
37
42
38
34
36
38
34
37
45
37
27
31
34
30
25
24
24
22

60
57
55
55
56
60
63
50
64
63
66
32
79
71
64
72
72
75
82
76
63
51
59
54
54
53
44
41

ชาย

หญิง

รวม

12
15
15
7
4
11
7
7
5
6
1

20
17
15
15
8
10
10
9
8
7
2

32
32
30
22
12
21
17
16
13
13
3

15 ป
17 ป
19 ป
21 ป
23 ป
25 ป
27 ป
29 ป
31 ป
33 ป
35 ป
37 ป
39 ป
41 ป
43 ป
45 ป
47 ป
49 ป
51 ป
53 ป
55 ป
57 ป
59 ป
61 ป
63 ป
65 ป
67 ป
69 ป
ชวงอายุ
71 ป
73 ป
75 ป
77 ป
79 ป
81 ป
83 ป
85 ป
87 ป
89 ป
91 ป

26
28
26
21
30
32
37
42
27
49
33
44
46
46
43
29
39
34
35
28
34
40
39
33
17
19
9
19

27
17
30
22
32
31
25
34
31
36
45
49
38
29
32
39
32
32
42
31
40
32
38
31
28
22
19
20

53
45
56
43
62
63
62
76
58
85
78
93
84
75
74
68
71
66
77
59
74
72
77
64
45
41
28
39

ชาย

หญิง

รวม

71
12
5
18
6
6
7
3
6
3
3

14
18
13
14
13
12
8
13
8
4
9

32
30
18
32
19
18
15
16
14
7
12
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92 ป
94 ป
96 ป
98 ป
100 ป

4
1
1
0
1

3
2
1
1
0

7
3
2
1
1

เกิดปไทย

0

0

0

93 ป
95 ป
97 ป
99 ป
100 ป ขึ้น
ไป

0
2
0
0
0

5
0
1
0
0

5
2
1
0
0

ที่มา : ขอมูลจากสํานักงานทะเบียนทองถิ่น อําเภอหลังสวน ณ เมษายน 2562
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4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
1. โรงเรียนประถมศึกษาตอเนื่อง
(อนุบาล - ม.3)
1 แหง
- โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
ตั้งอยูหมูที่ 10 บานราษฎรบํารุง
2. โรงเรียนประถมศึกษา
(อนุบาล – ป. 6)
4 แหง
- โรงเรียนวัดนาทิการาม
ตั้งอยูหมูที่ 6 บานหัวเขาทากอ
- โรงเรียนบานน้ําตก
ตั้งอยูหมูที่ 9 บานน้ําตก 2
- โรงเรียนบานหวยหลอด
ตั้งอยูหมูที่ 3 บานหวยหลอด
- โรงเรียนบานปากน้ําหลังสวนประชานุเคราะห ตั้งอยูหมูที่ 12 บานหัวแหลม
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1 แหง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กราษฎรบํารุงพัฒนา สังกัด องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ตั้งอยูหมูที่ 3 ตําบลบางมะพราว อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
4.2 การสาธารณสุข
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล 2 แหง
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางมะพราว

ตั้งอยูหมูที่ 6 บานหัวเขาทา

กอ
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานราษฎรบํารุง

ตั้งอยูหมูที่ 10 บานราษฎร

บํารุง
2. ศูนยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
3. สถานพยาบาลเอกชน
4. อัตราการมีและการใชสวมราดน้ํา
4.3 อาชญากรรม
1.ปอมตํารวจสายตรวจประจําตําบล
2.สถานีดับเพลิง
3.ตูยามประจําหมูบาน
4.4 ยาเสพติด
4.4 การสังคมสงเคราะห
ศูนยสังคมสงเคราะห
- ศูนยพัฒนาครอบครัว
- ศูนยบริการคนพิการตําบลบางมะพราว
- ศูนยพัฒนาบทบาทสตรี

จํานวน 14 หมูบาน
จํานวน 1 แหง
รอยละ 100
จํานวน 1 แหง
จํานวน - แหง
จํานวน 2 แหง

จํานวน 1 แหง
จํานวน 1 แหง
จํานวน 1 แหง

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง
พื้นที่ของตําบลบางมะพราว มีเสนทางการคมนาคม สําหรับใชในการสัญจรไปมาระหวาง
ชุมชนใกลเคียง ซึ่งประกอบดวย เสนทางที่เปนถนนคอนกรีต ซึ่งเชื่อมตอหมูบานแตละหมูบาน และถนนไปยัง
ตําบลอื่น ๆ นอกจากนั้นยังเปนถนนบุกเบิก และถนนลูกรังในบางชวงของแตละหมูบาน สําหรับถนนลาดยาง
สวนใหญ ซึ่งเปนถนนสายหลักที่ตัดผานในตําบล ไปสูทองที่ตําบลใกลเคียง ไดแก
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
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- เสนจากสายหลังสวน-ละแม (ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 4134) เขามาทางสี่แยกอารีย
- จากถนนสายหลังสวน-ปากน้ํา(ทางหลวงแผนดินหมายเลข บ.ทุงลาง 4019) ขามสะพาน
แมน้ําหลังสวน เขามาทางวัดบรรพตวิสัย
- จากตลาดหลังสวน ถนนเลียบสะพานบางยี่โร มาทางวัดตนกุล ขามสะพานบานคลองบางกา
- จากทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 (ขาลองใต) ปอมเพนียด มาทางตําบลพอแดง
5.2 การไฟฟา
- มีไฟฟาเขาถึงทุกหมูบานแตไมครอบคลุมทั้งหมด เนื่องจากบางครอบครัวไฟฟายังเขาไมถึง
ราษฎรบางรายจะเดินสายไฟเปนระยะทางไกลๆเขาไปใชเอง
- หนวยงานรับผิดชอบและดําเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหลังสวน
5.3 การประปา
- ประปาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 15 แหง
ผูใชจํานวน 1,061
ครัวเรือน
5.4 โทรศัพท
- ตูโทรศัพท
- แหง
- หอกระจายขาวประจําหมูบาน 6 แหง ใชประโยชนได 1 แหง ชํารุด 5 แหง
- โทรศัพทเคลื่อนที่ และมีเครือขายของโทรศัพทเคลื่อนที่ ไดแก AIS, DTAC, True
5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
- ที่ทําการไปรษณียโทรเลข
- แหง
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
-ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกตรกรรม โดยมียางพาราและปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจหลัก
ของตําบล พื้นที่ทําการเกษตรมีจํานวนทั้งหมด 21,220 ไร
- เกษตรกร จํานวน 188 ครัวเรือน ปลูกมังคุด จํานวน 591.97 ไร
- เกษตรกร จํานวน 14 ครัวเรือน ปลูกทุเรียนพันธุหมอนทอง จํานวน 22.74 ไร
- เกษตรกร จํานวน 353 ครัวเรือน ปลูกปาลมน้ํามัน จํานวน 2801.4 ไร
- เกษตรกร จํานวน 117 ครัวเรือน ปลูกยางพารา จํานวน 1062.77 ไร
- เกษตรกร จํานวน 100 ครัวเรือน ปลูกมะพราว จํานวน 797.77 ไร
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แผนที่ชุดกลุมดินตําบลบางมะพราว อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ขอมูลกลุมดิน
ความเหมาะสมของดินและคุณภาพดินพื้นที่ตําบลบางมะพราวเปนพื้นที่เหมาะแกการปลูกไม ผลไมยืนตน มี
กลุมดิน ดังนี้
กลุมดินชุดที่ 5 ดินบนรวนนุม ดินลางเหนียวสีเทา ระบายน้ําเลว ความเปนกรดเปนดาง มากกวา 5.5
ใชทํานา พืชไร ยาสูบ
กลุมดินชุดที่ 6 ดินบนรวนนุม ดินลางเหนียวสีเทา ระบายน้ําเลว ความเปนกรดเปนดางนอยกวา 5.5
ปญหา ความอุดมสมบูรณต่ํา ใชทํานา หรือพืชลมลุกในชวงฤดูแลง
กลุมดินชุดที่ 17 ดินรวนมีทรายปน ลึก ระบายน้ําเลว ฤดูฝนน้ําทวมขังความเปนกรดเปนดาง 5.5
ปญหาความอุดมสมบูรณต่ํา ใชทํานา พืชไร ไมยืนตน
กลุมดินชุดที่ 32 ชื้น ระบายน้ําดี ลึก ดินรวนนุมปญหาเรื่องน้ําทวมใชปลูกยางพารา กาแฟ ไมผล
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
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กลุมดินชุดที่ 34 ชื้นระบายน้ําดี ลึก ดินรวนมีทรายปน ปญหา ความอุดมสมบูรณต่ําใชปลูกยางพารา
กาแฟ ไมผล
กลุมดินชุดที่ 39 ชื้น ระบายน้ําดี ดินรวนปนทราย ปญหาความอุดมสมบูรณต่ํา ใชปลูกยางพารา
มะพราว ไมผล
กลุมดินชุดที่ 43 ชื้น ระบายน้ําดี ดินทราย มีปญหาอุมน้ําไดนอย ความสมบูรณต่ํา ใชปลูกยางพารา
ไมผล สับปะรด มะมวง มะพราว
กลุมดินชุดที่ 45 ชื้น ระบายน้ําดี ตื้น เปนลูกรัง ปญหา เปนดินตื้น มีความอุดมสมบูรณต่ํา ใชปลูก
ยางพารา มะพราว หรือไมผลบางชนิด บาง แหงเปนที่รกรางวางเปลา หรือเปนทุงหญาธรรมชาติ
กลุมดินชุดที่ 50 ชื้น ระบายน้ําดี ดินรวนปนทราย ปญหาความอุดมสมบูรณต่ํา ใชปลูกยางพารา ไมผล
สับปะรด กลวย แตงโม
กลุมดินชุดที่ 51 ชื้น ระบายน้ําดี ปญหาดินตนมีเศษหินปะปน ความสมบูรณต่ําใชปลูกยางพารา
กลุมดินชุดที่ 62 พื้นที่ภูเขาความลาดชันมากกวา 35% มีปญหาการพังทลายของหนาดิน ใชปลูกไม
ดอกไมประดับ ผัก
6.2 การประมง
- ประมงน้ําเค็ม สวนใหญจะอยูในบริเวณ หมูที่ 8,10,11,12,13 และหมูที่ 14
- ประมงน้ําจืด อยูหมูที่ 6 และมีการจับสัตวน้ําจากแหลงน้ําตามธรรมชาติ
6.3 การปศุสัตว
- เกษตรกร จํานวน 38 ราย
เลี้ยงโคเนื้อ
จํานวน 111 ตัว
- เกษตรกร จํานวน 3 ราย
เลี้ยงกระบือ
จํานวน 5
ตัว
- เกษตรกร จํานวน 7 ราย
เลี้ยงสุกร
จํานวน 664 ตัว
- เกษตรกร จํานวน 300 ราย เลี้ยงไก
จํานวน 4,725 ตัว
- เกษตรกร จํานวน 7 ราย
เลี้ยงเปด
จํานวน 410 ตัว
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559
6.4 การบริการ
- ปมน้ํามัน
จํานวน 2 ราย (ขอมูลจากระบบการจัดเก็บภาษี)
- บานเชา/หองเชา
จํานวน 11 ราย
- ตูโมบาย
จํานวน 2 ราย
- รานซอมรถ
จํานวน 4 ราย
- รานเกม
จํานวน 1 ราย
- เสารับ-สงสัญญาณ
จํานวน 2 ราย (3 เสา)
6.5 การทองเที่ยว
- ถ้ําน้ําเพชรบรรพต
- จุดชมวิววัดบรรพตวิสัย
- จุดชมวิววัดนาทิการาม
6.6 อุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรมแปรรูปปลากะตัก จํานวน 23 แหง
6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
การพาณิชย - รานคา
จํานวน 40 ราย
- โรงงานผลิตน้ําดื่ม
จํานวน 2 ราย
- โรงใย
จํานวน 1 ราย
- ลานตากปลา
จํานวน 13 ราย
- ลานตากหมึก
จํานวน 2 ราย
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กลุมอาชีพ

กลุมอื่นๆ

6.8 แรงงาน

- ลานปาลม
- ลานเก็บมะพราว
- กลุมออมทรัพยบานบางมะพราวสามัคคี
- กลุมกองทุนหมูบาน
- กลุมออมทรัพย
- กลุมประมงพื้นบาน
- กลุมธนาคารปูมา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

- ลูกเสือชาวบาน
- อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
- ชุดรักษาความสงบหมูบาน (ชรบ.)
- ชมรมผูสูงอายุ
- กลุม อสม.
-

2 รุน

1 ราย
1 ราย
1 กลุม
14 หมูบาน
11 หมูบาน
1 กลุม
1 กลุม

150
30
201
2 กลุม 240
2 กลุม 159

คน
คน
คน
คน
คน

7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน
- มีหมูบานทั้งหมดจํานวน 14 หมูบาน
- หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ 5,6
7.2 ขอมูลดานการเกษตร
- ในป จ จุ บั น ประชากรของตํ า บลส ว นใหญ ประกอบอาชี พ ทางการเกษตร ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรที่สําคัญ ไดแก ยางพารา ปาลมน้ํามัน มังคุด มะพราว แตงโม
- โดยใชพื้นที่ทําการเกษตรประมาณ 21,220 ไร คิดเปนรอยละ 70 ของพื้นที่ในเขตตําบล
7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร
- มีแหลงน้ําเพื่อใชในการเกษตร ไดแก ลําน้ํา,ลําหวย,ฝาย,บึง,หนอง,คลองและอื่นๆ
7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากินน้ําใช
- ปจจุบันการประปาภายในตําบล รับผิดชอบและดําเนินการโดยใชระบบประปาหมูบาน
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชากรสวนใหญในพื้นที่ตําบลบางมะพราวนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดทั้งหมด 5 แหง
- วัดนาทิการาม
ตั้งอยูหมูที่ 6 บานหัวเขาทากอ
- วัดราษฎรบํารุง
ตั้งอยูหมูที่ 10 บานราษฎรบํารุง
- วัดบรรพตวิสัย (วัดในเขา)
ตั้งอยูหมูที่ 11 บานหนองทองดี
- วัดคีรีวงก
ตั้งอยูหมูที่ 9 บานน้ําตก 2
- วัดแหลมโตนด
ตั้งอยูหมูที่ 12 บานหัวแหลม
8.2 ประเพณีและงานประจําป
- ประเพณีมุทิตาจิตรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ วัดราษฎรบํารุง
- ประเพณีโปรยทานหลวงพอพัน จันฺสิริ วัดบรรพตวิสัย
- ประเพณีแหพระแขงเรือชิงโลพระราชทาน แมน้ําหลังสวน
8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
- กลองยาว คณะรุงศรีรัตน โดยนายประกาศ แสงอรุณ
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จัดตั้งเมื่อ 3 ต.ค. 2516 ที่อยู 112 หมู 3 ต. บางมะพราว อ. หลังสวน จ.ชุมพร
- ภาษาถิ่น คือ ภาษาถิ่นใต
8.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
- ผลิตภัณฑแปรรูปอาหารทะเล
- ผลิตภัณฑไมกวาดออกออ หมูที่ 3
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้ํา
เปนแหลงน้ําที่มีทั้งขนาดใหญขนาดเล็ก โดยมีแหลงน้ําที่สําคัญดังนี้
1. คลองหนองไสติ่ง ตั้งอยูหมูที่ 1 และหมูที่ 9 เปนคลองที่ขุดดั้งเดิมและมีการขุดเพิ่มเติมในตอนหลัง
ไหลมาจากตําบลนาพญา ไหลไปสูแมน้ําหลังสวน ระยะทาง 3,374 เมตร
2. คลองบางมะพราว(แมน้ําหลังสวน) ไหลผานหมูที่ 2,3,4,6,7,11 และ 12 ไหลมาจากแมน้ําหลัง
สวน ไหลไปออกทะเล ระยะทาง 6,000 เมตร
3. หวยสะพานคอ ตั้งอยูหมูที่ 3 ระยะทาง 4,000 เมตร ไหลมาจากตําบลนาพญา ลงสูหวยสะพาน
คอ และไหลไปสูแมน้ําหลังสวน
4. หวยตนเรียน ตั้งอยูหมูที่ 3
5. หวยชาง ตั้งอยูหมูที่ 3
6. คลองบางกา ตั้งอยูหมูที่ 7
7. หวยน้ําตก ตั้งอยูหมูที่ 9
8. คลองบางชางแหก ตั้งอยูหมูที่ 9 ระยะทาง 640 เมตร ไหลมาจากหนองไสติ่ง ไหลออกสู
คลองบางกา
9. หนองจาก ตั้งอยูหมูที่ 10 ระยะทาง 1,800 เมตร ไหลมาจากตําบลบางมะพราว ไหลไปสูทะเล
10. คลองจมูกโพรง ตั้งอยูหมูที่ 10 ระยะทาง 2,000 เมตร ไหลมาจากตําบลบางมะพราว ผานคลอง
จมูกโพรง ไหลไปสูทะเล
11. สระหนองบัว ตั้งอยูหมูที่ 10
12. หนองกง ตั้งอยูหมูที่ 10 ระยะทาง 1,100 เมตร ไหลมาจากตําบลบางมะพราว ไหลไปสูทะเล
13. สระหนองเสา ตั้งอยูหมูที่ 13,14
14. บอบาดาล 15 แหง
15. ระบบประปาหมูบาน 13 แหง
9.2 ปาไม
- ปาชุมชนบานน้ําตก
- ปาโกงกางบานบางเหรียง
9.3 ภูเขา
- ภูเขาคีรีวงก
- ภูเขาตางตะลิ่ง(ชาวบานทั่วไปเรียกกันติดปากวาเขาลิ้นตาง)
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
- พื้นทีย่ ังเปนพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมเปนสวนใหญ จึงยังไมมีการประกอบกิจกรรมอันใด
ในพื้นที่ที่มีปญหาดานสิ่งแวดลอมมากนัก นอกจากเรื่องปญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต
ละครัวเรือน และการแปรรูปปลากะตัก การตากปลาหมึก และปญหาการปลอยน้ําเสียจากครัวเรือนลงสูแหลง
น้ําธรรมชาติโดยไมมีการบําบัดน้ําเสียที่ถูกวิธี ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาดานสุขภาพแวดลอมชุมชนในอนาคตได
10. อื่น ๆ
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10.1 อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6
พ.ศ.2552
มาตราที่ 66 องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดาน
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
มาตราที่ 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและ
สิ่ง
ปฏิกูล
(3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม
ความจําเปนและสมควร
มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิกจรรมใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร
ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(2) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(3) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
(4) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
(5) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(6) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(7) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน
(8) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
(9) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
(10) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
(11) การทองเที่ยว
(12) การผังเมือง
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10.2 โครงสรางและสวนราชการภายในองคการบริหารสวนตําบล
จํานวนบุคลากร จํานวน 39 คน
ตําแหนงในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ตําแหนงในกองคลัง
ตําแหนงในกองชาง
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมการศึกษา/อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

21
7
11
3
10
18
8

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
1. นางสาวสุณิสา ขันสมาน
นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
พนักงานสวนตําบล
1. นางสาวศศิชา สุขยุพักตร
หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
ตน)
2. นางนฤดี จันทรเกลี้ยง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
3. นางสาวอัญชลี ดึงสุวรรณ
นิติกรปฏิบัติการ
4. พันจาเอกชํานาญ ขําอนันต
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
5. นางสาวศิริวรรณ กัลญาน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
6. จาเอกชัชวาลย ภูระหงษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
7. นางปานทิพย ศรีทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
8. นางธนภรณ สรางแกว
ครู (ค.ศ.1)
พนักงานจาง
1. นายภูวนัย แกวเพ็ชร
ผูชวยนักสันทนาการ
2. นางภัทราภรณ ทรัพยนิกร
ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
3. นางสาวสิรินาถ เกื้อสกุล
ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
4. นางสาวเสาวณีย ถาวรสังข
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
5. นายสมโชค ศรีวารินทร
พนักงานขับรถยนต
6. นายธีรยุทธ จันทรสถิตย
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
7. นางสาวมลฤดี พัฒนบุญเรือง
ผูดูแลเด็ก
8. นางสาวรวิวรรณ ชัยรัตน
ผูดูแลเด็ก
9. นายสุรเทพ สุกานนท
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
10. นายยงยุทธ บุญรื่น
คนงานทั่วไป
11. นายสวงค นาคนวล
จางเหมายาม
12.. นางทิพวรรณ บุญรื่น
จางเหมาทําความสะอาด
กองคลัง
พนักงานสวนตําบล
1. นางสาววรรณวนัช จันทร
2. นางสาวชณัญทิตา บุญฉิน
3. นางสาวขวัญยืนยิ่ง ราชเจริญ
4. นางสาวเยาวณีย นาคสวัสดิ์

ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลังระดับตน)
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
นักจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจางประจํา)
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พนักงานจาง
1. นางสาวธัญมน เพชรโสม
2. นางสาวศิริกรกัลยา อําพันมณี
3. นายสถาพร ฉิดหาด

ผูชวยนักวิชาการพัสดุ
ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ

พนักงานสวนตําบล
1. นายสุชาติ จันทรถองแท
2. นายดําเนิน เจริญสุข
3. นายปฐมชาติ เทศสุวรรณ
พนักงานจาง
1. นายเสมอ อนสุวรรณ
2. นางสาวคณานันต บุญนาค
3. นายสราวุธ แซอึ้ง
4. นายนพดล ปรอยสําอางค
5. นายนพดล อุดมเศรษฐ
6. นายสราวุธ แซอึ้ง
7.นายธวัชชัย บุนนาค
8.นายศิลปะ ศรีเมือง
9. นางชื่นนภา แดงรัตน
หนวยสนับสนุนการบริหารงาน

กองชาง
ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชางระดับตน)
นายชางโยธาชํานาญงาน
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
ผูชวยนายโยธา
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
คนงานทั่วไป
พนักงานผลิตน้ําประปา
พนักงานผลิตน้ําประปา
คนงานทั่วไป
จางเหมาจัดเก็บขยะ
จางเหมาจัดเก็บขยะ
จางเหมาจดมาตราน้ํา

- อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 50 นาย
เครื่องมือและอุปกรณในการบริหารงาน
- รถบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน
- รถบรรทุกขยะ 1 คัน
- รถกระเชา 1 คัน
- รถยนตสํานักงาน จํานวน 2 คัน
- รถจักรยานยนต จํานวน 2 คัน

สวนที่ 2
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
==================================================================
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น สี่ ป ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยมุงเนนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดย
แผนยุทธศาสตรช าติ 20 ป ของประเทศไทยกําลังอยูร ะหว างการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตร ชาติ ตอที่
ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตร
ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.
2560 –2579) สรุปยอได ดังนี้
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ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมี
การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
สวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อ
ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสราง
ความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน
เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและ
บรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีด
ความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมี
ความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป
ตอจากนี้ไป จะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก (1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (2) ยุทธศาสตรดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร
ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้
2.3.1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลด
และปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคม
โลกที่มีตอประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(1) การเสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึน้
3.2.2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู
การเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การ
สร างความมั่น คงและปลอดภั ย ด านอาหาร การเพิ่ม ขีด ความสามารถทางการคา และการเป น
ผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนา
ปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบ
แนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่น การ
สงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการ
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พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการ
ยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตรต อ
สิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลง
อาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
รวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพิ่มมูลคา
และยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเที่ยว และพัฒนาใหประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ
เปนตน
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร
4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง
และโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ
สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองคกร
ระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ
2.3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐาน
ที่แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง
(3) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะ
จิตใจใหเขมแข็ง
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2.3.4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรงกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมลาไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม
กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(1) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
2.3.4 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเรงอนุรักษ
ฟน ฟูและสร างความมั่น คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่น คงด านน า รวมทั้งมี
ความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(1) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
2.3.6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหหนวยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผน
ยุ ทธศาสตร พั ฒ นาขององค กรปกครองส ว นทองถิ่น โดยแผนยุ ท ธศาสตร การพัฒ นาจะต องสอดคล องกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แตทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 อยูระหวางการ
เสนอรางแผนซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตรเอาไวแลว
ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตําบลบางมะพราว มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 องคการ
บริหารสวนตําบล จึงไดจัดทําแผนที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมี
ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ
ธรรมมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ ที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
กรอบแนวคิดและหลักการ
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ การเกิดภั ยธรรมชาติ ที่รุ นแรง ประกอบกับสภาวการณด านตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สั งคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการ
พัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้
(1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
(3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย
1 กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําให
การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลั กการของการวางแผนที่น อมนํ าและประยุกตใช หลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ยึ ดคนเป น
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
2 การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการ
กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ สศช. ไดจัดทําขึ้น
ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดาน
การขนสงโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลง
ผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
3 เปาหมาย
3.1 การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง
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3.2 การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ
3.3 การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
3.4 การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.5 การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนาภาค
สรุปขอมูลแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
1.วิสัยทัศน (Vision) :
“ศูนยกลางการสรางสรรคเศรษฐกิจการเกษตรและการทองเที่ยวระดับ
นานาชาติ บนฐานรากของชุมชนที่เขมแข็ง”
นิยามวิสัยทัศน
1. ศูนยกลางการสรางสรรคเศรษฐกิจการเกษตร
1.1 การพัฒนาและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา/ปาลมน้ํามัน)
โดยมีเข็มมุงสูอนาคต ดังนี้
1) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางกลาพันธพืชเศรษฐกิจคุณภาพที่สามารถรองรับการแขงขัน
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกทั้งในและตางประเทศมุงพัฒนาใหกลุมจังหวัดเปนศูนยกลาง
กลาพันธุยางพาราและปาลมน้ํามันคุณภาพที่มีศักยภาพที่ตอบสนองความตองการในพื้นที่ปลูกของกลุมจังหวัด
ประเทศ และประชาคมอาเซียน
2) การพัฒนากลุมจังหวัด ให เป นศูนย กลางการเกษตรอุต สาหกรรม และอุตสาหกรรม
ตอเนื่องจากภาคเกษตรของพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาลมน้ํามัน
3) การสรางสรรคมูลคาเพิ่มจากผลผลิตยางพาราและปาลมน้ํามันดวยเทคโนโลยีที่สามารถ
ดําเนินการไดในพื้นที่ ผสมผสานการบูรณาการรวมของภูมิปญญาของกลุมจังหวัดโดยมุงสรางใหเกิดในมิติ
วิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SME) เพื่อสรางสรรคพัฒนาผลผลิตยางพารา และ
ปาลมน้ํามันใหเปนตราสินคาที่สรางงานสรางอาชีพและขับเคลื่อนผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยของกลุมจังหวัด
4) การพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด ให เ ป น ศู น ย ศึ ก ษาเรี ย นรู ก ารพั ฒ นาพื ช เศรษฐกิ จ ในระดั บ
นานาชาติ
5) การเสริมสรางขีดความสามารถของกลุมเกษตรกร เกษตรกรใหเปนมืออาชีพ เปนนัก
จัดการยางพารา ปาลมน้ํามันที่เขมแข็ง มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง
1.2 การพัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่กลุมจังหวัด ไดแก ขาว ไมผล ปศุสัตว และสัตวน้ํา
โดยมีเข็มมุงสูอนาคต ดังนี้
1) การพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ใหเปนแหลงผลิต แปรรูป และสรางสรรคคุณคา
เพิ่มจากผลผลิตการเกษตรที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด และมีศักยภาพที่จะแขงขันไดในการ
สงออกสูประชาคมอาเชียนและตลาดโลก ซึ่งประกอบดวย ขาว ไมผล ปศุสัตว และสัตวน้ํา
2) การผลิตผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานการสงออก และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3) การเสริมสรางศักยภาพกลุมจังหวัดใหเปนคลังสินคาเกษตร คลังอาหารของประเทศในพื้นที่
ฝงอาวไทย ฝงอันดามัน และประชาคมอาเซียน
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4) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเกษตรอยางมืออาชีพแกสถาบันเกษตรกร เกษตรกรที่
ทําการเกษตรเพื่อการคาและการสงออก พรอมการสรางงานวิจัยและพัฒนาองคความรู และการใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการจัดการการเกษตรของกลุมจังหวัดสูสากล
5) การเสริ ม สร า งความเข็ ม แข็ ง ของเครื อ ข า ยเกษตรของกลุ ม จั ง หวั ด ให เ ป น หุ น ส ว นทาง
ยุทธศาสตรที่ยั่งยืน เชื่อมโยงกับเครือขายทั้งในมิติอาเซียนและนานาชาติ
6) การสรางแบรนดจากผลผลิตการเกษตรใหเปนตราสินคาของกลุมจังหวัดฯที่สรางงานสราง
อาชีพและสรางรายไดใหกับจังหวัดและกลุมจังหวัด และเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยของกลุมจังหวัดทั้ง 4
จังหวัด
2. ศูนยกลางการทองเที่ยวระดับนานาชาติเชิงสรางสรรค
โดยมีเข็มมุงสูอนาคต ดังนี้
1) การสรางแบรนดการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดใหโดดเดนศักยภาพแขงขันได ในระดับการ
ทองเที่ยวนานาชาติ
- Green and Romantic Island ในพื้นที่เกาะเตา เกาะพะงัน เกาะสมุย อาวขนอม
หมูเกาะทะเลใต
- เสนทางสายพุทธรรมลังกาสุกะ-ศรีวิชัย (วัดเขียนบางแกวพัทลุง-พระบรมมหาธาตุ
นครศรีธรรมราช-พระบรมธาตุไชยา สุราษฎรธานี-พระธาตุสวี ชุมพร
- เสนทางทองเที่ยวนิเวศปาเขา (โฮมสเตย-ไทยสปานานาชาติ เสนทางเทือกเขาบรรทัต
โอโซนอาเซียน@ลานสกา การทองเที่ยวเชิงผจญภัยและนิเวศปาเขาที่เขาสก-คลอง
พนม-เขื่อนรัชชประภา การทองเที่ยวเชิงเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง)
2) การพัฒ นาสิ่ ง อํานวยความสะดวก การคมนาคมขนส งและโลจิ ส ติ กส ให ได ม าตรฐานการ
ทองเที่ยวระดับนานาชาติ มุงสรางความเชื่อมั่น ความปลอดภัย และความอุนใจแกนักทองเที่ยว
3) การเสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการทองเที่ยวใหสามารถแขงขันไดระดับ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
4) การบูรณาการกิจกรรมทางการกีฬานานาชาติ ผลผลิตสําคัญของกลุมจังหวัด ผลผลิตชุมชน
กับกิจกรรมการทองเที่ยว เพื่อสรางงานสรางอาชีพใหกับกลุมจังหวัด
5) การเปดตลาดและเจาะกลุมลูกคาการทองเที่ยวที่ใชประโยชนจากประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก
3. การสรางสรรคเมืองเศรษฐกิจฐานรากเขมแข็ง
โดยมีเข็มมุงสูอนาคต ดังนี้
1) การสรางมูลคาเพิ่มจากผลิตภัณฑชุมชนใหสามารถแขงขันไดทั้งในมติในประเทศประชาคม
อาเซียนเปนแหลงสรางงานสรางอาชีพ และสรางรายไดแกชุมชน
2) การสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติรองรับการพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจ
การทองเที่ยว การเกษตรและเปนหลักประกันความมั่นคงทางอาหารแกกลุมจังหวัด
3) การเสริ ม สร า งสั ง คมคุ ณ ภาพที่ เ ข ม แข็ ง ชุ ม ชนวิ ถี พ อเพี ย งและเตรี ย มความพร อ มก า วสู
ประชาคมอาเซียน
2.เปาประสงครวม (Objectives) :
1) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาลมน้ํามันมีศักยภาพในการแขงขันและสรางมูลคาเพิ่ม แกระบบ
เศรษฐกิจ
2) การทองเที่ยวไดรับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายใหมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
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3) สินคาเกษตรปลอดภัยตอการบริโภคและมีศักยภาพในการสงออก
4) การคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสของกลุมจังหวัดสามารถรองรับการคาการลงทุน การ
ทองเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.2.1 เปาประสงครวม ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เปาประสงครวม
ตัวชี้วัด/
ขอมูลคาฐาน
คาเปาหมายรายป
(คาเฉลี่ย 51-55) 2557
เปาหมายรวม 4 ป
2558 2559
1. พืชเศรษฐกิจ
1) ผลิตภัณฑมวลรวมกลุม -2.4 %
0.4 % 1.0 % 1.5 %
ยางพาราและปาลม
จังหวัดที่แทจริง (GPP)
น้ํามันมีศักยภาพใน
ภาคเกษตรกรรม
การแขงขันและสราง
เพิ่มขึ้น 1.5%
มูลคาเพิ่ม แกระบบ 2) ผลิตภัณฑมวลรวมกลุม
2.7 %
2.7 % 3 %
3%
เศรษฐกิจ
จังหวัดที่แทจริง (GPP)
สาขาอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น 3%
2. การทองเที่ยวไดรับ รอยละของรายไดจากการ
11.1 % 11.5 % 12 % 12.5 %
พัฒนาบนฐานทรัพ ทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 13%
ยากรที่หลากหลายใหมี
ชื่อเสียงระดับนานาชาติ
3. สินคาเกษตร
1) ไมผล (มังคุด,ลองกอง,
2,500
2,600 2,700 2,800
(ฟารม)
(ฟารม) (ฟารม) (ฟารม)
ปลอดภัยตอการ
เงาะ, ทุเรียน)
บริโภคและมี
- จํานวนฟารมที่ผาน
ศักยภาพในการ
การเตรียมความพรอมตาม
สงออก
กรอบมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น
จํานวน 2,900 ฟารม
2) กุงทะเล
- จํานวนฟารมที่ผาน
180
100
100
100
(ฟารม)
(ฟารม) (ฟารม) (ฟารม)
การเตรียมความพรอมตาม
กรอบมาตรฐาน GAP มกษ
7401 - 2552 เพิ่มขึ้น
จํานวน 400 ฟารม
4. การคมนาคมขนสง ผลิตภัณฑมวลรวมกลุม
2.1 %
2.5 % 3.0 % 3.5 %
และระบบ โลจิสติกส จังหวัด (GPP) สาขาการ
ของกลุมจังหวัด
ขนสง สถานที่เก็บสินคา
สามารถรองรับ
และการคมนาคม เพิ่มขึ้น
การคา การลงทุน 4%
การทองเที่ยว
การเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลคาพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาลมน้ํามัน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาการทองเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณของพื้นที่

2560
1.5 %

3%

13 %

2,900
(ฟารม)

100
(ฟารม)

4.0 %
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาสินคาเกษตรใหปลอดภัยและมีศักยภาพในการสงออก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสใหรองรับ
การคา การลงทุน การทองเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร
1. วิสัยทัศน (VISION) “ชุมพรเมืองนาอยู บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการทองเที่ยว
เชิงคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝงทะเล”
2. พันธกิจ
2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เพื่อสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันบนพื้นฐานการผลิตเชิงคุณภาพและเกษตรปลอดภัย
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการทองเที่ยว พัฒนาแหลงทองเที่ยวและ
โครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพ เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางการทองเที่ยว
2.3 เสริมสรางศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมทีมีคุณภาพ
2.4 บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อ มและสาธารณภั ย โดย
กระบวนการมีสวนรวม
2.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคงเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
3. เปาประสงครวม
3.1 สินคาเกษตรมีคุณภาพไดรับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถในการ
แขงขันเพิ่มขึ้น
3.2 การบริหารจัดการทองเที่ยวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแขงขัน
3.3 ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัว ชุมชน สังคมมีความเขมแข็งและดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสาธารณภัยเปนไปอยาง
มีความพรอมและทันเหตุการณ
3.5 ประชาชนไดรับประโยชนจากการบริหารราชการจังหวัด
4. ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
การพัฒนาเกษตรกรรม การทองเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร
2) พัฒนาการทองเที่ยวใหสามารถสรางรายไดอยางยั่งยืน
3) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเศรษฐกิจของจังหวัด
การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมีความมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
1) การสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสูสังคมแหงการเรียนรู
3) พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและยั่งยืน
1) พั ฒ นาศั ก ยภาพขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสาธารณภัย
2) ปองกัน สงวน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีการใชประโยชนอยาง
สมดุล
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3) พัฒนาเครือขายอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4) สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อ
การพัฒนาแบบประชารัฐ
1) สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ
2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเครือขายความรวมมือแบบประชารัฐ
3) พัฒนาระบบการอํานวยความเปนธรรมของจังหวัด
4) เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามขามชาติ
5) พัฒนาระบบควบคุมแรงงานตางดาวและหลบหนีเขาเมืองอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดชุมพร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรมการทองเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาประสงคที่ 1 รายไดจากการเกษตรและทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
กลยุทธ
1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร
2. พัฒนาการทองเที่ยวใหสามารถสรางรายไดอยางยั่งยืน
3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเศรษฐกิจของจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมใหมีความมั่นคงตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาประสงคที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครอบครัว ชุมชน
เขมแข็งและมีภูมิคุมกัน
กลยุทธ
1 สงเสริมการดําเนินงานชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนสูสังคมแหงการเรียนรู
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหลือมล้ํา
ทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและยั่งยืน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาประสงคที่ 3 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดการ
ใชประโยชนอยางคุมคาและมีความสมดุลทางระบบนิเวศ
กลยุทธ
1. พั ฒ นาศั ก ยภาพองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสาธารณภัย
2. ป อ งกั น สงวน อนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห มี ก ารใช
ประโยชนอยางสมดุล
3. พัฒนาเครือขายอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคง
เพื่อการ พัฒนาแบบประชารัฐ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาประสงคที่ 4 บุคลากรภาครัฐไดรับการพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงการ
อํานวยความเปนธรรมอยางเสมอภาคและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
กลยุทธ
1.สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ
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2.ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนโดยเครื อ ข า ยความร ว มมื อ แบบ
ประชารัฐ
3.พัฒนาระบบการอํานวยความเปนธรรมของจังหวัด
1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร (พ.ศ. 2558 –
2562)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการคมนาคมและการขนส ง ลงทะเบีย นทางหลวงทองถิ่น ถนนที่ อปท.ควร
ดําเนินการโดยระบุพิกัดทางภูมิศาสตร เพื่อจะไดรับทราบวา ถนนอยูที่ใด มีสภาพอยางไร และตองปรับปรุง
เมื่อใด
1.2 แนวทางการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ เพื่อแกไข
ป ญ หาอุ ท กภั ย และภั ย แล ง โดยระบุ พิ กัด ทางภู มิ ศาสตร เพื่อ วางแผนบํ า รุ ง รั กษาและซ อมแซมแหล ง น้ํ า
การเกษตร อีกทั้งปองกันการดําเนินการในพื้นที่ซ้ําซอน
1.3 แนวทางการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการสงเสริมอาชีพ เนนกลุมแรงงานนอกระบบ และกลุมที่ไมมีงานทํา
2.2 แนวทางสวัสดิการสังคม
- การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพ สุขอนามัย และสภาพแวดลอม
- การสงเสริมและพัฒนาผูพิการ สุขอนามัย และสภาพแวดลอม
- การสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน อาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน
- การสงเสริมดานที่พักอาศัยใหแกผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูยากจน ใหมีที่อยูอาศัย
- งานสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิ์ที่ประชาชนควรไดรับอยางเทาเทียมกัน
2.3 แนวทางการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยการสงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูชุมชน
และการศึกษาตามอัธยาศัย
2.4 แนวทางการสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน
3. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1 แนวทางการสงเสริมประชาธิปไตย พัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง จัดทําระบบขอมูล
ขาวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนสรางเครือขายความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ
3.2 แนวทางการรั ก ษาความยุ ติ ธ รรมและกระบวนการยุ ติ ธ รรม ประนอมข อพิพ าทและ
ชวยเหลือทางดานกฎหมาย
3.3 แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่อาจ
เกิดขึ้น
- สงเสริมความรูในการจัดการสาธารณภัย
- ซักซอมการปองกันและบรรเทาสาธรณภัย
- จัดหาสถานที่ และอุปกรณในการชวยเหลือเมือเกิดสาธารณภัย
3.4 แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอย สํารวจจุดที่เกิดเหตุราย ภัยจากกลุมมิจฉาชีพและ
หามาตรการปองกัน
3.5 แนวทางการปองกันแกไขปญหายาเสพติด มาตรการในการปองกันปญหา โดยการบังคับ
ใชกฎหมายอยางเครงครัด
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4. ยุทธศาสตรพัฒนาการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
4.1 แนวทางการสงเสริมการลงทุน สรางแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในชุมชน เพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑ และพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 แนวทางการสงเสริมการเกษตร ใหความรูทางวิชาการ จัดตั้งกลุมเกษตรกร จําหนาย
ผลผลิต หาพันธุพืช และการบํารุงรักษาดิน
4.3 แนวทางการพาณิชยกรรม หาสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการคาขาย และมาตรการสราง
ความมั่นคงทางรายไดใหแกกลุมผูคาขาย
4.4 แนวทางดานการทองเที่ยว สงเสริมการทองเที่ยวที่ไมกอผลกระทบตอสภาพแวดลอมและ
วิถีชีวิตของชุมชน
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
5.1 แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ คุมครองดูแลบํารุงรักษาปาและน้ําแบบบูรณา
การ
6. ยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปะ วัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 แนวทางการสงเสริมการสืบทอดภูมปิ ญญาทองถิ่น สรางองคความรูใหแกคนในทองถิ่น
6.2 แนวทางการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตประเพณี และรักษาอัตลักษณของ
ทองถิ่น
6.3 แนวทางการอนุรักษ ทํานุบํารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่
7.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
7.1 แนวทางการปองกัน และปราบปรามการทุกจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง
- เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม
- สรางวินัยแกทุกภาคสวน
- รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต
7.2 แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวม
8. ยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
8.1 แนวทางพัฒนากลุม อปท. ที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน
8.2 แนวทางสงเสริมดานโครงสรางพื้นฐานและระบบคมนาคม
8.3 แนวทางสงเสริมดานการคาและการลงทุน
8.4 แนวทางสงเสริมดานการทองเที่ยว
8.5 แนวทางสงเสริมดานการศึกษา
8.6 แนวทางสงเสริมดานสาธารณสุข
8.7 แนวทางสงเสริมดานสิ่งแวดลอม
8.8 แนวทางสงเสริมดานอัตลักษณ
2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 วิสัยทัศน
"ชุมชนนาอยู วิถีชีวิตโดดเดน ทรัพยากรธรรมชาติสมดุล
เศรษฐกิจมั่นคง การบริหารจัดการโปรงใส จากการมีสวนรวมของประชาชน"
2.2 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบ
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา
2.3 เปาประสงค
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหเพียงพอตอความตองการของชุมชน
2. ดําเนินการใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
3. เพื่อใหคนในชุมชนมีการดํารงชีพที่สงบสุขภายใตการไดรับบริการทางสังคมอยางทั่วถึง
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหเปนที่พอใจของประชาชนภายใตการมีสวนรวม
ของประชาชนและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
5. ดําเนินการเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นรูวิธีการปองกันและรักษาสุขภาพไดอยางยั่งยืน
6. พัฒนาระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพสูง
7. พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอความตองการดานอุปโภค บริโภค และการเกษตร
8. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนควบคูไปกับการใชประโยชนอยาง
สมดุล
9. สงเสริมการเรียนรูของประชาชนในการประกอบอาชีพ
10.พัฒนาการกอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษา ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ฯลฯ ใหดียิ่งขึ้น
2.4 ตัวชี้วัด
1. ประชาชนระบบสาธารณูปโภคใหเพียงพอตอความตองการของชุมชนเพิ่มขึ้นรอยละ 5
2. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 5
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพิ่มขึ้นรอยละ 20
4. ประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้นรอย
ละ 10
5. ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้นรอยละ
20
6. ประชาชนในทองถิ่นมีความรูเกี่ยวกับวิธีการปองกันและรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้นรอยละ 5
7. นักเรียนในพื้นที่มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพสูงเพิ่มขึ้นรอยละ 10
8. ประชาชนมีแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร เพิ่มขึ้นรอยละ 10
9.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแล และถูกใชอยางสมดุล เพิ่มขึ้นรอยละ 10
10. ประชาชนมีความรูในการประกอบอาชีพ เพิ่มขึ้นรอยละ 10
11. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รอยละ 10
2.5 คาเปาหมาย
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคมที่ดีขึ้น
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
4. ประชาชนไดรับการบริการดานโครงสรางพื้นฐานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
5. ประชาชนไดรับความสะดวกจากการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. ประชาชนมีจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมและรวม
สงเสริมดานการทองเที่ยว
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7. ประชาชนมีแหลงน้ําใชเพื่ออุปโภค บริโภค และเกษตรกรรมเพียงพอ
2.6 กลยุทธ
1. สงเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการทางสังคม สงเสริมความเขมแข็งชุมชน
2. สงเสริมกิจกรรมทางการศึกษา สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมในสังคม
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
3. สงเสริมการปองกันและแกไขบรรเทาสาธารณภัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
4. สงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดแกประชาชน
5. การพัฒนาการกอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ฯลฯ สงเสริม
และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
6. พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองและชุมชน สงเสริมความปลอดภัยในระบบสัญจร
7. สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการในหนวยงาน ชุมชนตอองคกรชุมชน เครือขาย
8. สงเสริมการเรียนรูขอมูลขาวสาร และการสรางความเขาใจในการเมือง การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยกับบทบาทอํานาจหนาที่ของ อบต.
9. จัดหาอาคารสถานที่ใหเพียงพอแกการทํางานและปรับปรุงภูมิทัศนในที่ทํางานใหนาอยู
10. จัดหาเครื่องมือเครื่องใชสํานักงานใหเพียงพอ
11. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บรายไดและการบริหารจัดการ
12. สรางจิตสํานึกความตระหนักในการจัดการ อนุรักษ/ฟนฟู และการปองกันและเฝาระวัง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
13. การบําบัดและกําจัดขยะ
14. สงเสริมดานการทองเที่ยว
15. จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนทั้งดานบริโภค
อุปโภคและเกษตรกรรม พรอมทั้งอนุรักษแหลงน้ํา
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร(Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบล
1. มีระบบสวัสดิการที่ทั่วถั่วถึง ทั้งเด็กแรกเกิด ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส
2. เปนพื้นที่ที่มีความพรอมดานการระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. สงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในพื้นที่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. มุงพัฒนาการกอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษา ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ฯลฯ สงเสริมและพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค
5. องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อเปนหนวยงานที่ชวยเหลือและสนองตอบตอ
ความตองการของประชาชน
6. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสงเสริมการทองเที่ยว
7. มุงคนหาและพัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนทั้งดานบริโภค อุปโภคและ
เกษตรกรรม
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2.8 ความเชื่อโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศนทองถิ่น
จุดมุงหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

จุดมุงหมายการพัฒนา

จุดมุงหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

แผนงาน

แผนงาน

โครงการ

โครงการ

ยุทธศาสตร

แผนงาน

ยุทธศาสตร

แผนงาน

โครงการ
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(การใชการวิเคราะห Swot Analysis/Demand (Demand Analysis Global Demand)
และ Trend ปจจัยและสถานการณเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
จุดแข็ง (S : Strength)
1. ดานการบริหารจัดการองคกร
1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรที่อยูใ กลชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถรับรู
ปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี
1.2 มีการกําหนดโครงสรางสวนราชการตามภารกิจอยางเหมาะสม
1.3 มีการมอบหมายอํานาจหนาที่ชัดเจน และ กระจายอํานาจการตัดสินใจในการบริหาร
งานเพื่อสรางความรวดเร็วในการใหบริการประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่นเพิ่มขึ้น
2. ดานบุคลากร
2.1 ทองถิ่นมีอิสระในการกําหนดอัตรากําลังเพื่อใหเหมาะสมกับภารกิจที่มีอยู
2.2 บุคลากรมีการพัฒนาและมีการเรียนรูสิ่งใหมอยูอยางตอเนื่อง เชน การศึกษาตอ
การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาทองถิ่น
3. ดานงบประมาณ
3.1 ทองถิ่นมีอิสระในการบริหารงบประมาณ
3.2 ทองถิ่นไดรับการจัดสรรเงินจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น ตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3.3 ทองถิ่นมีการประสานและบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่นเพื่อดําเนินโครงการรวมกัน
4. ดานระบบฐานขอมูล ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณในการทํางาน
4.1 อุปกรณ เครื่องมือสํานักงาน พรอมสําหรับการปฏิบัติงาน
4.2 จัดใหมีระบบฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความสะดวกและรวดเร็ว ในการ
นํามาเปนขอมูลในการบริหารจัดการ
4.3 มีการนําระบบ E-LAAS มาใชในระบบการเงินการคลังขององคการบริหารสวนตําบล
จุดออน (W : Weakness)
1. ดานการบริหารจัดการองคกร
1.1 จํานวนบุคลากรมีไมเพียงพอกับโครงสรางองคกร ไมเพียงพอกับภารกิจของงานที่ตอง
ปฏิบัติเชน จากภาระการถายโอนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
1.2 การบริหารงานขาดการประสานงาน แบงแยก ไมเขาใจ และเพิ่มขั้นตอนในการ
ทํางาน
1.3 การบริหารงานไมเปนระบบ สรางความลาชา
1.4 ขาดการติดตามและประเมินผลในการบริหารงานอยางจริงจัง
2. ดานบุคลากร
2.1 จํานวนบุคลากรมีไมเพียงพอเมื่อเทียบกับภารกิจที่มีอยู และขาดอัตรากําลังในตําแหนงที่
จําเปน ทําใหการปฏิบัติงานมีความลาชา
2.2 ขาดความรู ประสบการณในการทํางาน เนื่องจากมีการโอนยายกันบอยครั้ง
2.3 การทํางานบางครั้งขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน
3. ดานงบประมาณ
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3.1 งบประมาณมีไมเพียงพอในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่น
1.2 การเบิกจายเงินบางครั้งมีความลาชา การบริหารงบประมาณยังไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร
3.3 การประมาณการรายรับรายจายไมสอดคลองกัน
3.4 การจัดเก็บภาษีไมเปนไปตามเปา มีผูหลีกเลี่ยงภาษีและคางชําระภาษี
4. ดานระบบฐานขอมูล ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณในการทํางาน
4.1 ขาดการจัดเก็บระบบฐานขอมูลที่เปนระบบ
4.2 บุคลากรยังขาดความรู ความเขาใจ ในระบบการบริการสมัยใหมที่มีเทคนิคสมัยใหมเขา
มาเกี่ยวของ
โอกาส (O : Opportunity)
1. ดานเศรษฐกิจรวมในเขตพื้นที่
1.1 พื้นที่สวนที่ติดชายฝงทะเลซึ่งเหมาะสมสามารถพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวที่
สําคัญของตําบล
1.2 มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย เนื่องจากประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และเปนพืชเศรษฐกิจ เชน ปลูกปาลมน้ํามัน ปลูกยางพารา สวนผลไม
1.3 มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ
1.4 มีเสนทางคมนาคมขนสงสะดวก และมีระบบเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม
1.5 มีสถานที่ทองเที่ยวที่เพิ่งคนพบใหมในพื้นที่สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ไดคือถ้ําน้ําเพชรบรรพต
2. ดานสังคม
2.1 ไมมีปญหาการขัดแยงในพื้นที่ ประชาชนมีความเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ชุมชนมีความเขมแข็ง
2.2 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2.3 ประชาชนมีเกณฑรายไดปานกลาง ปญหาความยากจน มีจํานวนครัวเรือนที่ประสบ
ปญหาความยากจนมีนอย
3. นโยบายรัฐบาล /กฎหมาย /เทคโนโลยี
3.1 นโยบายรัฐบาลในการจัดสวัสดิการสังคม ในการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูปวยเอดส เพิ่มมากขึ้น
3.2 เทคโนโลยีใหม ๆ ชวยเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
3.3 การแกไขปญหาความยากจน เพิ่มรายได ลดรายจาย ตามนโยบายของรัฐบาล
ขอจํากัด (T : Threat)
1. ดานเศรษฐกิจรวม ในเขตพื้นที่
1.1 พื้นที่บางสวนมีสภาพดินไมเหมาะแกการเพาะปลูกเพราะปญหาน้ําเค็มทําใหน้ํากรอย
1.2 พื้นที่ปาไมถูกบุกรุกทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมเสื่อมโทรม
1.3 ประชาชนไมสามารถกําหนดราคาผลผลิตและตอรองกับพอคาคนกลางได
1.4 ขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม ในชวงหนาแลง
1.5 การรวมกลุมอาชีพตางๆ ยังไมเขมแข็ง และมั่นคง ขาดการประสานงานที่ดี
1.6 เกษตรกรขาดความรูและเทคนิคในการสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตเกษตร
1.7 สถานที่ทองเที่ยวขาดการพัฒนา ฟนฟูใหเปนแหลงทองเที่ยว
1.8 สภาพดินฟาอากาศ ไมเอื้ออํานวยตอการประกอบอาชีพ เกิดภัยทางธรรมชาติบอยครั้ง
เชน การเกิดอุทกภัยทําใหน้ําทวมขังซ้ําซาก เกิดลมมรสุมพัดน้ํากัดเซาะชายฝง และทราย
ปดกั้นปาก คลอง ซึ่งมีผลตอการประกอบอาชีพชาวประมงชายฝง ซึ่ง 6 หมูบาน จาก 14
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หมู ที่อยูติดชายทะเลอาวไทย มีอาชีพประมงพื้นบาน
2. ดานสังคม
2.1 บุคลากรดานสาธารณสุข มีนอย การดูแลและการทํางานจึงไมทั่วถึงเทาที่ควร
2.2 บุคลากรขาดการมีสวนรวมกับการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.3 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ยังไมไดรับการสงเสริมอาชีพอยางจริงจัง
2.4 แรงงานตางดาวโดยเฉพาะแรงงานที่ผิดกฎหมายที่อยูในพื้นที่ซึ่งไมสามารถควบคุมได
3. นโยบายรัฐบาล /กฎหมาย /เทคโนโลยี
3.1 ระบบการเมืองการปกครองระดับประเทศ ขาดเสถียรภาพ มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา
3.2 กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ มีการปรับปรุง แกไขอยูอยางตอเนื่อง
ทําใหเกิดขอผิดพลาดในทางปฏิบัติ
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
1.1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1. ในเขตพื้นที่ขององคการบริ หารสว นตํ าบลบางมะพราว ส ว นใหญมีอากาศรอนชื้ น
เหมาะแกการเกิดโรคไขเลือดออก ชิคุนกุนยา และมาลาเรีย ในแตละป สถิติการเกิดโรคไขเลือดออกมีจํานวน
เพิ่มมากขึ้น
2. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว ขาดการปลูก
จิตสํานึกในดานรักบานเกิด รักในอาชีพของพอแม ประชาชนในพื้นที่สวนใหญ อายุระหวาง 18-35 ป อยูนอก
พื้นที่ ไปศึกษาเลาเรียน หรือไปทํางานที่อื่น ทั้งที่พื้นที่ทําการเกษตรมีมากมาย แตขาดแรงงานที่สําคัญในการ
สานตอ สืบทอดอาชีพเกษตรกรรม
3. ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว มีสถานที่ในการเลนกีฬาหรือนันทนาการ
ที่ไดมาตรฐานนอย ขาดอุปกรณกีฬาที่เพียงพอ
4. ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว จะมีพื้นที่จํานวน 6 หมูบานติดชายทะเล
ฝงอาวไทย ทําใหอาชีพหลักคือประมง และมีโรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน โรงงานแปรรูปปลาฉิ้งฉาง
ซึ่งโรงงานเหลานี้จะมีการจางแรงงานตางดาวเปนจํานวนมาก แตยังขาดการควบคุมอยางจริงจัง ทําใหมีปญหา
สังคมติดตามมา เชน โรคระบาด
1.2 ดานการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
1. ในเขตพื้ น ที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํา บลบางมะพร า ว ยั ง ประสบป ญ หาภั ย พิ บั ติ
ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาน้ําทวมซ้ําซาก เนื่องจากพื้นที่ตําบลบางมะพราว หมูที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7
และ หมูที่ 9 เปนที่รับน้ําที่ไหลผานจากตําบลใกลเคียง คือตําบลพอแดง และตําบลนาพญา ทําใหน้ําทวมขัง
และทวมติดตอกันเปนเวลานานหลายวัน สวนหมูที่ 8, 10 – 14 จะมีแนวเขตติดตอกับชายทะเลฝงอาวไทย
ระยะทางยาวประมาณ 6 กิโลเมตร ก็ไดรับผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝง โดยเฉพาะในฤดูมรสุม
2. ปญหาภัยแลง โดยในพื้นที่ตําบลบางมะพราว จะเกิด ปญหาภัย แลงชว งกลางเดือน
กุมภาพันธ – พฤษภาคม ของทุกป และถึงแมวาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว จะมีการใหบริการ
ประปาหมูบานครบทุกหมูบาน แตยังไมครบทุกครัวเรือน และจะเกิดปญหาในฤดูแลงไมสามารถใหบริการน้ําได
ทั่วถึง และอีกหนึ่งป ญหาที่เกิดในฤดูแล งคือ ปญหาไฟไหม โดยในแตละปตําบลบางมะพราวจะเกิดไฟไหม
บานเรือน หรือสวนของราษฎร
3. ปญหาดานยาเสพติด เปนปญหาที่รัฐบาลไดกําหนดใหเปน วาระแหงชาติ แตปญหานี้
กลับไมลดนอยลงเลย เพราะกลุมเสี่ยงสวนใหญ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมูบาน การปกปดปญหาหรือไมมี
ขอมูลที่เปนจริง จึงยากแกการแกไข จึงควรมีการกําหนดมาตรการที่ชัดเจน
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4. จากปญหาในขอที่ 2 มีเ หตุมาจาก ในเขตองคการบริห ารสว นตําบลบางมะพราว
มีพื้นที่ในการเลนกีฬาหรือนันทนาการที่ไดมาตรฐานนอย ขาดอุปกรณกีฬาที่เพียงพอ ที่กลุมเสี่ยงในการติดสาร
เสพติดตองการอยางแทจริง หรือขาดพื้นที่ในการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รวมทั้งปญหาจาก
การวางงานของเยาวชน ทําใหเด็กและเยาวชนมีเวลาวางมาก ปญหานี้ตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายในการ
แกไข มิฉะนั้น จากปญหาผูติดยาเสพติดก็จะมีปญหาดานอาชญากรรมตามมาอีกดวย
1.3 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ประชาชนส ว นใหญ ใ นเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบางมะพร า ว มี อ าชี พ หลั ก คื อ
เกษตรกรรม รองลงมาเปนอาชีพประมงพื้นบาน ขอบเขตและปริมาณของปญหา หรือกลุมเปาหมาย ก็ยังเปน
กลุมเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ซึ่งปญหาหลักคือขาดการรวมกลุมที่มีเอกภาพ ฉะนั้น อาจรวมกลุมผูมีความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาใหความรู ความเขาใจ ในทุก ๆ ดาน และในสวนของอาชีพประมง
พื้นบานก็ประสบปญหาคือการลักลอบเขามาทําประมงพาณิชยในเขตหวงหามของเรือประมงขนาดใหญ
1.4 ดานการพัฒนาเมืองและชุมชน
1. เสนทางคมนาคม ถนนซอยในหมูบานยังมีสภาพเปนถนนลูกรัง ทําใหเกิดละอองฝุน
หนาทึบ เกิดมลภาวะทางอากาศ และเปนหลุมเปนบอ จนเปนเหตุใหเด็กนักเรียน และประชาชนที่สัญจรไปมา
ไดรับความเดือดรอน ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผานไปมามากพอสมควร
2. ทางระบายน้ํา ลําคลอง บางแหงยังมีสภาพแคบและตื้ นเขิน ลํ าน้ํามีวัช พืชปกคลุ ม
ทอระบายน้ํายังถูกน้ํากัดเซาะพังทลายตองแกไขปญหาทุกป และบางแหงทอระบายน้ําเล็กทําใหการระบายน้ํา
ในชวงฤดูน้ําหลากไมทันทําใหเกิดปญหาน้ําทวมขัง
3. พื้นที่ 6 หมูบานตําบลบางมะพราวอยูติดชายทะเลฝงอาวไทยทําใหประสบปญหาคลื่น
กัดเซาะชายฝงและถนนที่สรางเลียบชายทะเลชํารุดเสียหาย
4. ขาดแคลนไฟฟาในพื้นที่ เนื่องจากในเขตตําบลบางมะพราวประชาชนยังไมมีไฟฟาใช
ครบทุกครัวเรือน ตองการมีกระแสไฟฟาใชใหทั่วถึงทุกหมูบานทุกครัวเรือน
5. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปจจุบันสวนใหญชาวบานจะใช
โทรศัพทมือถือในการติดตอสื่อสาร และการสงสิ่งของใชไปรษณียอนุญาต
1.5 ดานการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ
1. ปญหาประชาชนขาดความรูในดานการเมือง การบริหาร
2. ปญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
มีความลาชา
3. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรื อรน ในการมีสวนรว มทางการเมือง
การบริหารอยางจริงจัง
4. การสงเสริม พัฒนาและปรับปรุงในสวนของการจัดเก็บรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลบางมะพราว ไมเพียงพอตอการบริหารงาน
5. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช ในการปฏิบัติงานไมเพียงพอและไมทันสมัย
จากทั้ ง หมดที่ ก ล า วมาถื อ เป น ป ญ หาสํ าคั ญ ที่ มี ผ ลต อ การพั ฒ นาองค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่ประชาชนจะตองพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น และมีสวนรวม
ทางการเมืองการบริหารของทองถิ่นเพื่อกําหนดทิศทางการบริหารงานดานตาง ๆ ใหเปนไปตามความตองการ
ของทองถิ่น
ขอบเขตและปริมาณของปญหา พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย
ประชาชนในเขตองคก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลบางมะพร า ว บางส ว นขาดความตระหนั ก
ความกระตือรือรน ในการที่จะรวมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน เชน การประชาสังคม การเขารวม
ประชุม อบรม หรือการใหความรู ในเรื่องตางๆ สาเหตุมาจากประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ชวงระหวางระยะเวลาในการทําเกษตรกรรม คือ 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. และบางสวนไมไดอยูในพื้นที่
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ห น า | 37

ดานการมีสวนรวมของประชาชนยังมีนอย ทําใหไมทราบความตองการของประชาชนอยางแทจริง และการ
บริหารงานไมบรรลุวั ตถุประสงค สวนในด านของการปฏิบัติงาน การปฏิบั ติหนาที่ของบุคลากรในองคการ
บริหารสวนตําบลบางมะพราว ยังไมมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือรนในการทํางานและ
ขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากขอจํากัดของทรัพยากร ไมวาจะเปน เงิน คน หรือสวนอื่น ขาดการสงเสริม
พัฒนาดานพื้นฐานของการทํางาน ดานอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว มี
ไมเพียงพอ เนื่องจากงบประมาณในการจัดหามีจํากัด รายไดขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราวมีนอย
ซึ่งไมเพียงพอตอการดําเนินงานพัฒนาดานตาง ๆ รายไดขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว สวนใหญ
เปนรายไดที่สวนกลางจัดสรรให รายไดจากการจัดเก็บเองมีนอยเนื่องจากพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบาง
มะพราว เปนพื้นที่เกษตรกรรม ไมมีแหลงเศรษฐกิจหลักที่เดนชัด
6. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพัฒนาการทองเที่ยว
เนื่ องจากประชาชนในเขตองคก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบางมะพร า ว มี พื้น ที่เ ป น แหล ง
เกษตรกรรม การปลูก การดูแลผลผลิตทางการเกษตร สวนใหญประชาชนยังพึ่งสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตหรือ
ทําลายศัตรูพืช จนทําใหระบบนิเวศน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถูกทําลาย ประชาชนยังไม
เล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ ปองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อีกทั้งพื้นที่
ชายทะเล 6 หมูบาน ชายหาดยังไมสะอาดเทาที่ควร
7. ดานการบริหารจัดการน้ํา
1. ทางระบายน้ํา ลําคลอง บางแห งยั งมีส ภาพแคบและตื้ นเขิน ลํ าน้ํ ามีวั ช พืช ปกคลุ ม
ทอระบายน้ํายังถูกน้ํากัดเซาะพังทลายตองแกไขปญหาทุกป และบางแหงทอระบายน้ําเล็กทําใหการระบายน้ํา
ในชวงฤดูน้ําหลากไมทันทําใหเกิดปญหาน้ําทวมขัง
2. ระบบประปาหมูบาน มีระบบประปาทุกหมูบ านการผลิ ตน้ํ าเพื่ออุปโภค บริ โภคไม
เพียงพอตอความตองการของประชาชน หรือกอสรางมานานหลายป ทําใหตองซอมแซมบอยครั้ง จนทําให
ระบบประปาเกิดความเสียหาย ชํารุด พัง ตองทําการซอมแซมบอยครั้ง จนงบประมาณในการบริหารขาดดุล
และไมเพียงพอ และไมมีแหลงน้ําดิบเพียงพอในการผลิตน้ําประปา
3. แหลงน้ําเพื่อการเกษตร เกษตรกรสวนใหญอาศัยน้ําตามธรรมชาติ ทําการเกษตร บางครั้ง
เกิดปญหาภัยแลงทําใหน้ําไมเพียงพอตอการเกษตร เกษตรกรแกไขปญหาโดยการขุดเจาะบอบาดาลและบอในพื้นที่
ของตนเองทําใหเพิ่มตนทุนการผลิต
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตรที่ 2
ดานการสรางความสามารถดาน
การแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 1
ดานความมั่นคง

ยุทธศาสตรที่ 1
การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย

ยุทธศาสตรที่ 2
การสรางความ
เปนธรรมลด
ความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม

ยุทธศาสตรที่ 3
การสรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยาง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพ
คน

ยุทธศาสตรที่ 4
การเติบโตที่เปน
มิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5
การเสริมสรางความ
มั่นคงแหงชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู
ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 4
ดานการสรางโอกาสและความ
เสมอภาคและเทาเทียมกันทาง
สังคม

ยุทธศาสตรที่ 6
การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิ ชอบ
และธรรมมาภิบาล
ในสังคมไทย

ยุทธศาสตรที่ 5
ดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานและ
ระบบ
โลจิสติกส

ยุทธศาสตรที่ 8
การพัฒนา
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

ยุทธศาสตรที่ 6
ดานการปรับสมดุลและการ
พัฒนาระบบ

ยุทธศาสตรที่ 9
การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 10
ความรวมมือ
ระหวางประเทศ
เพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมจังหวัด
ภาคใตฝงอาวไทย

ยุทธศาสตรที่ 1
การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลคาพืช
เศรษฐกิจยางพาราและปาลมน้าํ มัน

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาการทองเที่ยวนานาชาติบนฐาน
ทรัพยากรและเอกลักษณของพื้นที่

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาสินคาเกษตรใหปลอดภัยและมี
ศักยภาพในการสงออก

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางคมนาคมขนสงและ
ระบบโลจิสติกสใหรองรับการคา การลงทุน การ
ทองเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประเด็น
ยุทธศาสตร
จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาการเกษตรกรรมการทองเที่ยว
และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมใหมี
ความมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 3
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงบูรณา
การและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา
แบบประชารัฐ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 2
การสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 3
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย

ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาการวางแผน
การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และ
การทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 5
การบริหารจัดการ
และการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 6
การสงเสริมศิลปะ
วัฒนาธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 7
การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรที่ 8
การเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน
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โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว พ.ศ. 2561-2565 (ตอ)
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล
บางมะพราว

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตและการคุมครองทาง
สังคม

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดานการจัด
ระเบียบ ชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบรอย

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน

ดําเนินการเพื่อให
ประชาชนในทองถิ่นรู
วิธีการปองกันและรักษา
สุขภาพไดอยางยั่งยืน

เพื่อใหคนในชุมชนมีการ
ดํารงชีพที่สงบสุขภายใต
การไดรับบริการทาง
สังคมอยางทั่วถึง

ดําเนินการใหประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้น

พัฒนาการกอสราง
ปรับปรุง บํารุง รักษา
ถนน ทอระบายน้ํา
สะพาน ฯลฯ ใหดยี ิ่งขึ้น

พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการใหเปนที่
พอใจของประชาชน
ภายใตการมีสวนรวมของ
ประชาชนและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหยั่งยืนควบคูไปกับการ
ใชประโยชนอยางสมดุล

การพัฒนาการกอสราง
ปรับปรุง บํารุง รักษา
ถนน ทอระบายน้ํา
สะพาน ฯลฯ สงเสริม
และพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค

สงเสริมการเรียนรูขอมูล
ขาวสาร และการสราง
ความเขาใจในการเมือง
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยกับบทบาท
อํานาจหนาที่ของ อบต.

สรางจิตสํานึกความ
ตระหนักในการจัดการ
อนุรักษ/ฟนฟู และการ
ปองกันและเฝาระวัง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

เปาประสงค

ยุทธศาสตรที่ 2
การสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

พัฒนาระบบการศึกษาให
มีประสิทธิ ภาพและมี
ศักยภาพสูง

กลยุทธ

สงเสริมคุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการทางสังคม
สงเสริมความเขมแข็ง
ชุมชน
สงเสริมกิจกรรมทางการ
ศึกษา สงเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมในสังคม
สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร

สงเสริมการปองกันและ
แกไขบรรเทาสาธารณภัย
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน สงเสริม
การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

ยุทธศาสตรที่ 3
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย

ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาการวางแผน
การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และ
การทองเที่ยว

สงเสริมการเรียนรูของ
ประชาชนในการ
ประกอบอาชีพ

สงเสริมอาชีพและเพิ่ม
รายไดแกประชาชน

ยุทธศาสตรที่ 5
การบริหารจัดการ
และการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม

พัฒนาสภาพแวดลอม
เมืองและชุมชน สงเสริม
ความปลอดภัยในระบบ
สัญจร

ยุทธศาสตรที่ 6
การสงเสริมศิลปะ
วัฒนาธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดานการเมือง
และการบริหารจัดการ

สงเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการใน
หนวยงาน ชุมชนตอ
องคกรชุมชน เครือขาย

ยุทธศาสตรที่ 7
การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และการพัฒนาการ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 8
การเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน

ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการน้าํ

พัฒนาแหลงน้ําให
เพียงพอตอความตองการ
ดานอุปโภค บริโภค
และการเกษตร

จัดหาและพัฒนาแหลง
น้ําใหเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชนทั้ง
ดานบริโภค อุปโภคและ
เกษตรกรรม พรอมทั้ง
อนุรักษแหลงน้ํา

การบําบัดและกําจัดขยะ
สงเสริมดานการ
ทองเที่ยว
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โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว พ.ศ. 2561-2565 (ตอ)

กลยุทธ

สงเสริมการปองกันและ
แกไขบรรเทาสาธารณภัย
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน สงเสริม
การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

สงเสริมคุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการทางสังคม
สงเสริมความเขมแข็ง
ชุมชน
สงเสริมกิจกรรมทางการ
ศึกษา สงเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมในสังคม
สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

การพัฒนาการกอสราง
ปรับปรุง บํารุง รักษา
ถนน ทอระบายน้ํา
สะพาน ฯลฯ สงเสริม
และพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค

สงเสริมอาชีพและเพิ่ม
รายไดแกประชาชน

พัฒนาสภาพแวดลอม
เมืองและชุมชน สงเสริม
ความปลอดภัยในระบบ
สัญจร

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม/
นันทนาการ

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานความเข็ม
แข็งของชุมชน

สงเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการใน
หนวยงาน ชุมชนตอ
องคกรชุมชน เครือขาย

ผลผลิต/
โครงการ

ผลผลิต/
โครงการ

ผลผลิต/
โครงการ

สงเสริมดานการ
ทองเที่ยว

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

ผลผลิต/
โครงการ

ผลผลิต/
โครงการ

ผลผลิต/
โครงการ

จัดหาและพัฒนาแหลง
น้ําใหเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชนทั้ง
ดานบริโภค อุปโภคและ
เกษตรกรรม พรอมทั้ง
อนุรักษแหลงน้ํา

การบําบัดและกําจัดขยะ

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ผลผลิต/โครงการ

สรางจิตสํานึกความ
ตระหนักในการจัดการ
อนุรักษ/ฟนฟู และการ
ปองกันและเฝาระวัง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สงเสริมการเรียนรูขอมูล
ขาวสาร และการสราง
ความเขาใจในการเมือง
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยกับบทบาท
อํานาจหนาที่ของ อบต.

ผลผลิต/
โครงการ

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานการพาณิชย

ผลผลิต/
โครงการ

ผลผลิต/
โครงการ

ผลผลิต/
โครงการ

ผลผลิต/
โครงการ
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร

“ชุมชนนาอยู วิถีชีวิตโดดเดน ทรัพยากรธรรมชาติสมดุล
เศรษฐกิจมั่นคง การบริหารจัดการโปรงใสจากการมีสวนรวมของประชาชน”

วิสัยทัศน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล
บางมะพราว

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตและการคุมครองทาง
สังคม

ยุทธศาสตรท2ี่
การพัฒนาดานการจัด
ระเบียบ ชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบรอย

เปาประสงค

ดําเนินการเพื่อให
ประชาชนในทองถิ่นรู
วิธีการปองกันและรักษา
สุขภาพไดอยางยั่งยืน

เพื่อใหคนในชุมชนมีการ
ดํารงชีพที่สงบสุขภายใต
การไดรับบริการทาง
สังคมอยางทั่วถึง

พัฒนาระบบการศึกษาให
มีประสิทธิ ภาพและมี
ศักยภาพสูง

คาเปาหมาย

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
และการคุมครองทาง
สังคมที่ดีขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ชุมชน

ดําเนินการใหประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้น
สงเสริมการเรียนรูของ
ประชาชนในการ
ประกอบอาชีพ

ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดานการเมือง
และการบริหารจัดการ

พัฒนาการกอสราง
ปรับปรุง บํารุง รักษา
ถนน ทอระบายน้ํา
สะพาน ฯลฯ ใหดยี ิ่งขึ้น

พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการใหเปนที่
พอใจของประชาชน
ภายใตการมีสวนรวมของ
ประชาชนและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ประชาชนไดรับการ
บริการดานโครงสราง
พื้นฐานไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว

ประชาชนไดรับความ
สะดวกจากการบริหาร
จัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
การพัฒนาการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการน้าํ

จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหยั่งยืนควบคูไปกับการ
ใชประโยชนอยางสมดุล

พัฒนาแหลงน้ําให
เพียงพอตอความตองการ
ดานอุปโภค บริโภค
และการเกษตร

ประชาชนมีจิตสํานึกและ
ตระหนักในการจัดการอนุรักษ
และฟนฟูสิ่งแวดลอมและรวม
สงเสริมดานการทองเที่ยว

ประชาชนมีแหลงน้ําใช
เพื่ออุปโภค บริโภค และ
เกษตรกรรมเพียงพอ
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร (ตอ)
คาเปาหมาย

กลยุทธ

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
และการคุมครองทาง
สังคมที่ดีขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่มขึ้น

สงเสริมคุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการทางสังคม
สงเสริมความเขมแข็ง
ชุมชน

สงเสริมการปองกันและ
แกไขบรรเทาสาธารณภัย
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน สงเสริม
การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

สงเสริมกิจกรรมทางการ
ศึกษา สงเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมในสังคม
สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

สงเสริมอาชีพและเพิ่ม
รายไดแกประชาชน

ประชาชนไดรับการ
บริการดานโครงสราง
พื้นฐานไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว

ประชาชนไดรับความ
สะดวกจากการบริหาร
จัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ประชาชนมีจิตสํานึกและ
ตระหนักในการจัดการอนุรักษ
และฟนฟูสิ่งแวดลอมและรวม
สงเสริมดานการทองเที่ยว

การพัฒนาการกอสราง
ปรับปรุง บํารุง รักษา
ถนน ทอระบายน้ํา
สะพาน ฯลฯ สงเสริม
และพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค

สงเสริมการเรียนรูขอมูล
ขาวสาร และการสราง
ความเขาใจในการเมือง
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยกับบทบาท
อํานาจหนาที่ของ อบต.

สรางจิตสํานึกความ
ตระหนักในการจัดการ
อนุรักษ/ฟนฟู และการ
ปองกันและเฝาระวัง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

พัฒนาสภาพแวดลอม
เมืองและชุมชน สงเสริม
ความปลอดภัยในระบบ
สัญจร

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม/
นันทนาการ

แผนงานงบกลาง

แผนงานความเข็ม
แข็งของชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

สงเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการใน
หนวยงาน ชุมชนตอ
องคกรชุมชน เครือขาย

แผนงานรักษาความสงบ

ประชาชนมีแหลงน้ําใช
เพื่ออุปโภค บริโภค และ
เกษตรกรรมเพียงพอ

จัดหาและพัฒนาแหลง
น้ําใหเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชนทั้ง
ดานบริโภค อุปโภคและ
เกษตรกรรม พรอมทั้ง
อนุรักษแหลงน้ํา

การบําบัดและกําจัดขยะ
สงเสริมดานการ
ทองเที่ยว

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานการเกษตร

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานการพาณิชย

หนา | 47

ห น้ า | 48

ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ
ที่
1

2.

3.
4.

5.

6.

7

==================================================================
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ยุทธศาสตร์
ด้าน
แผนงาน
หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุนหลัก
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม

-บริหารทั่วไป
-บริการชุมชนและ
สังคม

-แผนงานบริหารทั่วไป
-แผนงานการศึกษา
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานสังคมสงเคราะห์
-แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรม/นันทนาการ

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

-การดาเนินงานอื่น

-งานงบกลาง

สานักปลัด

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน

-บริหารทั่วไป
-บริการชุมชนและ
สังคม
-บริการชุมชนและ
สังคม

-แผนงานรักษาความสงบภายใน
-แผนงานสาธารณสุข

สานักปลัด
สานักปลัด

-แผนงานความเข้มแข็งชุมชน

สานักปลัด

การพัฒนาด้านการพัฒนาเมือง
และชุมชน

-การเศรษฐกิจ

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กองช่าง

-บริการชุมชนและ
สังคม

-แผนงานเคหะและชุมชน

กองช่าง

-แผนงานบริหารทั่วไป
-แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

สานักปลัด
สานักปลัด

-การเศรษฐกิจ
-บริการชุมชนและ
สังคม

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

กองช่าง
กองช่าง
สานักปลัด

-การเศรษฐกิจ

-แผนงานการเกษตร

กองช่าง

-การเศรษฐกิจ

-แผนงานการพานิชย์
-แผนงานการเกษตร

กองช่าง
กองช่าง

การพัฒนาด้านการเมืองและการ -บริหารทั่วไป
บริหารจัดการ
-บริการชุมชนและ
สังคม
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการน้า

อาเภอ
จังหวัด
อบจ.ชุมพร
กรมส่งเสริมฯ
ททท.
พมจ.

อาเภอ
จังหวัด
กรมป้องกันฯ
ททท.
เกษตรอาเภอ
จังหวัด
อาเภอ
จังหวัด
อบจ.
กรมส่งเสริมฯ
กฟภ.
อาเภอ
จังหวัด
อบจ.
กรมส่งเสริมฯ
อาเภอ
จังหวัด
กระทรวง
ทรัพยากรฯ
ททท.
จังหวัด
อบจ.
กรมส่งเสริมฯ
กรมทรัพยากรน้า
บาดาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2565

ผ.01

ป 2561
ที่

ยุทธศาสตร / โครงการ

ป 2564

ป 2565

รวม 5 ป

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
(บาท) โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการคุมครองทางสังคม
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานการศึกษา
1.3 แผนงานสาธารณสุข
1.4 แผนงานสังคมสงคราะห
1.5 แผนงานความเข็มแข็งชุมชน
1.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1.7 แผนงานงบกลาง
รวม
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการจัดระเบียบชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
2.2 แผนงานสาธารณสุข
รวม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ป 2562
ป 2563

1
10

100,000
3,940,000

1
11

100,000
3,970,700

1
10

100,000
3,940,000

1
10

100,000
3,940,000

1
10

100,000
3,940,000

5
51

500,000
19,730,700

9

1,110,000

9

1,110,000

9

1,130,000

9

1,130,000

9

1,130,000

45

5,610,000

4

360,000

4

360,000

5

1,260,000

5

1,330,000

5

1,330,000

23

4,640,000

8

250,000

8

250,000

8

250,000

8

250,000

8

250,000

40

1,250,000

9

3,150,000

9

3,150,000

8

1,650,000

8

2,100,000

8

1,650,000

42

11,700,000

2

6,720,000

2

6,720,000

2

6,720,000

2

6,720,000

2

6,720,000

10

33,600,000

43 15,120,000

216

77,030,700

43 15,630,000

44 15,660,700

43 15,050,000

43 15,570,000

7

5,050,000

7

3,050,000

7

2,250,000

8

3,250,000

8

3,250,000

37

16,850,000

5

490,000

5

490,000

5

490,000

5

490,000

5

490,000

25

2,450,000

12 5,540,000

12

3,540,000

12

2,740,000

13

3,740,000

13

3,740,000

62

19,300,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ป 2561
ที่

ยุทธศาสตร / โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจชุมชน
3.1 แผนงานความเข็มแข็งชุมชน
รวม
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการพัฒนาเมืองและชุมชน
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองและการบริหารจัดการ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานความเข็มแข็งชุมชน
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ป 2562
ป 2563

ป 2564

ป 2565

รวม 4 ป

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
(บาท) โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ

6

1,500,000

5

1,100,000

6

1,800,000

7

2,200,000

7

2,200,000

31

8,800,000

6 1,500,000

5

1,100,000

6

1,800,000

7

2,200,000

7

2,200,000

31

8,800,000

33 22,700,000

12

7,600,000

3,200,000

1

500,000

45 25,900,000

13

8,100,000

12

60 23,950,000
1

500,000

61 24,450,000

64 25,550,000

64 25,550,000

12

12

6,000,000

76 31,550,000

6,000,000

76 31,550,000

233 105,350,000
38

16,200,000

271 121,550,000

1

1,000,000

1

1,000,000

2

1,050,000

2

1,050,000

2

1,050,000

8

5,150,000

5

1,870,000

5

1,870,000

5

870,000

5

1,500,000

5

870,000

25

6,980,000

6

3,500,000

6

3,500,000

6

3,000,000

6

3,000,000

6

3,000,000

30

16,000,000

12 6,370,000

12

6,370,000

13

4,920,000

13

5,550,000

13

4,920,000

63

28,130,000
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ป 2561
ที่

ยุทธศาสตร / โครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ป 2564

ป 2565

รวม 4 ป

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
(บาท) โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และการทองเที่ยว
8 2,000,000
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 100,000
5
700,000
6.3 แผนงานการเกษตร
14 2,800,000
รวม
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการน้ํา
7.1 แผนงานการพานิชย
13 10,950,000
4 4,000,000
7.2 แผนงานการเกษตร
17 14,950,000
รวม
รวมทั้งสิ้น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ป 2562
ป 2563

149 72,690,000

8
1
5

2,000,000
100,000
700,000

7
2
5

2,000,000
1,000,000
700,000

7
2
5

2,000,000
1,000,000
700,000

8
2
5

2,200,000
1,000,000
700,000

38
8
25

10,200,000
3,200,000
3,500,000

14

2,800,000

14

3,700,000

14

3,700,000

15

3,900,000

71

16,900,000

5 8,700,000
0
0
5 8,700,000

14
4
18

7,000,000
2,000,000
9,000,000

14
4
18

7,000,000
2,000,000
9,000,000

14
4
18

7,000,000
2,000,000
9,000,000

60
16
76

40,650,000
10,000,000
50,650,000

105 46,270,700

167 61,660,000

184 71,310,000

185 70,430,000

790 322,360,700
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ใหมีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร ที่ 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(KPI)
วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถของ พนักงาน,เจาหนาที่, 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากรไดรับ
บุคลากรมีทักษะความรู
ผูบริหาร, ส.อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. การอบรมไมนอยกวา ความสามารถพรอมปฏิบัติงาน
บุคลากรฝายตาง ๆ
1 หลักสูตร/ป
ในทุกดาน
ผูนําชุมชน
เปาหมาย

ที่

โครงการ

1 โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรูของ
บุคลากรในทุกดานทั้งฝายขาราชการ
ผูบริหารและสมาชิกฯ/ผูนําชุมชน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.2 แผนงานการศึกษา

ที่

โครงการ

1 โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) แก
โรงเรียนในพื้นที่

2 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสุขภาพของเด็ก
นักเรียนในพื้นที่
เพื่อสงเสริมสุขภาพของเด็กเล็ก

แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่

3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก

เพื่อสงเสริมสุขภาพของเด็ก

โรงเรียนในพื้นที่

นักเรียนในพื้นที่

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
นักเรียนสังกัด สพฐ. 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 เด็กไดรับอาหารเสริม เด็กนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
สมบรูณ
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. นม รอยละ 100
ตําบลบางมะพราว

นักเรียน ศพด.
ตําบลบางมะพราว

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กไดรับอาหารเสริม เด็กเล็กมีสุขภาพแข็งแรง

นักเรียนสังกัด สพฐ.
ตําบลบางมะพราว

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เด็กไดรับอาหาร

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต. นม รอยละ 100

อบต. กลางวัน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สมบรูณ
เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้ง

สํานักงานปลัด

ทางรางกายและจิตใจ

รอยละ 100

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

โครงการ

4 โครงการจัดหาอาหารกลางวันแกเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสุขภาพของเด็กเล็ก
ในพื้นที่

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
นักเรียน ศพด.
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 เด็กไดรับอาหาร
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. กลางวัน
ตําบลบางมะพราว

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เด็กเล็กมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและ

ที่รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด

จิตใจ

รอยละ 100

5 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อสงเสริม พัฒนา ศักยภาพ
สถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒนา

เด็กและสนับสนุนคาใชจายใน

เด็กเล็ก

การจัดการศึกษาสําหรับ

นักเรียน ศพด.
ตําบลบางมะพราว

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ผลการทดสอบพัฒนา เด็กเล็กมีสื่อการเรียนรูอยาง
อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต. การของเด็กมีพัฒนา

สํานักงานปลัด

ตอเนื่อง

การเฉลี่ยดีขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

6 โครงการอุดหนุนคาจางบุคลากร

เพื่อจางบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน 5 แหง สังกัด สพฐ 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 นักเรียนมีผลการเรียน นักเรียนมีศักยภาพทางการศึกษา

ทางการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่

ในพื้นที่ตําบลบางมะพราว

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต. ดีขึ้น รอยละ 50

สํานักงานปลัด

ดานตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น

ตําบลบางมะพราว

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

7 โครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญา เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได
ทองถิ่น ใหแกสถานศึกษาในพื้นที่

เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

นักเรียนสังกัด สพฐ.

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 นักเรียนมีความรูเกี่ยว นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ

เรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญา

นักเรียนสังกัด ศพด.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต. กับภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่นเพิ่มขึ้น

ทองถิ่น

ตําบลบางมะพราว

ที่รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด

เพิ่มไมนอยกวา
รอยละ 10

8 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูปฐมวัย

เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีแหลง
เรียนรู และสงเสริมเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

นักเรียน ศพด.
ตําบลบางมะพราว

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

นักเรียนปฐมวัยมีแหลงเรียนรู
50,000 นักเรียนปฐมวัยมี
อบต. แหลงเรียนรูเกี่ยวกับ ในเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักงานปลัด

เศรฐกิจพอเพียง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

โครงการ

9 โครงการเพิ่มศักยภาพดานภาษาตาง
ประเทศแกนักเรียน โรงเรียนทุกแหง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

เพื่อใหมีความรูดานภาษา

นักเรียนสังกัด สพฐ.

50,000

50,000

50,000

50,000

เพิ่มขึ้น

ตําบลบางมะพราว

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

50,000 นักเรียนมีความรูดาน นักเรียนมีความรูดานภาษา

สํานักงานปลัด

อบต. ภาษาตางประเทศ

ในพื้นที่

เพิ่มขึ้น

เพิ่มไมนอยกวา
รอยละ 10

10 โครงการคําพอสอน

เพื่อใหนักเรียนเรียนรูการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชน/เยาวชน
ตําบลบางมะพราว

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 นักเรียนไดเรียนรูหลัก นักเรียนเรียนรูการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช

พอเพียง รอยละ 100

ไปใช

11 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย เพื่อพัฒนา สงเสริม เสริมสราง

ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียน

30,700

-

-

-

นักเรียนระดับปฐมวัยมี นักเรียนระดับปฐมวัยไดรับการ

ศักยภาพ การศึกษาระดับปฐมวัย คุณภาพแหงการเรียนรูดานสื่อ

พัฒนาการดานการศึกษาศึกษาที่มีคุณภาพและเทาเทียม

ใหมีคุณภาพและเทาเทียม

ดีขึ้น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สํานักงานปลัด

เทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV

สํานักงานปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.3 แผนงานสาธารณสุข
ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(KPI)
วัตถุประสงค
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํา อสม. ตําบลบางมะพราว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อสม.มีทักษะเพิ่ม
งานของกลุม อสม.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. รอยละ 20
เปาหมาย

ที่

โครงการ

1 โครงการอุดหนุนกิจกรรม อสม.

2 โครงการการปองกันโรคติดตอ และ
ไมติดตอ

เพื่อลดอัตราการเจ็บปวยจาก
โรคติดตอและไมติดตอ

3 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนา เพื่อสรางสุขภาพของประชาชน
สาธารณสุขมูลฐาน

4 โครงการจัดซื้อวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัข, แมว ฯลฯ

14 หมูบาน

14 หมูบาน

ในชุมชนสรางสุขลักษณะที่ดี
เพื่อปองกันและแกไขปญหาโรค
พิษสุนัขบาในชุมชน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

14 หมูบาน

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
อสม.แกนนําในหมูบานมี

ลดอัตราการระบาดของโรค

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 ประชาชนมีสุขภาพ
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. ดีขึ้นรอยละ 20

ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพ

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000 อัตราปวยโรคพิษ
อบต. สุนัขฯ รอยละ 0

สํานักงานปลัด

ความรูและทักษะเพิ่มขึ้น

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 สามารถปองกันโรค
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. ไดรอยละ 50

50,000
อบต.

ที่รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด

ติดตอและไมติดตอในพื้นที่
สํานักงานปลัด

รางกายแข็งแรงสมบูรณ
สามารถปองกันและแกไขปญหา

สํานักงานปลัด

โรคพิษสุนัขบาในชุมชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

โครงการ

5 โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนทองถิ่น

วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน
การดําเนินกิจกรรม

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
14 หมูบาน
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองทุนไดรับ
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. สวัสดิการเพิ่ม ไม

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ชุมชนมีสวัสดิการเพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

เกิดการทํากิจกรรมอยางมี

สํานักงานปลัด

นอยกวารอยละ 10
ของงบประมาณกองทุน

6 สนับสนุนโครงการหลักประกันสุขภาพ เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ถวนหนา

1 กองทุน

ดําเนินงาน

100,000 100,000 120,000 120,000
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

10,000 สมทบไมนอยกวา
อบต. รอยละ 40 ของงบ

ประสิทธิภาพ

สปสช.ที่ไดรับ

7 โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพเด็กปฐมวัย เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมี
มีการพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้น

นักเรียน ศพด.
ตําบลบางมะพราว

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000 เด็กปฐมวัยที่เขารวมมี เด็กปฐมวัยมีการพัฒนา
อบต. การพัฒนาศักยภาพ ศักยภาพที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด
รพ.สต.

ที่ดีขึ้น รอยละ 20

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

8 โครงการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ เพื่อใหผูเขารวมโครงการ
ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
ประชาชน/เยาวชน
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวมโครงการ
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. ลดพฤติกรรมเสี่ยง

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขารวมโครงการลดพฤติกรรม
เสี่ยงทางสุขภาพได

ที่รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด
รพ.สต.

ทางสุขภาพรอยละ 20

9 โครงการสาธารณสุขตามแนว
พระราชดําริ

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินกิจกรรม

14 หมูบาน

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 คณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการหมูบาน นํางบ
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. ไดรับการสนับสนุน ประมาณไปดําเนินโครงการ

สํานักงานปลัด

งบประมาณ เพื่อจัดทํา
โครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.4 แผนงานสังคมสงคราะห

งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
เปาหมาย

ที่

โครงการ

1 โครงการอุดหนุนกิจกรรมผูสูงอายุ

วัตถุประสงค
เพื่อใหไดรับสวัสดิการตาม
สมควรแกอัตภาพ

2 โครงการการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อใหคนพิการและผูทุพลภาพ
แกคนพิการ และผูทุพลภาพ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชน ตําบล
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูสูงอายุมีคุณภาพ
บางมะพราว (ผูสูงอายุ)
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. ชีวิตเพิ่มรอยละ 20
14 หมูบาน

มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่

200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 ผูพิการมีคุณภาพ
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. ชีวิตเพิ่ม รอยละ20

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูสูงอายุในพื้นที่ไดรับการ

ที่รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด

ดูแลเอาใจใสอยางทั่วถึง
คนพิการและผูทุพลภาพ มีสิ่ง

สํานักงานปลัด

อํานวยความสะดวกที่เหมาะสม

เหมาะสม

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ประชาชน ตําบล
บางมะพราว (ผูสูงอายุ)

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000 100,000 100,000 ผูสูงอายุที่เขารวมมี
อบต.
อบต.
อบต. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

รอยละ 20

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
เปาหมาย
ที่

โครงการ

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผูดอยโอกาส และผูปวยเอดส

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหคนพิการและ
ผูดอยโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้น

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ประชาชน
ตําบลบางมะพราว

(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
30,000 30,000 30,000 30,000
อบต.
อบต.
อบต.
.อบต.

(KPI)

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท)
30,000 คนพิการและผูดอย คนพิการและผูดอยโอกาสมีชีวิต
อบต. โอกาสที่เขารวมมีชีวิต ที่ดีขึ้น

ที่รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด

ที่ดีขึ้น รอยละ 20

5 โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ

เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของผู
สูงอายุและสงเสริมรายได

ผูสูงอายุ (ศพอส.)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผูสูงอายุสามารถใช

กอสรางอาคาร 1 หลัง
-

-

อบต.

อบต.

อบต.

ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

อาคารสําหรับทํา
กิจกรรม รอยละ 50

ห น้ า ı 61

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.5 แผนงานความเข็มแข็งชุมชน

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับ เพื่อสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับ
สภาองคกรชุมชน

สภาองคกรชุมชน และบทบาท

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ประชาชน
ตําบลบางมะพราว

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

ของสภาองคกรชุมชน

2 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาองคกร
ชุมชนในระดับตําบล

3 โครงการจัดตั้งและสงเสริมสภาเด็ก
และเยาวชน

เพื่อเปนองคกรประสานความ
เขาใจในชุมชน
เพื่อเปนองคกรประสานความ
เขาใจในชุมชน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ตัวชี้วัด

ประชาชน
ตําบลบางมะพราว
ประชาชน
ตําบลบางมะพราว

50,000

50,000

50,000

50,000

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

50,000

50,000

50,000

50,000

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

(KPI)

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความรูความเขา

สํานักงานปลัด

(บาท)
30,000 ผูเขาอบรมไมนอย
อบต. กวา 5 คน ตอ

สภาองคกรชุมชน และบทบาท

หมูบาน

ของสภาองคกรชุมชนมากขึ้น

50,000 ประชาชนมีคุณภาพ

มีองคกรชวยประสานความ

สภาองคกร
ชุมชน

สํานักงานปลัด

อบต. ชีวิตดีขึ้น รอยละ 20 เขาใจในระดับชุมชน
50,000 ประชาชนมีคุณภาพ

มีองคกรชวยประสานความ

สํานักงานปลัด

อบต. ชีวิตดีขึ้น รอยละ 20 เขาใจในระดับชุมชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

4 โครงการสงเสริมศูนยพัฒนาครอบครัว เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพ
ในชุมชน

เครือขายศูนยพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ประชาชน
ตําบลบางมะพราว

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

ครอบครัวในชุมชน

5 โครงการสงเสริมอาสาสมัครพัฒนา
สังคม (อพม.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)
30,000 ประชาชนมีสวนรวม เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานแก
อบต. เพิ่ม รอยละ 20

สํานักงานปลัด

ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน

ของประชากร

เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพ

ประชาชน

เครือขาย อพม. ในชุมชน

ตําบลบางมะพราว

30,000

30,000

30,000

30,000

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

30,000 มีอาสาสมัครฯ เพิ่ม
อบต. รอยละ 10 ของ

สามารถเพิ่มศักยภาพเครือขาย

สํานักงานปลัด

อพม. ในพื้นที่

ประชากร

6 โครงการสนับสนุนกองทุนสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดชุมพร

เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนในตําบลบางมะพราว

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ประชาชน
ตําบลบางมะพราว

20,000

20,000

20,000

20,000

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

20,000 คนในตําบลมีสวัสดิ

สามารถลดปญหาที่เกิดขึ้นใน

สํานักงานปลัด

อบต. การเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ชุมชนได
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

7 โครงการสนับสนุนศูนยบริการคนพิการ เพื่อใหคนพิการไดเขาถึงสิทธิ
ตําบลบางมะพราว

และบริการของภาครัฐ

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ประชาชน
ตําบลบางมะพราว

(บาท)

หนวยงาน

(KPI)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 คนพิการเขาถึงสิทธิ

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต. และบริการของภาค

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)
คนพิการเขาถึงสิทธิ

สํานักงานปลัด

และบริการของภาครัฐ

รัฐเพิ่มขึ้นรอยละ 20

8 โครงการสงเสริมครอบครัวอบอุน
เข็มแข็ง

เพื่อสงเสริมใหสถาบันครอบครัว
มีความเข็มแข็งและอบอุน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ประชาชน
ตําบลบางมะพราว

30,000

30,000

30,000

30,000

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

30,000 ครอบครัวมีความอบอุน ครอบครัวมีความเข็มแข็งและ
อบต. เพิ่มขึ้น รอยละ 20

สํานักงานปลัด

อบอุน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบล/

ตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

เพื่อสรางความสามัคคี ความ

กีฬาสากล

สัมพันธที่ดีระดับชุมชน และ

และประชาชนทั่วไป

อบต.

อบต.

อบต.

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

สํานักงานปลัด

(บาท)

เพื่อพลานามัยที่ดีของประชาชน ประชาชนตําบลบางมะพราว 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนเขารวมไม

เขารวมการแขงขันกีฬาพื้นบาน และ

หนวยงาน

อบต.

อบต. นอยกวารอยละ 20

ทั้งทางรางกายและจิตใจ เกิด

ของประชากร

ความสัมพันธที่ดีในทุกระดับ

- มีลานกีฬาที่ได

ประชาชนมีสุขภาพรางกาย

กองชาง/

มาตรฐาน และ

แข็งแรง กอเกิดความสามัคคี

สํานักงานปลัด

เพียงพอ

สามารถปองกันปญหายาเสพติด

ระหวางทองถิ่น

2 โครงการกอสราง ตอเติม ปรับปรุงลาน เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
กีฬาลานสุขภาพ ของ อบต. / หมูบาน สําหรับออกกําลังกายอยาง
เพียงพอ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สนามหนา อบต./
14 หมูบาน

500,000 500,000
อบต.

อบต.

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)

3 จัดงานตามเทศกาลประเพณี เชน
วันสงกรานต วันขึ้นปใหม วันเด็ก

เพื่อสงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญ
ตามเทศกาลประเพณี

ประชาชน
ตําบลบางมะพราว

(บาท)

(บาท)

(บาท)

แขงเรือ อําเภอหลังสวน

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

เพื่อสงเสริมและรวมกันอนุรักษ
ไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของ

ประชาชน
ตําบลบางมะพราว

วัดราษฎรบํารุง หมูที่ 10

อบต. ไมนอยกวารอยละ

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนเขารวม
อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

เพื่อสนับสนุนการสอนธรรมมะ
แกเด็ก เยาวชน ประชาชน

อบต. ไมนอยกวารอยละ
80 ของประชากร

ประชาชน
ตําบลบางมะพราว

50,000

50,000

อบต.

อบต.

50,000 500,000
อบต.

อบต.

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

80 ของประชากร

ทองถิ่น

5 โครงการสอนพระปริยัติธรรม

(KPI)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนเขารวม

วันพอ ฯลฯ

4 รวมกิจกรรมเรือยาวประเพณีแหพระ

ตัวชี้วัด

ประชาชนไดตระหนักถึง
ความสําคัญของเทศกาล
ประเพณีตาง ๆ
ประชาชนไดใหความสําคัญ

สํานักงานปลัด

ถึงงานประเพณีของทองถิ่น
เพิ่มขึ้น

50,000 เด็ก เยาวชน มีความ เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู
อบต. รูในพุทธศาสนาเพิ่ม

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

ความเขาใจในพระพุทธศาสนา

รอยละ 20

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ที่รับผิดชอบ

เพื่อสงเสริมและรวมกันอนุรักษ

องคกรตางๆในการสงเรือพระบกและ

ไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของ

กลองยาวรวมงานแหพระแขงเรือ

ทองถิ่น

7 โครงการมุทิตาจิตรดน้ําดําหัว
ผูสูงอายุ วัดราษฎรบํารุง หมูที่ 10

เพื่อสงเสริมฟนฟูและอนุรักษไว
ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
ทองถิ่น

8 โครงการจัดงานประเพณีปดทอง
หลวงพอพัน จนฺทสิริ

เพื่อสงเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณีในทองถิ่น

ประชาชน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนเขารวมงาน ประชาชนไดใหความสําคัญ

สํานักงานปลัด

ตําบลบางมะพราว

อบต.

(บาท)
อบต.

(บาท)
อบต.

(บาท)
อบต. ไมนอยกวารอยละ

และตระหนักถึงคุณคา หรือ

80 ของกลุมเปาหมาย ความสําคัญของประเพณีทองถิ่น

ประชาชน
ตําบลบางมะพราว/

400,000 400,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเขารวมงาน สงเสริมฟนฟูและอนุรักษไวซึ่ง
อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

ประชาชนทั่วไป
ประชาชน
ตําบลบางมะพราว/
ประชาชนทั่วไป

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

อบต.

(บาท)

(KPI)

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท)
6 จัดสงพรอมสนับสนุนหนวยงาน

ตัวชี้วัด

อบต. ไมนอยกวารอยละ

สํานักงานปลัด

ขนบธรรมเนียมประเพณี

80 ของกลุมเปาหมาย ทองถิ่น

400,000 400,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเขารวมงาน สงเสริมฟนฟูและอนุรักษไวซึ่ง
อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต. ไมนอยกวารอยละ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น

อบจ.
สํานักปลัดอบต.

80 ของกลุมเปาหมาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)

9 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล
บางมะพราว

เพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ภายในทองถิ่น

ตัวชี้วัด

ประชาชน
ตําบลบางมะพราว

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

อบต.

อบต.

อบต.

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
อบต.

หนวยงาน

สงเสริมฟนฟูและอนุรักษไวซึ่ง

สํานักงานปลัด

อบต. ศิลปวัฒนธรรมภายใน ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
ทองถิ่น ไมนอยกวา

และศิลปวัฒนธรรม

1 กิจกรรม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.7 แผนงานงบกลาง

งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
เปาหมาย

ที่

โครงการ

1 โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส
คนยากจน ผูพิการ เด็ก และผูปวย

วัตถุประสงค
เพื่อใหไดรับสวัสดิการตาม
สมควรแกอัตภาพ

ประชาชน
ตําบลบางมะพราว

(KPI)

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 เปาหมายที่ขึ้นทะเบียน ผูดอยโอกาส คนยากจน
อบต. ไดรับสวัสดิการ
ไดรับสวัสดิการ การเอาใจใส
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

เอดส ฯลฯ

2 โครงการสงเคราะหผูสูงอายุ

ตัวชี้วัด

ที่รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด

100 เปอรเซ็นต
เพื่อใหไดรับสวัสดิการตาม
สมควร

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ประชาชน
ตําบลบางมะพราว
(ผูสูงอายุ)

6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 ผูสูงอายุขึ้นทะเบียน

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต. ไดรับสวัสดิการ

ผูสูงอายุไดรับสวัสดิการ

สํานักงานปลัด

ตามความเหมาะสม

100 เปอรเซ็นต
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการ พัฒนาแบบประชารัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

อบต.

ในชีวิตและทรัพยสิน

อบต.

อบต.

อบต.

/หมูบาน

2 จัดตั้งและสงเสริมทีมกูภัยประจําตําบล เพื่อใหมีหนวยกูภัยระดับตําบล

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

1 โครงการจัดหาพรอมติดตั้ง/ซอมแซม/ เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย พื้นที่ตําบลบางมะพราว 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 500,000 กลองวงจรปดที่ได
ปรับปรุงกลองวงจรปด/บริเวณ อบต.

หนวยงาน

อบต. มาตรฐาน และ

ประชาชนมีความปลอดภัยใน

สํานักงานปลัด

ชีวิตและทรัพยสิน

เพียงพอ

อาสาสมัครทีมกูภัย
ตําบลบางมะพราว

500,000 500,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ
อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

มีหนวยกูภัยระดับตําบล

สํานักงานปลัด

อบต. ปลอดภัยในชีวิต
เพิ่ม รอยละ 20

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)

3 สนับสนุนกิจกรรม อปพร.ตําบล
บางมะพราว

เพื่อสงเสริมศักยภาพกลุม อปพร.

ตัวชี้วัด

สมาชิก อปพร.

(บาท)

อบต.

อบต.

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ
อบต.

ตําบลบางมะพราว

(บาท)

(KPI)

หนวยงาน

อบต.

อบต. ปลอดภัยในชีวิต

เปนกําลังหลักในการ

สํานักงานปลัด

บรรเทาสาธาณภัยของตําบล

เพิ่ม รอยละ 20

4 โครงการกอสรางอาคารงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใหมีสถานที่ทํางานที่พรอม

อาคารงานปองกันฯ

3,000,000

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อาคารสํานักงาน

อบต.

ปฏิบัติงานปองกันและบรรเทา

อบต.

อบต

50,000

50,000

50,000

อบต.

อบต.

อบต.

มีสถานที่เพียงพอแกการทํางาน

กองชาง

อบต. ที่ไดมาตรฐาน

สาธารณภัย

5 โครงการลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลตาง ๆ เพื่อใหประชาชนปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพยสิน

ประชาชนตําบลบางมะพราว 50,000

และนักทองเที่ยว

อบต.

50,000 อัตราการตายจาก

ประชาชนปลอดภัยในชีวิต

สํานักงานปลัด

อบต. อุบัติเหตุชวงเทศกาล และทรัพยสิน
ศูนยเปอรเซนต

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)

6 โครงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน

เพื่อใหมีพาหนะใชในการกูชีพ
กูภัย

7 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณดับเพลิง
ตลอดจนอุปกรณบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณดับเพลิง
ชุดดับเพลิงและ

อุปกรณสื่อสาร วัสดุเครื่องแตงกาย ฯลฯ บรรเทาสาธารณภัย

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ตัวชี้วัด

1 คัน
(จัดซื้อรถกูชีพกูภัย)
14 หมูบาน

(KPI)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,000,000

-

1,000,000 1,000,000 รถกูชีพกูภัย

อบต.

อบต.

อบต. ที่ตรงมาตรฐาน

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

มีพาหนะใชในการกูชีพกูภัย

สํานักงานปลัด

สามารถชวยเหลือไดทันทวงที

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 วัสดุ อุปกรณดับเพลิง มีวัสดุ อุปกรณบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปลัด
อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต. ชุดดับเพลิงและบรรเทา ไวใชยามเกิดเหตุ
สาธารณภัยที่เพียงพอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
2.2 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
(บาท)

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬาตาน
ยาเสพติด

เพื่อปองกันปญหายาเสพติด
แพรระบาดในชุมชน

ตัวชี้วัด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท)

ประชาชนตําบลบางมะพราว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูเขารวมโครงการไม สามารถปองกันปญหายาเสพติด

และประชาชนทั่วไป

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

ที่รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด

อบต. นอยกวารอยละ 5
ของประชากร

2 โครงการอบรมอาชีพเยาวชน/ผูผานการ แกไขปญหาดานยาเสพติดใน
บําบัดยาเสพติด และติดตามผูผาน

เด็ก และเยาวชน

การบําบัดยาเสพติด และเยาวชน

ประชาชนตําบลบางมะพราว 50,000

50,000

50,000

50,000

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

50,000 เปาหมายเขารับการ
อบต. อบรมไมนอยกวา

ลดปญหาดานยาเสพติดที่

สํานักงานปลัด

แพรระบาดในชุมชน

รอยละ 20 ของผู
ผานการบําบัดฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
เปาหมาย
ที่

โครงการ

3 โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสู
ยาเสพติด

วัตถุประสงค
เพื่อเฝาระวังการแพรระบาด

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
พื้นที่ตําบลบางมะพราว

ของปญหายาเสพติด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

(KPI)

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)
30,000 ปญหาการแพรระบาด สามารถปองกันปญหายาเสพติด
อบต. ของยาเสพติดลดลง

สํานักงานปลัด

ในพื้นที่

ไมนอยกวารอยละ 20

4 โครงการเขาคายบําบัดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผูเสพ/ผูติด คืนคนดีสูสังคม

เพื่อลดจํานวนผูเสพ/ผูติดยา

ประชาชนตําบลบางมะพราว 70,000

70,000

70,000

70,000

70,000 จํานวนผูเสพ/ผูติด

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต. ยาเสพติดในพื้นที่

เสพติดในพื้นที่

สามารถแกไขปญหายาเสพติด

สํานักงานปลัด

ในพื้นที่ได

ลดลง

5 โครงการรณรงคใหหมูบานปลอดภัย
จากยาเสพติด

เพื่อปองกันการแพรระบาดของ
ยาเสพติดในหมูบาน

ประชาชน
ตําบลบางมะพราว

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ปญหาการแพรระบาด สามารถปองกันปญหายาเสพติด
อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต. ของยาเสพติดลดลง

สํานักงานปลัด

ในชุมชน

ไมนอยกวารอยละ 20

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ใหมีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน
3.1 แผนงานความเข็มแข็งชุมชน

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
(บาท)

1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให
มีความเข็มแข็งและยั่งยืน

ตัวชี้วัด

ประชาชน
ตําบลบางมะพราว

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนที่เขารวมมี มีเศรษฐกิจฐานรากที่
อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

ที่รับผิดชอบ

อบต. คุณภาพชีวิตดีขึ้น

สํานักงานปลัด

เข็มแข็งและยั่งยืน

รอยละ 20

2 โครงการสงเสริมการเกษตรแกกลุม
เกษตรกรดานตาง ๆ อยางเปนระบบ

เพื่อใหเกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ประชาชน
ตําบลบางมะพราว

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เกษตรกรมีรายได
อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต. เพิ่ม รอยละ 20

กลุมอาชีพเกษตรกรมีความ

สํานักงานปลัด

เขมแข็ง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
(บาท)

3 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสงเสริมวิถีพอเพียงแก
ชุมชน

ตัวชี้วัด

ประชาชน
ตําบลบางมะพราว

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท)

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผูเขารวมไมนอยกวา สามารถลดรายจายใน
อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

ที่รับผิดชอบ

อบต. รอยละ 50

สํานักงานปลัด

ครัวเรือนแกเกษตรกร

ของกลุมเปาหมาย

4 โครงการทัศนศึกษาดูงานกลุมสงเสริม เพื่อสงเสริมวิถีพอเพียงแก
อาชีพเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชน

ประชาชน
ตําบลบางมะพราว

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผูเขารวมไมนอยกวา สามารถลดรายจายในครัวเรือน
อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต. รอยละ 50

สํานักงานปลัด

แกเกษตรกร

ของกลุมเปาหมาย

5 โครงการสงเสริมการจัดการประมง

เพื่อสนับสนุนการจัดการอาชีพ

ตนแบบ สงเสริมอาชีพประมงพื้นบาน ประมงพื้นบาน

ประชาชน
ตําบลบางมะพราว

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีรายได
อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต. เพิ่มรอยละ 20

สามารถสงเสริมอาชีพประมง
พื้นบาน

อบต.
ประมงอําเภอ

หมูที่ 8,10-14

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
(บาท)

6 โครงการกอสรางตลาดชุมชน
พรอมปรับปรุงภูมิทัศน

เพื่อใชซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา
ภายในชุมชน

ตัวชี้วัด

ตลาดชุมชน
จํานวน 2 แหง

(บาท)

400,000

(บาท)
-

(บาท)

(KPI)

อบต.

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

- 400,000 400,000 ประชาชนมีรายได

อบต.

หนวยงาน

อบต. เพิ่มขึ้น

มีตลาดชุมชนที่คนในชุมชน

กองชาง

สามารถนําสิ้นคามาซื้อขาย
และไดรับความสะดวกสบาย

7 โครงการกอสรางศูนยเรียนรู/ฝกอาชีพ เพื่อใหมีสถานที่สําหรับเปน
หมูบาน หมูที่ 13

ศูนยเรียนรู และฝกอาชีพ

กอสรางศูนยเรียนรูฯ

-

700,000 700,000 700,000 อาคารศูนยเรียนรู
อบต.

อบต.

อบต. ที่ไดมาตรฐาน

มีสถานที่สําหรับเปนศูนยเรียนรู

กองชาง

และฝกอาชีพ

แกประชาชน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการ พัฒนาแบบประชารัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(บาท)
1 โครงการผังเมืองรวม / ผังเมืองชุมชน เพื่อใหการจัดวางผังเมืองชุมชน

ตัวชี้วัด

กําหนดการจัดวาง

1,000,000

อบต.

(บาท)
-

(KPI)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000 ไดมาตรฐานการ

อบต.

อบต.

อบต. ผังเมือง

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
สามารถใชเปนกรอบแนวทาง

ภายในตําบลบางมะพราว มี

ผังเมืองรวมกับ สนง.

การพัฒนาอยางมีระบบ ถูกสุข

โยธาธิการและผังเมือง

ลักษณะ สอดคลองกับทรัพยากร

จังหวัด

ประโยชนจากที่ดิน เพื่อรองรับ

ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยาง

จํานวน 1 ผัง

การเปลี่ยนแปลงที่เทาเทียมกัน

การพัฒนาเมืองและชุมชน
และการวางแผนการใช

ที่รับผิดชอบ

โยธาธิการฯ
จ.ชุมพร
สํานักงานปลัด
กองชาง

เหมาะสม และเปนชุมชนที่นา
อยูตามมาตรฐานการผังเมือง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(บาท)
2 โครงการจัดทําลูกระนาดผิวจราจร

เพื่อความปลอดภัยในทางสัญจร

14 หมูบาน

100,000

(บาท)

(บาท)
-

อบต.

3 โครงการจัดหากระจกติดตั้งทางโคง

เพื่อความปลอดภัยในทางสัญจร

14 หมูบาน

ปายหมูบาน ถนน ซอย

100,000

-

(บาท)

50,000

50,000

อบต.

อบต.

พื้นที่

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

14 หมูบาน

100,000
อบต.

อบต.
-

(KPI)

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

50,000

50,000

อบต.

อบต.

ที่รับผิดชอบ

(บาท)
50,000 จัดทําลูกระนาดฯลฯ ประชาชนมีความปลอดภัยใน
อบต. รอยละ 10

อบต. ทางแยก รอยละ 10

กองชาง

ชีวิตและทรัพยสิน

50,000 จัดทําปายบอก ถนน ซอยประชาชนมีความสะดวกในการ

อบต. เพิ่มขึ้นรอยละ 10

กองชาง

ชีวิตและทรัพยสิน

- 100,000 100,000 ติดตั้งกระจกทางโคง ประชาชนมีความปลอดภัยใน

อบต.

ทางแยกหมูบานตาง ๆ

4 โครงการติดตั้งปายชื่อถนน ปายบอกทาง เพื่อความสะดวกในการเขาสู

ตัวชี้วัด

กองชาง

เขามาในพื้นที่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(บาท)
5 โครงการกอสราง/ปรับปรุงถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สายชายเขา - บานน้ําตก

สะดวกในการสัญจรไปมา

ตัวชี้วัด

(บาท)

กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา 1,400,000

-

อบต.

150 ม. หนา 0.15 ม.

(KPI)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000 ถนนมีคุณภาพและ

อบต.

อบต.

500,000

500,000

อบต.

อบต.

อบต. ไดมาตรฐาน

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดรับความสะดวก

ที่รับผิดชอบ

กองชาง

ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 1 เชื่อมตอ หมูที่ 7

6 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา และ

เพื่อแกไขปญหาเรื่องการ

วางทอ คสล.ถนนสายชายเขา - บานน้ําตกระบายน้ํา
หมูที่ 1

7 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม/ถนนลูกรัง/ เพื่อใหประชาชนไดรับความ
หินผุ พื้นที่ หมูที่ 1

สะดวกในการสัญจรไปมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ระยะทางไมนอยกวา 1,000

500,000

ทอ คสล. จํานวน 3 จุด

อบต.

-

500,000 รางระบายน้ําที่มี

อบต. คุณภาพและได

สามารถแกไขปญหาเรื่องการ

กองชาง

ระบายน้ํา

มาตรฐาน

ถนนลูกรัง/หินผุ

-

-

300,000 300,000 300,000 ถนนมีคุณภาพและ
อบต.

อบต.

อบต.

ไดมาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา

ห น้ า ı 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(บาท)
8 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนนเพื่อใหประชาชนไดรับความ
คสล.ซอยในลุม หมูที่ 2

สะดวกในการสัญจรไปมา

9 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม/ถนนลูกรัง/ เพื่อใหประชาชนไดรับความ
หินผุ พื้นที่ หมูที่ 2

10 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
(บุกเบิก) ซอยในลุม หมูที่ 2

11 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนนคสล. สายลาง หมูที่ 3

ถนน คสล. กวาง 5 ม.

800,000

ยาวไมนอยกวา 150 ม.

อบต.

ถนนลูกรัง/หินผุ

-

(บาท)
-

-

ถนนลูกรัง กวาง 5 ม.

สะดวกในการสัญจรไปมา

ยาวไมนอยกวา 150 ม.

สะดวกในการสัญจรไปมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

(บาท)

500,000

500,000 500,000 ถนนมีคุณภาพและ

อบต. ไดมาตรฐาน

อบต.

อบต.

ไดมาตรฐาน

500,000 500,000 500,000 ถนนมีคุณภาพและ

กวาง 5 ม. ยาวไมนอยกวา 1,900,000 1,900,000
100 ม. หนา 0.15 ม.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

500,000

500,000

อบต.

อบต.

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

300,000 300,000 300,000 ถนนมีคุณภาพและ
อบต.

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

(KPI)

(บาท)
อบต.

สะดวกในการสัญจรไปมา

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

ตัวชี้วัด

อบต. ไดมาตรฐาน
500,000 ถนนมีคุณภาพและ

อบต. ไดมาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

12 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม/ถนนลูกรัง/ เพื่อใหประชาชนไดรับความ
หินผุ พื้นที่ หมูที่ 3

(บุกเบิก) ถนนลูกรังสายชายเขา -

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ถนนลูกรัง/หินผุ

(บาท)

(บาท)

-

-

(บาท)

สะดวกในการสัญจรไปมา

(บาท)

(KPI)

อบต.

อบต.

อบต.

ไดมาตรฐาน

กวาง 5 ม. ยาวไมนอยกวา 800,000 800,000 200,000 200,000 200,000 ถนนมีคุณภาพและ
500 ม.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

300,000 300,000 300,000 ถนนมีคุณภาพและ

สะดวกในการสัญจรไปมา

13 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม/ เพื่อใหประชาชนไดรับความ

ตัวชี้วัด

อบต. ไดมาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา

บานหวยหลอด หมูที่ 3

14 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนนคสล. ซอยบางเหรียง หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

15 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนนเพื่อใหประชาชนไดรับความ
คสล สายดอนทราย หมูที่ 3

สะดวกในการสัญจรไปมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

กวาง 5 ม. ยาวไมนอยกวา 500,000 500,000 500,000 500,000
150 ม. หนา 0.15 ม.

อบต.

กวาง 6 ม. ยาวไมนอยกวา 50,000
100 ม. หนา 0.15 ม.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

500,000 ถนนมีคุณภาพและ

อบต. ไดมาตรฐาน

- 500,000 500,000 500,000 ถนนมีคุณภาพและ
อบต.

อบต.

อบต. ไดมาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)

16 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม/ เพื่อใหประชาชนไดรับความ
ถนน คสล. ซอยบางมะพราว หมูที่ 4

17 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนนคสล. สายเตาปูน หมูที่ 4

สะดวกในการสัญจรไปมา
เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

18 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม/ถนนลูกรัง/ เพื่อใหประชาชนไดรับความ
หินผุ พื้นที่ หมูที่ 4

19 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนนคสล. ซอยบานตาหลอ หมู 4

(บาท)

กวาง 1 ม. ยาวไมนอยกวา 500,000

สะดวกในการสัญจรไปมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

อบต.

กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา 800,000

ถนนลูกรัง/หินผุ

-

อบต.
-

100 ม. หนา 0.15 ม.

-

อบต.

อบต. ไดมาตรฐาน

อบต.

อบต.

อบต. ไดมาตรฐาน

อบต.

ไดมาตรฐาน

- 300,000 300,000 300,000 ถนนมีคุณภาพและ
อบต.

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

300,000 300,000 300,000 ถนนมีคุณภาพและ
อบต.

กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา

(บาท)

- 500,000 500,000 500,000 ถนนมีคุณภาพและ

อบต.

200 ม. หนา 0.15 ม.

(บาท)

(KPI)

- 500,000 500,000 500,000 ถนนมีคุณภาพและ

อบต.

1,000 ม. หนา 0.15 ม.

สะดวกในการสัญจรไปมา
เพื่อใหประชาชนไดรับความ

ตัวชี้วัด

อบต. อบต.

ไดมาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)

20 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนน คสล. ซอยหนองกระทอมหมู -

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ตัวชี้วัด

กวาง 5 ม. ยาวไมนอยกวา

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 ถนนมีคุณภาพและ

150 ม. หนา 0.15 ม.

หนวยงาน

อบต. ไดมาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา

วัดใน หมูที่ 5

21 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนนเพื่อใหประชาชนไดรับความ

กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา

คสล. สายชายเขา - หวยหลอด หมูที่ 5 สะดวกในการสัญจรไปมา

200 ม. หนา 0.15 ม.

22 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม/ถนนลูกรัง/ เพื่อใหประชาชนไดรับความ

ถนนลูกรัง/หินผุ

หินผุ พื้นที่ หมูที่ 5

23 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

800,000
อบต.
-

ซอยสันติสุข หมูที่ 6

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

อบต.
-

รางระบายน้ํา คสล.
จํานวน 1 แหง

-

อบต.

อบต. ไดมาตรฐาน

300,000 300,000 300,000 ถนนมีคุณภาพและ
อบต.

สะดวกในการสัญจรไปมา
เพื่อแกไขเรื่องการระบายน้ํา

- 500,000 500,000 500,000 ถนนมีคุณภาพและ

อบต.

อบต.

ไดมาตรฐาน

- 500,000 500,000 500,000 รางระบายน้ําที่ได
อบต.

อบต.

อบต. มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
สามารถแกไขปญหาการ

กองชาง

ระบายน้ํา

ห น้ า ı 84

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)

25 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม/ถนนลูกรัง/ เพื่อใหประชาชนไดรับความ
หินผุ พื้นที่ หมูที่ 6

26 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนนคสล. ซอยตาฤาษี หมูที่ 7

27 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม

ถนนลูกรัง/หินผุ

-

(บาท)

สะดวกในการสัญจรไปมา
เพื่อใหประชาชนไดรับความ

กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา 500,000

200 ม. หนา 0.15 ม.

สะดวกในการสัญจรไปมา

200 ม. หนา 0.15 ม.

28 โครงการกอสรางราวเหล็กริมถนน

เพื่อใหประชาชนเกิดความ

จํานวน 1 แหง

ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

- 500,000

อบต.

กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา 650,000

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

ไดมาตรฐาน

500,000 500,000 ถนนมีคุณภาพและ

อบต.

-

อบต.

อบต.

50,000

50,000

อบต.

อบต.

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

อบต. ไดมาตรฐาน

- 500,000 500,000 500,000 ถนนมีคุณภาพและ

อบต.
100,000

(บาท)

(KPI)

- 300,000 300,000 300,000 ถนนมีคุณภาพและ
อบต.

ถนนคสล. สายอางเก็บน้ํา หมูที่ 7

ปองกันอุบัติเหตุ หมูที่ 7

(บาท)

สะดวกในการสัญจรไปมา
เพื่อใหประชาชนไดรับความ

ตัวชี้วัด

อบต. ไดมาตรฐาน
50,000 ราวสะพานที่ได
อบต. มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
ประชาชนเกิดความปลอดภัยใน

กองชาง

การสัญจรไปมา

ห น้ า ı 85

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)

29 โครงการกอสรางการดเรล (guard rail) เพื่อใหประชาชนเกิดความ
ริมถนน บริเวณทางโคง หมูที่ 7

หินผุ พื้นที่ หมูที่ 7

31 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา/

จํานวน 1 แหง

ถนนลูกรัง/หินผุ

-

(บาท)
-

-

-

เพื่อแกไขปญหาเรื่องการ

ระยะทาง 1,000 ม.

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

(บุกเบิก) ถนนลูกรัง ซอยนางกรีด หมูที่ 8สะดวกในการสัญจรไปมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

50,000

อบต.

อบต.

ยาวไมนอยกวา 500 ม.

(KPI)

50,000 ราวสะพานที่ได
อบต. มาตรฐาน

300,000 300,000 300,000 ถนนมีคุณภาพและ
อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

ไดมาตรฐาน

อบต. มาตรฐาน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนมีคุณภาพและ
อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รางระบายน้ําที่ได
อบต.

ถนนลูกรัง กวาง 5 ม.

(บาท)

50,000

อบต.

สะดวกในการสัญจรไปมา

วางทอ คสล. ถนนซอยตาฤาษี หมูที่ 7 ระบายน้ํา

32 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม

(บาท)

ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

30 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม/ถนนลูกรัง/ เพื่อใหประชาชนไดรับความ

ตัวชี้วัด

อบต. ไดมาตรฐาน

ประชาชนเกิดความปลอดภัยใน

กองชาง

การสัญจรไปมา
ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
สามารถแกไขปญหาเรื่องการ

กองชาง

ระบายน้ํา
ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา

ห น้ า ı 86

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)

33 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

ถนนคสล.สายชองเคียน - วัดราษฎรบํารุงสะดวกในการสัญจรไปมา

ตัวชี้วัด

(บาท)

กวาง 1 ม. ยาวไมนอยกวา 500,000
1,000 ม. หนา 0.15 ม.

(บาท)

(บาท)

(KPI)

อบต.

อบต.

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

- 500,000 500,000 500,000 ถนนมีคุณภาพและ

อบต.

หนวยงาน

อบต. ไดมาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 8

34 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนนคสล.ซอยบานนางจุย หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา1,900,000

สะดวกในการสัญจรไปมา

200 ม. หนา 0.15 ม.

35 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม/ถนนลูกรัง/ เพื่อใหประชาชนไดรับความ
หินผุ พื้นที่ หมูที่ 8

36 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนนคสล. สายบางกุง หมูที่ 9

ถนนลูกรัง/หินผุ

อบต.
-

สะดวกในการสัญจรไปมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

อบต.
-

กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา 800,000
200 ม. หนา 0.15 ม.

อบต.

อบต.

อบต. ไดมาตรฐาน

300,000 300,000 300,000 ถนนมีคุณภาพและ
อบต.

สะดวกในการสัญจรไปมา
เพื่อใหประชาชนไดรับความ

- 500,000 500,000 500,000 ถนนมีคุณภาพและ

อบต.

อบต. ไดมาตรฐาน

- 500,000 500,000 500,000 ถนนมีคุณภาพและ
อบต.

อบต.

อบต. ไดมาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)

37 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนนคสล. ซอยเลียบหนองไสติ่ง -

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ตัวชี้วัด

(บาท)

กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา 800,000
200 ม. หนา 0.15 ม.

(บาท)

(บาท)

(KPI)

อบต.

อบต.

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

- 500,000 500,000 500,000 ถนนมีคุณภาพและ

อบต.

หนวยงาน

อบต. ไดมาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา

คลองบางชางแหก หมูที่ 9

38 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนนคสล. ซอยแหลมปอ หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา 600,000
200 ม. หนา 0.15 ม.

39 โครงการกอสราง/ปรับปรุงสองขางคลอง เพื่อใหประชาชนไดรับความ

กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา

หนองไสติ่ง - คลองบางชางแหก หมูที่ 9 สะดวกในการสัญจรไปมา

200 ม.

40 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม/ถนนลูกรัง/ เพื่อใหประชาชนไดรับความ

ถนนลูกรัง/หินผุ

หินผุ พื้นที่ หมูที่ 9

สะดวกในการสัญจรไปมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

- 500,000 500,000 500,000 ถนนมีคุณภาพและ

อบต.

อบต.

-

อบต.

อบต. ไดมาตรฐาน

- 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ
อบต. ปลอดภัยในขีวิต

-

-

300,000 300,000 300,000 ถนนมีคุณภาพและ
อบต.

อบต.

อบต.

ไดมาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)

41 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

(บุกเบิก) ถนนซอยพรหมเรือง หมูที่ 10 สะดวกในการสัญจรไปมา

42 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

ถนนคสล. ซอยดอนโรงเรียน หมูที่ 10 สะดวกในการสัญจรไปมา

43 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

ถนนคสล. ซอยบานนายเปยก หมูที่ 10 สะดวกในการสัญจรไปมา

44 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนนคสล.ซอยบุนนาค หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ตัวชี้วัด

(บาท)

ถนนลูกรัง กวาง 5 ม.

800,000

ยาวไมนอยกวา 200 ม.

อบต.

(บาท)

(บาท)

(KPI)

อบต.

อบต ไดมาตรฐาน

กวาง 4 ม. ยาวไมเกิน 1,000,000 1,000,000 300,000 300,000 300,000 ถนนมีคุณภาพและ
50 ม. หนา 0.15 ม.
กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา

อบต.
-

200 ม. หนา 0.15 ม.
กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา

200 ม. หนา 0.15 ม.

อบต.

อบต.

อบต. ไดมาตรฐาน

- 500,000 500,000 500,000 ถนนมีคุณภาพและ
อบต.

-

อบต.

อบต.

อบต. ไดมาตรฐาน

- 500,000 500,000 500,000 ถนนมีคุณภาพและ
อบต.

อบต.

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

- 500,000 500,000 500,000 ถนนมีคุณภาพและ
อบต.

หนวยงาน

อบต. ไดมาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา

ห น้ า ı 89

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)

45 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
รองน้ํามิยาซาวา หมูที่ 10

เพื่อแกไขปญหาเรื่องการ

หินผุ พื้นที่ หมูที่ 10

47 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนนคสล. ซอยกลาง หมูที่ 11

รางระบายน้ํา คสล.

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สะดวกในการสัญจรไปมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

(บาท)
อบต.

ถนนลูกรัง/หินผุ

-

-

กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา 800,000

200 ม. หนา 0.15 ม.

อบต.

อบต.
-

อบต.

อบต.

ไดมาตรฐาน

อบต. ไดมาตรฐาน

300,000 300,000 300,000 ถนนมีคุณภาพและ
อบต.

อบต.

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

สามารถแกปญหาน้ําทวมได

กองชาง

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

อบต. มาตรฐาน

- 500,000 500,000 500,000 ถนนมีคุณภาพและ

อบต.
-

อบต.

หนวยงาน

(บาท)

300,000 300,000 300,000 ถนนมีคุณภาพและ
อบต.

ถนนลูกรัง/หินผุ

(บาท)

(KPI)

500,000 500,000 500,000 มีรางระบายน้ําที่ได

สะดวกในการสัญจรไปมา

48 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม/ถนนลูกรัง/ เพื่อใหประชาชนไดรับความ
หินผุ พื้นที่ หมูที่ 11

(บาท)

ระบายน้ํา

46 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม/ถนนลูกรัง/ เพื่อใหประชาชนไดรับความ

ตัวชี้วัด

อบต.

ไดมาตรฐาน

ในการสัญจรไปมา
ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา

ห น้ า ı 90

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)

49 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนนสายริมทะเล หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

50 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม/ถนนลูกรัง/ เพื่อใหประชาชนไดรับความ
หินผุ พื้นที่ หมูที่ 12

51 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม

ถนนคสล. ถนนสายตนยางขาว หมูที่ 13 สะดวกในการสัญจรไปมา

52 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.
ซอยบานตาติ่ง หมูที่ 13

(บาท)

กวาง 1 ม. ยาวไมนอยกวา 1,000,000
450 ม. หนา 0.15 ม.
ถนนลูกรัง/หินผุ

(บาท)

อบต.
-

อบต.
-

เพื่อแกไขปญหาเรื่องการ
ระบายน้ํา

150 ม. หนา 0.15 ม.
วางทอ คสล.

อบต.

อบต.

อบต. ไดมาตรฐาน

อบต.

ไดมาตรฐาน

- 500,000 500,000 500,000 ถนนมีคุณภาพและ

อบต.

อบต.

อบต.

อบต. ไดมาตรฐาน

600,000 100,000 500,000 500,000 500,000 รางระบายน้ําที่มี
อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

300,000 300,000 300,000 ถนนมีคุณภาพและ
อบต.

กวาง 5 ม. ยาวไมนอยกวา 500,000

(บาท)

(KPI)

- 500,000 500,000 500,000 ถนนมีคุณภาพและ

สะดวกในการสัญจรไปมา

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

ตัวชี้วัด

อบต. คุณภาพและได

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา

สามารถแกไขปญหาเรื่องการ

กองชาง

ระบายน้ํา

มาตรฐาน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

53 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม/ถนนลูกรัง/ เพื่อใหประชาชนไดรับความ
หินผุ พื้นที่ หมูที่ 13

(บุกเบิก) ซอยบานนายณรงค หมูที่ 14 สะดวกในการสัญจรไปมา

55 โครงการกอสรางราง/ทอระบายน้ํา คสล. เพื่อแกไขปญหาเรื่องการ

56 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา/ทอ
ระบายน้ํา คสล. ถนนสายดอนประดู

ระบายน้ํา
เพื่อแกไขปญหาเรื่องการ
ระบายน้ํา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ถนนลูกรัง/หินผุ

(บาท)

(บาท)

-

-

(บาท)
อบต.

กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา 500,000

200 ม.
รางระบายน้ํา คสล.

อบต.

จํานวน 1 แหง

อบต.

ไดมาตรฐาน

อบต.

อบต. ไดมาตรฐาน

- 500,000 500,000 500,000 รางระบายน้ําที่ได

จํานวน 1 แหง
รางระบายน้ํา คสล.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต. มาตรฐาน

- 500,000 500,000 500,000 500,000 รางระบายน้ําที่ได
อบต.

อบต.

อบต.

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

- 500,000 500,000 500,000 ถนนมีคุณภาพและ

อบต.
-

(บาท)

(KPI)

300,000 300,000 300,000 ถนนมีคุณภาพและ

สะดวกในการสัญจรไปมา

54 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนนเพื่อใหประชาชนไดรับความ

ถนนหนองเสานอก หมูที่ 14

งบประมาณและที่ผานมา

อบต. มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา
ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 14

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

โครงการ

57 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนไดรับความ

เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

ถนนคสล. ซอยบายนายภิรมย หมูที่ 14 สะดวกในการสัญจรไปมา

150 ม. หนา 0.15 ม.

58 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม/ถนนลูกรัง/ เพื่อใหประชาชนไดรับความ

ถนนลูกรัง/หินผุ

หินผุ พื้นที่ หมูที่ 14

อบต.
-

-

ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

20 จุด

1,000,000

อบต.

อบต.

อบต. ไดมาตรฐาน

300,000 300,000 300,000 ถนนมีคุณภาพและ
อบต.

จํานวน 14 หมูบาน

(KPI)

- 500,000 500,000 500,000 ถนนมีคุณภาพและ

สะดวกในการสัญจรไปมา

59 โครงการกอสราง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ
ซอมแซมเสียงตามสาย / ระบบ

-

กวาง 5 ม. ยาวไมนอยกวา

ตัวชี้วัด

อบต.

อบต.

ไดมาตรฐาน

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดรับความสะดวก

ที่รับผิดชอบ

กองชาง

ในการสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจรไปมา

- 500,000 500,000 500,000 ระบบเสียงตามสาย
อบต.
อบต.
อบต. ที่ไดมาตรฐาน

ประชาชนรับทราบขอมูล

-

มีศาลาอเนกประสงค เพื่อให

กองชาง

ขาวสารอยางทั่วถึง

กระจายเสียงไรสายหมูบาน

60 โครงการกอสรางศาลาหมูบาน
หมูที่ 1

เพื่อใชเปนศาลาอเนกประสงค
และใหบริการประชาชน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

จํานวน 1 หลัง

-

- 500,000 500,000 ศาลาฯ ทีได้
อบต.
อบต. มาตรฐาน

กองชาง

บริการ อํานวยความสะดวก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

โครงการ

61 โครงการกอสรางศาลาหมูบาน
หมูที่ 3

62 โครงการกอสรางศาลาหมูบาน
หมูที่ 12

63 โครงการซอมแซม/ปรับปรุง
ศาลาหมูบาน หมูที่ 1 - 14

วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนศาลาอเนกประสงค
และใหบริการประชาชน
เพื่อใชเปนศาลาอเนกประสงค

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
จํานวน 1 หลัง
- 500,000 500,000 ศาลาฯ ทีได้
อบต.
อบต. มาตรฐาน

จํานวน 1 หลัง

และใหบริการประชาชน
เพื่อใชเปนศาลาอเนกประสงค

จํานวน 11 หมูบาน

และใหบริการประชาชน

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีศาลาอเนกประสงค เพื่อให

กองชาง

บริการ อํานวยความสะดวก

- 500,000 500,000 ศาลาฯ ทีได้
อบต.
อบต. มาตรฐาน

มีศาลาอเนกประสงค เพื่อให

- 200,000 500,000 500,000 500,000 ศาลาฯ ทีได้
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. มาตรฐาน

มีศาลาอเนกประสงค เพื่อให

- 800,000 500,000 500,000 500,000 อาคารฯ ที่ได
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. มาตรฐาน

มีสถานที่ใหบริการประชาชน

- 500,000
อบต.

ที่รับผิดชอบ

กองชาง

บริการ อํานวยความสะดวก
กองชาง

บริการ อํานวยความสะดวก

(ยกเวน ม.1, ม.3, ม.12)

64 โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค/ เพื่อใหมีสถานที่ใหบริการดาน
อาคารสาธารณสุขชุมชน หมูที่ 12

ตางๆ แกประชาชนอยาง

จํานวน 1 หลัง

กองชาง

ที่เพียงพอ

เพียงพอ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมระบบไฟฟา เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต
สองสวางสาธารณะ

2 ขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 1

และทรัพยสินแกประชาชน
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
14 หมูบาน
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จัดวางระบบไฟฟา ประชาชนมีแสงสวางเพียงพอ
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. สองสวาง รอยละ 20

ขยายเขตไฟฟา

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินแกประชาชน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

-

อบต.

และทรัพยสินแกประชาชน

3 ขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 2

200,000

ขยายเขตไฟฟา

200,000
กฟภ./อบต.

- 500,000 500,000 จัดวางระบบไฟฟา
อบต.

-

ที่รับผิดชอบ

กองชาง

ครัวเรือนมีไฟฟาใช

กองชาง

ครัวเรือนมีไฟฟาใช

กองชาง

อบต. ที่ไดมาตรฐาน

- 500,000 500,000 จัดวางระบบไฟฟา
อบต.

หนวยงาน

อบต. ที่ไดมาตรฐาน

ห น้ า ı 95

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

โครงการ

4 ขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 4

วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

ขยายเขตไฟฟา

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

ขยายเขตไฟฟา

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

ขยายเขตไฟฟา

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินแกประชาชน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

-

300,000

-

ขยายเขตไฟฟา

300,000
อบต.

-

ที่รับผิดชอบ

ครัวเรือนมีไฟฟาใช

กองชาง

ครัวเรือนมีไฟฟาใช

กองชาง

ครัวเรือนมีไฟฟาใช

กองชาง

ครัวเรือนมีไฟฟาใช

กองชาง

อบต. ที่ไดมาตรฐาน

- 500,000 500,000 จัดวางระบบไฟฟา
อบต.

ผลที่คาดวาจะไดรับ

อบต. ที่ไดมาตรฐาน

- 500,000 500,000 จัดวางระบบไฟฟา
อบต.

หนวยงาน

อบต. ที่ไดมาตรฐาน

- 500,000 500,000 จัดวางระบบไฟฟา
อบต.

อบต.

และทรัพยสินแกประชาชน

7 ขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 7

300,000

(KPI)

- 500,000 500,000 จัดวางระบบไฟฟา
อบต.

อบต.

และทรัพยสินแกประชาชน

6 ขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 6

-

อบต.

และทรัพยสินแกประชาชน

5 ขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 5

300,000

ตัวชี้วัด

อบต. ที่ไดมาตรฐาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

โครงการ

8 ขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 8

วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

ขยายเขตไฟฟา

ขยายเขตไฟฟา

ขยายเขตไฟฟา

และทรัพยสินแกประชาชน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

-

200,000

-

ขยายเขตไฟฟา

200,000
อบต.

-

ที่รับผิดชอบ

ครัวเรือนมีไฟฟาใช

กองชาง

ครัวเรือนมีไฟฟาใช

กองชาง

ครัวเรือนมีไฟฟาใช

กองชาง

ครัวเรือนมีไฟฟาใช

กองชาง

อบต. ที่ไดมาตรฐาน

- 500,000 500,000 จัดวางระบบไฟฟา
อบต.

ผลที่คาดวาจะไดรับ

อบต. ที่ไดมาตรฐาน

- 500,000 500,000 จัดวางระบบไฟฟา
อบต.

หนวยงาน

อบต. ที่ไดมาตรฐาน

- 500,000 500,000 จัดวางระบบไฟฟา
อบต.

อบต.

และทรัพยสินแกประชาชน

11 ขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 13 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

200,000

(KPI)

- 500,000 500,000 จัดวางระบบไฟฟา
อบต.

อบต.

และทรัพยสินแกประชาชน

10 ขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 11 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

-

อบต.

และทรัพยสินแกประชาชน

9 ขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 10 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

300,000

ตัวชี้วัด

อบต. ที่ไดมาตรฐาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

12 ขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 14 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินแกประชาชน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

ขยายเขตไฟฟา

200,000
อบต.

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- 500,000 500,000 จัดวางระบบไฟฟา
อบต.

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ครัวเรือนมีไฟฟาใช

ที่รับผิดชอบ

กองชาง

อบต. ที่ไดมาตรฐาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร ที่ 7 ดานการบริหารจัดการ
5. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
โครงการ
วัตถุประสงค
ที่
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ประชาชนมีความพึงพอใจ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีความ
สํานักงาน อบต. / อาคารศูนยพัฒนา สํานักงานไวใชงานอยางเพียงพอ ในการใหบริการของ
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. พึงพอใจ มากกวา
เด็กเล็ก อบต. /ระบบประปา และ
รอยละ 60
อบต.

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด

สามารถใหบริการประชาชน

กองคลัง

ดวยความรวดเร็ว

กองชาง

ระบบไฟฟา

2 โครงการอบรมใหความรู การปองกัน
การทุจริตและการคอรรัปชั่น

ผูบริหาร/ขาราชการ/
ตระหนักถึงการปองกันและการ ลูกจางประจํา/พนักงานจาง/
ประชาชน
ทุจริต
เพื่อใหประชาชนและ จนท.

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

-

-

50,000

50,000

อบต.

อบต.

50,000 ผูเขารับการอบรมมี

อบต. ความรูเพิ่มขึ้น

การทุจริตและคอรรัปชั่น
ในหนวยงานลดลง

สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองชาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
5. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ
5.2 แผนงานความเข็มแข็งชุมชน

ที่

โครงการ

เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

วัตถุประสงค

1 โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน / เพื่อเก็บรวบรวมปญหาและ
ประชาคม เพื่อทราบปญหาและความ

ความตองการของประชาชน

ตองการ / บริการประชาชน

เพื่อเปนเครื่องมือในการ

ประชาชนตําบลบางมะพราว

ประชาชนทั่วไป

70,000

70,000

อบต.

อบต.

70,000 700,000
อบต.

อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

อบต. ไมนอยกวารอยละ
70

ที่รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด

ตองการของประชาชน
สามารถนํามาเปนแนวทาง
การจัดทําแผนใหบรรลุผล

2 โครงการอบรมการเรียนรูเกี่ยวกับการ เพื่อสงเสริมการเรียนรูการเมือง ประชาชนตําบลบางมะพราว 50,000
กับบทบาทของ อบต. ตอเด็ก เยาวชน และบทบาทของ อบต.

ผลที่คาดวาจะไดรับ

70,000 ประชาชนมีสวนรวม รับทราบปญหาและความ

กําหนดแผนใหบรรลุผล

เมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย การปกครองระบอบประชาธิปไตย

หนวยงาน

ประชาชนทั่วไป

อบต.

50,000

50,000

50,000

อบต.

อบต.

อบต.

50,000 ผูเขาอบรมไมนอย
อบต. กวา 5 คน ตอ
หมูบาน

ประชาชนมีความรูความเขา

สํานักงานปลัด

ใจในประชาธิปไตยและ
บทบาทของ อบต.มากขึ้น

ประชาชน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

โครงการ

3 โครงการพัฒนาการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
วัตถุประสงค
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
เพื่อลดขั้นตอนการใหบริการ
ผูบริหาร/ส.อบต.
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประสิทธิภาพการ
ขยายการใหบริการนอกเวลา ขาราชการ/ลูกจางประจํา
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. ปฏิบัติงานเพิ่ม
ราชการ สรางบรรยากาศที่ดีใน
/พนักงานจาง

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองชาง

การปฏิบัติงาน

4 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี

เพื่อสงเสริมการจัดเก็บขอมูล
และ การจัดเก็บภาษี

1 ครั้ง

1,500,000 1,500,000 500,000 500,000 500,000 มีรายไดจากการ

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต. เก็บภาษีเพิ่ม

เปนหลักฐานขอมูลของ อบต.

กองคลัง

และเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5 โครงการอุดหนุนสวนราชการ อปท.อื่น เพื่ออุดหนุนงบประมาณใหสวน
องคกรการกุศล องคกรภาคประชาชน ราชการ อปท.อื่น องคกรการ
ในการจัดบริการสาธารณะดานการ

กุศล องคกรภาคประชาชน ใน

บริหารจัดการ อบต. ที่เปนประโยชน

การบริการสาธารณะดานการ

ตอประชาชนในพื้นที่

บริหารจัดการที่เปนประโยชน

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
สวนราชการ อปท.อื่น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับบริการ ประชาชนไดรับการบริการที่ดี
จากภาครัฐ
องคกรการกุศล
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. ที่ดีขึ้น
องคกรภาคเอกชน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด
กองคลัง

ตอประชาชน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
5. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ฯลฯ อาคาร เพื่อใหบริเวณอาคารสํานักงาน /
สํานักงาน อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

อาคารศูนยเด็กมีความสวยงาม

เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
อาคารสํานักงาน
อาคารศูนยเด็กเล็ก

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีอาคารที่มีคุณภาพ
อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต. และไดมาตรฐาน

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีสถานที่ดูแลเด็กปฐมวัย

ที่รับผิดชอบ

กองชาง

ที่ไดมาตรฐาน

อบต.บางมะพราว

2 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
อาคารสํานักงาน /อาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต. / หองน้ําสํานักงาน ฯ/
หองประชุมสภา อบต.

3 โครงการกอสรางปรับปรุงอาคาร

ที่ทําการ อบต. / 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 500,000 มีสถานที่ทํางาน ที่ได มีสถานที่ทํางาน ที่ได
พรอมปฏิบัติงานและรองรับผูมา
มาตรฐาน สามารถใหบริการ
อาคารศูนยพัฒนา
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. มาตรฐาน
ติดตอราชการ
ประชาชนไดดีขึ้น
เด็กเล็ก/หองประชุมสภา
อบต.
เพื่อปรับปรุงสถานที่ใหเหมาะสม

เพื่อใหมีอาคารเก็บพัสดุ

เก็บพัสดุของ อบต.

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

อาคารเก็บพัสดุ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การจัดเก็บพัสดุ
อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต. ดีขึ้น รอยละ 50

การจัดเก็บพัสดุมี

กองชาง

กองชาง

คุณภาพไดมาตรฐาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

โครงการ

4 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ปายชื่อ
ที่ทําการ อบต.บางมะพราว

วัตถุประสงค

เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

เพื่อใหสถานที่มีความเปน

ปายชื่อที่ทําการ

ระเบียบเรียบรอย มีภูมิทัศน

อบต.บางมะพราว

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีสถานที่ทํางานที่ได
อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต. มาตรฐาน

สวยงาม

5 โครงการกอสรางรั้วแนวเขตที่ทําการ
อบต.บางมะพราว

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีสถานที่ทํางานที่มีความ

ที่รับผิดชอบ

กองชาง

เปนระเบียบเรียบรอย
มีภูมิทัศนสวยงาม

เพื่อใหสถานที่ทํางานมีความ

รั้วแนวเขตที่ทําการ

เปนระเบียบเรียบรอย

อบต.บางมะพราว

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีสถานที่ทํางานที่ได
อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต. มาตรฐาน

มีสถานที่ทํางานที่มีความ

กองชาง

เปนระเบียบเรียบรอย
มีภูมิทัศนสวยงาม

6 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. /

เพื่อปองกันน้ําทวมขังสถานที่

กอสรางลาน คสล. บริเวณ

ราชการ/มีลานจัดกิจกรรม

อบต.บางมะพราว

กลางแจง

ทอระบายน้ํา คสล.
พรอมบอพัก/ลาน คสล.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีทอระบายน้ําที่ได
อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต. มาตรฐาน

สามารถระบายน้ําไดและน้ํา

กองชาง

ไมทวมสถานที่ราชการ/
ประชาชนมีลานประกอบ
กิจกรรมกลางแจง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร ที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาการทองเที่ยว
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมสวนสุขภาพ เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
หมูที่ 10

2 โครงการสนับสนุนการสอบแนวเขต

สําหรับพักผอน
เพื่อปองกันการบุกรุกแนวเขต

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
1 แหง
300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 มีสวนสุขภาพที่ได
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. มาตรฐาน

14 หมูบาน

พรอมออก นสล. ที่สาธารณะทั้งตําบล ที่สาธารณะ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปองกันการบุกรุก
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. ที่สาธารณะได

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีสถานที่สําหรับ

สํานักงานปลัด

พักผอน
สามารถปองกันการบุกรุกที่

สํานักงานปลัด

สาธารณะได

รอยละ 50

3 โครงการลดขยะจากตนทาง

เพื่อใหประชาชนเรียนรูวิธี
กําจัดขยะอยางถูกวิธี

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

14 หมูบาน

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000 ปริมาณขยะลดลง
อบต. รอยละ 10

ลดปริมาณขยะ

สํานักงานปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
14 หมูบาน
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถังขยะที่ไดมาตรฐาน มีภาชนะสําหรับทิ้งขยะเพียงพอ
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

4 โครงการจัดหาถังขยะ

เพื่อใหมีภาชนะสําหรับทิ้งขยะ

5 โครงการหาดสวยดวยมือเรา

เพื่อกําจัดขยะบริเวณชายหาด

พื้นที่ตําบลบางมะพราว

6 โครงการจัดหาสถานที่ทิ้งและสราง

เพื่อใหมีที่ทิ้งขยะและระบบการ

14 หมูบาน

ระบบการทําลายขยะที่ถูกวิธี

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000 ประชาชนมีสวนรวม ชายหาดมีความสะอาด สวยงาม
อบต. ไมนอยกวารอยละ 40

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีสถานที่และระบบ

อบต.

กําจัดขยะที่ถูกวิธี

50,000
อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต. การกําจัดขยะที่ได

มีสถานที่และระบบการกําจัด

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

ขยะที่ถูกวิธี

มาตรฐาน

7 โครงการสนับสนุนการผลิตกาซชีวภาพ เพื่อกําจัดขยะ และของเสีย โดย
และปุยหมักจากขยะอินทรียและ

การนํามาแปรสภาพเปนของที่

ของเสีย

มีประโยชน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

14 หมูบาน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลดรายจายได
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. รอยละ 10

ไดพลังงานทางเลือก

สํานักงานปลัด

กาชชีวภาพ และ ปุย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

โครงการ

8 โครงการจัดระบบบําบัดน้ําเสีย
ครอบคลุมทั้งตําบล

วัตถุประสงค
เพื่อปองกันและแกไขปญหา
การเกิดน้ําเสียในแหลงน้ํา
ธรรมชาติ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
14 หมูบาน
200,000 200,000
- 200,000 มีระบบบําบัดน้ําเสีย มีระบบบําบัดน้ําเสียที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถปองกัน
อบต.
อบต.
อบต. ที่ไดมาตรฐาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัด
กองชาง

การเกิดน้ําเสียได
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
6. ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการพัฒนาการทองเที่ยว
6.2 แผนงานศาสนา วัฒธนธรรม และนันทนาการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนชายหาด และ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
สงเสริมการทองเที่ยววิถีชุมชนตลาด

วิถีชุมชน

เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
พื้นที่ หมูที่ 10,14
100,000 100,000 500,000 500,000 500,000 นักทองเที่ยวเพิ่ม
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. รอยละ 20

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีรายได

ที่รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด

เพิ่มมากขึ้น

เดอะโพลเพล

2 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยววิถีชุมชน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ตลาดฝงกระโจมซิตี

วิถีชุมชน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

พื้นที่ หมูที่ 12

500,000 500,000 500,000 นักทองเที่ยวเพิ่ม
อบต.
อบต.
อบต. รอยละ 20

ประชาชนมีรายได

สํานักงานปลัด

เพิ่มมากขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
6. ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาการทองเที่ยว
6.3 แผนงานการเกษตร

ที่

โครงการ

1 โครงการปองกันและกําจัดโรค-แมลง
ศัตรูพืช

2 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ/

วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มปองกันและกําจัดโรค
แมลง-ศัตรูพืชที่ระบาด

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
14 หมูบาน
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โรค/แมลง/ศัตรูพืช
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. ลดลงรอยละ 50

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

สามารถลดการระบาดของ

สํานักงานปลัด

โรค/แมลง/ศัตรูพืช

สนง.เกษตรฯ

14 หมูบาน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปาไมเพิ่ม รอยละ
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. 20 ของพื้นที่ปาไม

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

สํานักงานปลัด

14 หมูบาน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ภูมิทัศนฯ มีความ
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. สวยงาม

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่

สํานักงานปลัด

สงเสริมการปลูกปาเพื่อทดแทนสวนที่
ถูกทําลาย

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สองขางถนน เพื่อใหหมูบาน/ตําบลมีภูมิทัศน
หมูบาน ริมทะเล ทั้งตําบล พรอม

ที่สวยงาม

หมูบาน/ตําบล

ตกแตงดูแลรักษา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

4 โครงการสรางจิตสํานึกเพื่อการอนุรักษ เพื่อเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชายฝง และสิ่งแวดลอมที่ดีในชุมชน

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
14 หมูบาน
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวมอบรมไม
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. นอยกวา หมูบาน

และสิ่งแวดลอมในชุมชน

5 โครงการดูแล ปองกัน เฝาระวัง
การบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีจิตสํานึกรักทรัพ-

ที่รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด

ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ละ 5 คน
เพื่อเฝาระวัง ดูแลรักษา
ระบบนิเวศนปาไมและระบบ
นิเวศนชายฝงทะเล

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

14 หมูบาน

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000 ลดการบุกรุกปาไม ใหมีทรัพยากรปาไม และชายฝง
อบต. และรักษาระบบนิเวศ ทะเลสมบรูณยั่งยืน

สํานักงานปลัด

ชายฝงทะเล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการ พัฒนาแบบประชารัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร ที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
7. ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา
7.1 แผนงานการพาณิชย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ขยายเขต เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค
ระบบประปาหมูบาน และเพิ่มระบบ

บริโภคอยางเพียงพอ

เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
จํานวน 1 แหง
- 500,000 500,000 500,000 การขาดแคลนน้ําลด ประชาชนมีน้ําอุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ
อบต.
อบต.
อบต. ลงรอยละ 20

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองชาง

กรองน้ํา หมูที่ 1

2 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ขยายเขต เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค
ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 2

150,000 150,000 500,000 500,000 500,000 การขาดแคลนน้ําลด ประชาชนมีน้ําอุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. ลงรอยละ 20

กองชาง

จํานวน 1 แหง

150,000
อบต.

กองชาง

บริโภคอยางเพียงพอ

3 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ขยายเขต เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค
ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 3

จํานวน 1 แหง

บริโภคอยางเพียงพอ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

- 500,000 500,000 500,000 การขาดแคลนน้ําลด ประชาชนมีน้ําอุปโภค บริโภค
อบต.
อบต.
อบต. ลงรอยละ 20
อยางเพียงพอ

ห น้ า ı 111

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

4 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ขยายเขต เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค
ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 4

บริโภคอยางเพียงพอ

5 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ขยายเขต เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค
ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 5

7 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 7

บริโภคอยางเพียงพอ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่รับผิดชอบ

กองชาง

100,000
อบต.

- 500,000 500,000 500,000 การขาดแคลนน้ําลด ประชาชนมีน้ําอุปโภค บริโภค
อบต.
อบต.
อบต. ลงรอยละ 20
อยางเพียงพอ

กองชาง

จํานวน 1 แหง

100,000
อบต.

- 500,000 500,000 500,000 การขาดแคลนน้ําลด ประชาชนมีน้ําอุปโภค บริโภค
อบต.
อบต.
อบต. ลงรอยละ 20
อยางเพียงพอ

กองชาง

จํานวน 1 แหง

150,000 150,000 500,000 500,000 500,000 การขาดแคลนน้ําลด ประชาชนมีน้ําอุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. ลงรอยละ 20

กองชาง

บริโภคอยางเพียงพอ
เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค

หนวยงาน

จํานวน 1 แหง

บริโภคอยางเพียงพอ

6 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ขยายเขต เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค
ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 6

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
จํานวน 1 แหง
100,000
- 500,000 500,000 500,000 การขาดแคลนน้ําลด ประชาชนมีน้ําอุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. ลงรอยละ 20
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

โครงการ

8 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 8

9 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 9

10 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 10

11 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 11

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ
เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
4,000,000 4,000,000 500,000 500,000 500,000 การขาดแคลนน้ําลด ประชาชนมีน้ําอุปโภค บริโภค
จํานวน 1 แหง
อยางเพียงพอ
อบต.
อบต.
อบต. ลงรอยละ 20

จํานวน 1 แหง

บริโภคอยางเพียงพอ
เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค

จํานวน 1 แหง

บริโภคอยางเพียงพอ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

4,000,000 4,000,000 500,000 500,000 500,000 การขาดแคลนน้ําลด

อบต.

บริโภคอยางเพียงพอ
เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค

400,000 400,000 500,000 500,000 500,000 การขาดแคลนน้ําลด ประชาชนมีน้ําอุปโภค บริโภค
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. ลงรอยละ 20
อยางเพียงพอ

จํานวน 1 แหง

800,000
อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต. ลงรอยละ 20

ประชาชนมีน้ําอุปโภค บริโภค

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองชาง

กองชาง

กองชาง

อยางเพียงพอ

- 500,000 500,000 500,000 การขาดแคลนน้ําลด ประชาชนมีน้ําอุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ
อบต.
อบต.
อบต. ลงรอยละ 20

กองชาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

โครงการ

12 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 12

13 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 13

14 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 14

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ
เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
จํานวน 1 แหง
400,000
- 500,000 500,000 500,000 การขาดแคลนน้ําลด ประชาชนมีน้ําอุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. ลงรอยละ 20

บริโภคอยางเพียงพอ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่รับผิดชอบ

กองชาง

จํานวน 1 แหง

300,000
อบต.

- 500,000 500,000 500,000 การขาดแคลนน้ําลด ประชาชนมีน้ําอุปโภค บริโภค
อบต.
อบต.
อบต. ลงรอยละ 20
อยางเพียงพอ

กองชาง

จํานวน 1 แหง

300,000
อบต.

- 500,000 500,000 500,000 การขาดแคลนน้ําลด ประชาชนมีน้ําอุปโภค บริโภค
อบต.
อบต.
อบต. ลงรอยละ 20
อยางเพียงพอ

กองชาง

บริโภคอยางเพียงพอ
เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค

หนวยงาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
7. ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา
7.2 แผนงานการเกษตร

ที่

โครงการ

1 โครงการขุดลอกหนองเสา หมูที่ 13

วัตถุประสงค
เพื่อแกปญหาน้ําทวมและ
น้ําแลงในพื้นที่

2 โครงการขุดลอก หวยน้ําเย็น
หมูที่ 1, ม.9

เพื่อใหมีสถานที่กักเก็บน้ําไว

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
จํานวน 1 แหง
1,000,000
- 500,000 500,000 500,000 การขาดแคลนน้ํา
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. ลดลง รอยละ 20

จํานวน 1 แหง

1,000,000

อบต.

อุปโภค บริโภคในฤดูแลง

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีสถานที่เก็บน้ําไวใชตลอด

ที่รับผิดชอบ

กองชาง

ฤดูกาล

- 500,000 500,000 500,000 หวย หนอง คลอง ฯ ประชาชนมีแหลงกักเก็บน้ําไว
อบต.
อบต.
อบต. ไดรับการขุดลอก ไม ใชอุปโภค บริโภค ตลอดฤดู

กองชาง

นอยกวา รอยละ 10

3 โครงการขุดลอกรองน้ํามิยาซาวา

เพื่อปองกันน้ําทวมในฤดูฝน

หมูที่ 10,13,14

จํานวน 1 แหง

1,000,000

อบต.

- 500,000 500,000 500,000 หวย หนอง คลอง ฯ สามารถแกปญหาน้ําทวม
อบต.
อบต.
อบต. ไดรับการขุดลอก ไม ในฤดูฝน

กองชาง

นอยกวา รอยละ 10

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

โครงการ

4 โครงการขุดลอกปากคลองจมูกโพรง
หมูที่ 8,10

วัตถุประสงค
เพื่อแกปญหาดินทรายทับถม
บริเวณปากคลองจมูกโพรง

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
1,000,000
จํานวน 1 แหง
- 500,000 500,000 500,000 สามารถแกปญหาการ ประชาชนสามารถประกอบ
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. ทับถมของดินทรายได อาชีพการประมงได

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองชาง

รอยละ 50

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ใหมีความมั่นคง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต
1 ยุทศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.1 แผนงานความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

ที่

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

ประชาชน
ตําบลบางมะพราว

โครงการ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซอมแซม
ที่อยูอาศัยใหกับผูดอยโอกาส

ตัวชี้วัด

หนวยงาน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น รอยละ 1 ของกลุม ที่ดีขึ้น

ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัด
พม.จ.ชุมพร

เปาหมาย

2 โครงการสนับสนุนการจัดการบริการ

เพื่อดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ

ผูสูงอายุ

ระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะเพิ่งพิง ที่อยูในภาวะติดบานติดเตียงใหมี ในตําบลบางมพพราว
(สปสช.)

-

-

250,000

250,000

250,000 ผูสูงอายุไดรับการดูแล

ผูสูงอายุที่อยูในภาวะติดบาน

ดานสุขภาพตามมาตรฐานฯติดเตียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด
สปสช.

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
1 ยุทศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(KPI)

(บาท)
1 โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค เพื่อใหมีสถานที่ออกกําลังกาย
ประจําตําบล

2 โครงการจัดงานประเพณีปดทอง
หลวงพอพัน จนฺทสิริ

ลานกีฬาอเนกประสงค

(บาท)
-

(บาท)

(บาท)

ประเพณีในทองถิ่น

ที่รับผิดชอบ

- 4,000,000 4,000,000 4,000,000 มีลานกีฬาที่ไดมาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพรางกาย

กองชาง

แข็งแรงและหางไกลยาเสพติด

ประชาชนในตําบล
บางมะพราว/
ประชาชนทั่วไป

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท)

สําหรับประชาชน

เพื่อสงเสริมขนบธรรมเนียม

หนวยงาน

400,000 400,000

400,000 400,000 400,000 ประชาชนเขารวมงาน
ไมนอยกวารอยละ

สงเสริมฟนฟูและอนุรักษไวซึ่ง

อบจ.

ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น

สํานักปลัดอบต.

60 ของกลุมเปาหมาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
1 ยุทศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
เปาหมาย

ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)

1 โครงการจัดหาพรอมติดตั้งกลอง
วงจรปดพื้นที่ตําบลบางมะพราว

2 โครงการกอสรางอาคารงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

3 โครงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน

(บาท)

เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย ติดตั้งกลองวงจรปด
ในชีวิตและทรัพยสิน
พื้นที่ตําบลบางมะพราว

-

เพื่อใหมีอาคารดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

อาคารงานปองกันฯ

-

เพื่อจัดหายานพาหนะสําหรับ
การแพทยฉุกเฉิน

รถลําเลียงผูปวยฉุกเฉิน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีกลองวงจรปดที่ไดมาตรฐาน

สํานักปลัด

ชีวิตและทรัพยสิน

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีอาคารสํานักงานที่ได มีอาคารสํานักงานสําหรับ
มาตรฐาน

-

สํานักปลัด

ใหบริการประชาชน

- 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีรถฉุกเฉินที่ไดมาตรฐาน มียานพาหนะในการชวยเหลือ

สํานักปลัด

ประชาชนไดอยางรวดเร็ว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1 ยุทศาสตรที่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชน
4.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(KPI)

(บาท)
1 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.

เพื่อแกปญหาน้ําทวมในพื้นที่

-

(บาท)
-

คสล.

หนารานคาชุมชน หมูที่ 1

2 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.

ทอลอดเหลี่ยม

(บาท)

เพื่อแกปญหาน้ําทวมในพื้นที่

ซอยแหลมปอ หมูที่ 1

ทอลอดเหลี่ยม

-

กวาง 5 ม. ยาวไมนอยกวา

คสล. สายชายเขา - บานน้ําตก หมูที่ 1,7 สะดวกในการสัญจรไปมา

1,600 ม. หนา 0.15 ม.

-

800,000 800,000 800,000 ปญหาน้ําทวมลดลง

800,000 800,000 800,000 ปญหาน้ําทวมลดลง
รอยละ 20

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)
รอยละ 20

คสล.

3 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน เพื่อใหประชาชนไดรับความ

(บาท)

หนวยงาน

- 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ถนนมีคุณภาพและได
มาตรฐาน

สามารแกไขปญหาน้ําทวมใน

กองชาง

พื้นที่
สามารแกไขปญหาน้ําทวมใน

กองชาง

พื้นที่
ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจร

เชื่อมตอตําบลพอแดง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

4 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนนคสล. สายในลุม หมูที่ 2,6

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

(KPI)

กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา

-

800 ม. หนา 0.15 ม.

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนมีคุณภาพและได
มาตรฐาน

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดรับความสะดวก

ที่รับผิดชอบ

กองชาง

ในการสัญจร

เชื่อมตอตําบลปากน้ํา

5 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนน คสล. สายปาพักสัตว หมูที่ 3,10

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

กวาง 6 ม. ยาวไมนอยกวา

-

1,200 ม. หนา 0.15 ม.

- 4,200,000 4,200,000 4,200,000 ถนนมีคุณภาพและได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจร

เชื่อมตอตําบลนาพญา

6 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
คสล./ลาดยาง สายดอนทราย หมูที่ 3

1,700 ม. หนา 0.15 ม.

-

- 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ถนนมีคุณภาพและได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจร

เชื่อมตอตําบลนาพญา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

7 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนนคสล. สายบางเหรียง หมูที่ 3

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

(KPI)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

กวาง 5 ม. ยาวไมนอยกวา

สะดวกในการสัญจรไปมา

1,400 ม. หนา 0.15 ม.

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา

-

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนนมีคุณภาพและได
มาตรฐาน

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดรับความสะดวก

ที่รับผิดชอบ

กองชาง

ในการสัญจร

เชื่อมตอตําบลปากน้ํา

8 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
คสล. สายศูนยยุติธรรมชุมชน หมูที่ 3

สะดวกในการสัญจรไปมา

-

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนมีคุณภาพและได

400 ม. หนา 0.15 ม.

มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจร

เชื่อมตอตําบลพอแดง

9 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.

เพื่อแกปญหาน้ําทวมในพื้นที่

-

-

คสล.

ซอยบางมะพราว หมูที่ 4

10 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.

ทอลอดเหลี่ยม

เพื่อแกปญหาน้ําทวมในพื้นที่

สายบานตาหลอ หมูที่ 4

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ทอลอดเหลี่ยม
คสล.

800,000 800,000 800,000 ปญหาน้ําทวมลดลง
รอยละ 20

-

-

800,000 800,000 800,000 ปญหาน้ําทวมลดลง
รอยละ 20

สามารแกไขปญหาน้ําทวมใน

กองชาง

พื้นที่
สามารแกไขปญหาน้ําทวมใน

กองชาง

พื้นที่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(KPI)

(บาท)
11 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
คสล. สายเตาปูน หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา

สะดวกในการสัญจรไปมา

1,400 ม. หนา 0.15 ม.

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา

(บาท)
-

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

- 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ถนนมีคุณภาพและได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจร

เชื่อมตอตําบลพอแดง

12 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
คสล. สายบานตาหลอ หมูที่ 4

-

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนมีคุณภาพและได

800 ม. หนา 0.15 ม.

มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจร

เชื่อมตอตําบลพอแดง

13 โครงการกอสรางสะพานเชื่อมถนน

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
หัวทาบางมะพราวเชื่อมตอถนนสายเตาปูน สะดวกในการสัญจรไปมา

สะพาน คสล.

-

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนนมีคุณภาพและได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจร

หมูที่ 4
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(KPI)

(บาท)
14 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

คสล. สายชายเขา - หวยหลอด หมูที่ 5 สะดวกในการสัญจรไปมา

กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา

(บาท)
-

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

- 7,500,000 7,500,000 7,500,000 ถนนมีคุณภาพและได

3,000 ม. หนา 0.15 ม.

หนวยงาน

มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจร

เชื่อมตอตําบลพอแดง

15 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
คสล. สายหนองกระทอมหมู - วัดใน

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

กวาง 5 ม. ยาวไมนอยกวา

สะดวกในการสัญจรไปมา

700 ม. หนา 0.15 ม.

เพื่อแกไขปญหาน้ําไหลหลาก
จากที่สูง

รางระบายน้ํา คสล.

-

- 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนนมีคุณภาพและได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจร

หมูที่ 5 เชื่อมตอตําบลพอแดง

16 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. บริเวณหนองอินทนิน

-

-

700,000 700,000 700,000 รางระบายน้ําที่ไดมาตรฐานสามารถแกไขปญหาน้ํา

กองชาง

ไหลหลากจากที่สูง

หมูที่ 5

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(KPI)

(บาท)
17 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. สายสุขสันติ หมูที่ 6

18 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนน คสล. สายคุมสม หมูที่ 6

เพื่อแกไขปญหาน้ําไหลหลาก

รางระบายน้ํา คสล.

(บาท)
-

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)
(บาท)
700,000 700,000 700,000 รางระบายน้ําที่ไดมาตรฐานสามารถแกไขปญหาน้ํา

จากที่สูง
เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

หนวยงาน

กองชาง

ไหลหลากจากที่สูง
กวาง 5 ม. ยาวไมนอยกวา

1,300,000 1,300,000 1,300,000 ถนนมีคุณภาพและได

500 ม. หนา 0.15 ม.

มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจร

เชื่อมตอตําบลพอแดง

19 โครงการกอสรางเขื่อนกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง

เพื่อปองกันปญหาน้ํากัดเซาะตลิ่ง เขื่อนกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง

แมน้ําหลังสวน บริเวณหมูที่ 2,4,6

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

-

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 แกปญหาการพังทลายของสามารถแกปญหาการพังทลาย

กองชาง

ตลิ่งไดไมนอยกวา รอยละ 80ของตลิ่ง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(KPI)

(บาท)
20 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
คสล. สายตาฤาษี หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา

สะดวกในการสัญจรไปมา

1,000 ม. หนา 0.15 ม.

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา

(บาท)
-

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

- 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนนมีคุณภาพและได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจร

เชื่อมตอตําบลพอแดง

21 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
คสล. สายอางเก็บน้ํา หมูที่ 7

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนมีคุณภาพและได

400 ม. หนา 0.15 ม.

มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจร

เชื่อมตอตําบลพอแดง

22 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ฝายน้ําลน คสล. หมูที่ 7

เพื่อใหมีสถานที่สําหรับกักเก็บน้ํา
เพื่ออุปโภค บริโภคและเพื่อการ
เกษตร

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ฝายน้ําลน
คสล.

-

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การขาดแคลนน้ําลดลง ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภค
รอยละ 20

กองชาง

และใชสําหรับการเกษตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

(KPI)

เพื่อใหมีสถานที่สําหรับกักเก็บน้ํา

ฝายน้ําลน

เพื่ออุปโภค บริโภคและเพื่อการ
เกษตร

คสล.

โครงการ

23 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ฝายน้ําลน คสล. สายตาฤาษี หมูที่ 7

24 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

คสล. สายบานนางจุย หมูที่ 8 เชื่อมตอ สะดวกในการสัญจรไปมา

กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา

-

2,000 ม. หนา 0.15 ม.

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การขาดแคลนน้ําลดลง ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภค
รอยละ 20

-

หนวยงาน

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนนมีคุณภาพและได
มาตรฐาน

ที่รับผิดชอบ

กองชาง

และใชสําหรับการเกษตร

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจร

หมูที่ 11 เชื่อมตอตําบลปากน้ํา

25 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
คสล. สายนางสาวสมจิต หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา

500 ม. หนา 0.15 ม.

-

- 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ถนนมีคุณภาพและได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจร

หมูที่ 8 เชื่อมตอตําบลปากน้ํา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(KPI)

(บาท)
26 โครงการกอสรางประตูกั้นน้ําเค็ม
คลองจมูกโพรง หมูที่ 8,10

เพื่อกักเก็บน้ําจืดเพื่อการเกษร

ประตูกั้นน้ําเค็ม

(บาท)
-

(บาท)
-

และปองกันน้ําทะเลหนุน

(บาท)

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

100,000,000 100,000,000 100,000,000

แกไขปญหาน้ําทะเลหนุนไดสามารถกักเก็บน้ําจืด
ไมนอยกวารอยละ 80

กองชาง

เพื่อการเกษตรและสามารถ
ปองกันน้ําทะเลหนุน

27 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
คสล. สายบางกุง หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนมีคุณภาพและได

400 ม. หนา 0.15 ม.

มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจร

เชื่อมตอตําบลพอแดง

28 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.

เพื่อแกปญหาน้ําทวมในพื้นที่

ถนนสายหนองหมี/บางกุง หมูที่ 9

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ทอลอดเหลี่ยม
คสล.

-

-

800,000 800,000 800,000 ปญหาน้ําทวมลดลง
รอยละ 20

สามารแกไขปญหาน้ําทวมใน

กองชาง

พื้นที่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(KPI)

(บาท)
29 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ถนนสายบานน้ําตก หมูที่ 9

30 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
คสล.สายแหลมปอ - หนองหลวง หมูที่ 9

เพื่อแกไขปญหาน้ําไหลบา

รางระบายน้ํา คสล.

(บาท)
-

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท)
(บาท)
(บาท)
900,000 900,000 900,000 รางระบายน้ําที่ไดมาตรฐานสามารถแกไขปญหาน้ําหลาก

จากที่สูง
เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองชาง

จากที่สูง
กวาง 4 ม. ยาวไมนอยกวา

1,300,000 1,300,000 1,300,000 ถนนมีคุณภาพและได

500 ม. หนา 0.15 ม.

มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจร

เชื่อมตอตําบลพอแดง

31 โครงการกอสรางเขื่อนกั้นทรายและคลื่น เพื่อแกไขปญหาคลื่นกัดเซาะ
รองน้ําคลองจมูกโพรง หมูที่ 8,10
ชายฝง/แกไขปญหาการทับถม
ของทรายชวงมรสุม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เขื่อนกั้นทราย
และคลื่น

-

-

100,000,000 100,000,000 100,000,000

แกไขปญหาคลื่นกัดเซาะ สามารถแกไขปญหาเรื่องคลื่น
ชายฝงได ไมนอยกวา

กัดเซาะชายฝงและแกไขปญหา

รอยละ 80

การทับถมของทรายชวงมรสุม

กองชาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(KPI)

(บาท)
32 โครงการกอสรางเขื่อนกั้นทรายและคลื่น เพื่อแกไขปญหาคลื่นกัดเซาะ
ชายฝงทะเล หมูที่ 8, 10 - 14

33 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

ชายฝง

เขื่อนกั้นทราย

(บาท)
-

และคลื่น

(บาท)
-

(บาท)

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

410,000,000 410,000,000 410,000,000

เขื่อนกั้นทรายที่เปนไปตามสามารถปองกันปญหาคลื่น
มาตรฐาน

กองชาง

กัดเซาะชายฝง

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่

รางระบายน้ํา คสล.

-

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รางระบายน้ําที่ไดมาตรฐานสามารถแกไขปญหาน้ําทวม

กองชาง

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่

รางระบายน้ํา คสล.

-

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รางระบายน้ําที่ไดมาตรฐานสามารถแกไขปญหาน้ําทวม

กองชาง

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่

รางระบายน้ํา คสล.

-

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รางระบายน้ําที่ไดมาตรฐานสามารถแกไขปญหาน้ําทวม

กองชาง

คสล. ถนนหนาโรงเรียนวัดราษฎรบํารุง วัดราษฎรบํารุง หมูที่ 10

34 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. รองน้ํามิยาซาวา หมูที่ 10

35 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ถนนเลียบทะเล หมูที่ 11

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(KPI)

(บาท)
36 โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค/

เพื่อใหมีอาคารอเนกประสงค

อาคารสาธารณสุขชุมชน บานหัวแหลม สําหรับใหบริการประชาชน

(บาท)

อาคารอเนกประสงค/

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีอาคารที่ไดมาตรฐาน

อาคารสาธารณสุข

ประชาชนมีอาคารไวสํารับจัด

กองชาง

กิจกรรมตางๆ

หมูที่ 12

37 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่

ทอระบายน้ํา คสล.

-

อบต.

สายบานตาติ่ง หมูทื่ 13

38 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
คสล. สายบานตาติ่ง หมูที่ 13

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ทอระบายน้ําที่ได

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

กวาง 5 ม. ยาวไมนอยกวา
2,000 ม. หนา 0.15 ม.

-

อบต.

อบต

กองชาง

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

อบต. มาตรฐาน

- 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ถนนมีคุณภาพและได
อบต.

สามารถแกไขปญหาน้ําทวม

อบต. มาตรฐาน

ในการสัญจร

เชื่อมตอตําบลนาพญา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ห น้ า ı 131

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(KPI)

(บาท)
39 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
คสล.สายตนยางขาว หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

(บาท)

กวาง 5 ม. ยาวไมนอยกวา

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนนมีคุณภาพและได

500 ม. หนา 0.15 ม.

หนวยงาน

มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจร

เชื่อมตอตําบลนาพญา

40 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
คสล. สายดอนประดู หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

กวาง 6 ม. ยาวไมนอยกวา

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

-

ประชาชนไดรับความสะดวก

1,600 ม. หนา 0.15 ม.

- 6,700,000 6,700,000 6,700,000 ถนนมีคุณภาพและได
อบต.
อบต
อบต. มาตรฐาน

กวาง 5 ม. ยาวไมนอยกวา

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนมีคุณภาพและได

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจร

เชื่อมตอตําบลนาพญา

41 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
คสล.สายบานนายภิรมย หมูที่ 14

900 ม. หนา 0.15 ม.

มาตรฐาน

กองชาง

ในการสัญจร

เชื่อมตอตําบลนาพญา

42 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา/ทอ

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่

รางระบายน้ํา คสล.

-

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รางระบายน้ําที่ไดมาตรฐานสามารถแกไขปญหาน้ําทวม

กองชาง

ระบายน้ํา คสล. สายดอนประดู หมูที่ 14

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(KPI)

(บาท)
43 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
ถนนสายทางขึ้นประปา (แยกจากสาย

เพื่อแกไขปญหาเรื่องการ

รางระบายน้ํา คสล.

(บาท)
-

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รางระบายน้ําที่ไดมาตรฐานสามารถแกไขปญหาเรื่อง

ระบายน้ํา

กองชาง

การระบายน้ําได

ดอนประดู) หมูที่ 14

44 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
แอนฟลทติก คอนกรีตสาย ชพ 2038 -

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

กวาง 6 ม. ยาวไมนอยกวา

-

8,900 ม. หนา 5 ซม.

-

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนมีคุณภาพและได

มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจร

บานบางมะพราว เชื่อมตอตําบลพอแดง

45 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
แอนฟลทติก คอนกรีตสาย ทล 4002 - สะดวกในการสัญจรไปมา

กวาง 6 ม. ยาวไมนอยกวา

1,376 ม. หนา 5 ซม.

-

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนมีคุณภาพและได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

ในการสัญจร

บานแหลมสันติ เชื่อมตอตําบลนาพญา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
1 ยุทศาสตรที่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชน
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(KPI)

(บาท)
1 โครงการขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา
หมูที่ 1

2 โครงการขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา
หมูที่ 2

3 โครงการขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา
หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา การขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

(บาท)
-

ใชเพียงพอ
เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา การขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

ใชเพียงพอ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีกระแสไฟฟาใชประชาชนมีชีวิตความเปนอยู

กองชาง

ไมนอยกวา รอยละ 90 ที่ดีขึ้น

-

ใชเพียงพอ
เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา การขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

(บาท)

หนวยงาน

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีกระแสไฟฟาใชประชาชนมีชีวิตความเปนอยู

กองชาง

ไมนอยกวา รอยละ 90 ที่ดีขึ้น

-

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีกระแสไฟฟาใชประชาชนมีชีวิตความเปนอยู

กองชาง

ไมนอยกวา รอยละ 90 ที่ดีขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

4 โครงการขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา
หมูที่ 4

5 โครงการขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา
หมูที่ 5

6 โครงการขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา
หมูที่ 6

7 โครงการขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา
หมูที่ 7

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

(KPI)

เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา การขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

-

ใชเพียงพอ
เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา การขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีกระแสไฟฟาใชประชาชนมีชีวิตความเปนอยู

ที่รับผิดชอบ

กองชาง

ไมนอยกวา รอยละ 90 ที่ดีขึ้น

-

ใชเพียงพอ

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีกระแสไฟฟาใชประชาชนมีชีวิตความเปนอยู

กองชาง

ไมนอยกวา รอยละ 90 ที่ดีขึ้น

เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา การขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
ใชเพียงพอ

-

เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา การขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
ใชเพียงพอ

-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

หนวยงาน

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีกระแสไฟฟาใชประชาชนมีชีวิตความเปนอยู

กองชาง

ไมนอยกวา รอยละ 90 ที่ดีขึ้น

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีกระแสไฟฟาใชประชาชนมีชีวิตความเปนอยู

กองชาง

ไมนอยกวา รอยละ 90 ที่ดีขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

8 โครงการขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา
หมูที่ 8

9 โครงการขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา
หมูที่ 9

10 โครงการขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา
หมูที่ 10

11 โครงการขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา
หมูที่ 11

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

(KPI)

เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา การขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

-

ใชเพียงพอ
เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา การขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

-

ใชเพียงพอ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีกระแสไฟฟาใชประชาชนมีชีวิตความเปนอยู

ที่รับผิดชอบ

กองชาง

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีกระแสไฟฟาใชประชาชนมีชีวิตความเปนอยู

กองชาง

ไมนอยกวา รอยละ 90 ที่ดีขึ้น

-

ใชเพียงพอ
เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา การขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ไมนอยกวา รอยละ 90 ที่ดีขึ้น

ใชเพียงพอ
เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา การขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

หนวยงาน

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีกระแสไฟฟาใชประชาชนมีชีวิตความเปนอยู

กองชาง

ไมนอยกวา รอยละ 90 ที่ดีขึ้น

-

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีกระแสไฟฟาใชประชาชนมีชีวิตความเปนอยู

กองชาง

ไมนอยกวา รอยละ 90 ที่ดีขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

12 โครงการขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา
หมูที่ 12

13 โครงการขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา
หมูที่ 13

14 โครงการขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา
หมูที่ 14

15 โครงการเสาไฟฟาโซลาเซลล

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

(KPI)

เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา การขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีกระแสไฟฟาใชประชาชนมีชีวิตความเปนอยู

ใชเพียงพอ

ที่รับผิดชอบ

กองชาง

ไมนอยกวา รอยละ 90 ที่ดีขึ้น

เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา การขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
ใชเพียงพอ

-

เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา การขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
ใชเพียงพอ

-

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

หนวยงาน

เสาไฟฟาโซลาเซลล
(500 ตน)

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีกระแสไฟฟาใชประชาชนมีชีวิตความเปนอยู

กองชาง

ไมนอยกวา รอยละ 90 ที่ดีขึ้น

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีกระแสไฟฟาใชประชาชนมีชีวิตความเปนอยู

กองชาง

ไมนอยกวา รอยละ 90 ที่ดีขึ้น

-

30,000,000 30,000,000 30,000,000 ประชาชนมีความปลอดภัยประชาชนมีความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น รอยละ 50

กองชาง

ในชีวิตและทรัพยสิน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
1 ยุทศาสตรที่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชน
4.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(KPI)

(บาท)
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณน้ําตก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่ให
หมูที่ 1,9 พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว

เปนแหลงทองเที่ยว

ปรับปรุงภูมิทัศน/

(บาท)
-

พัฒนาแหลงทองเที่ยว

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นักทองเที่ยวเพิ่ม รอยละ 10 มีสถานที่สําหรับทองเที่ยว/

กองชาง

พักผอน ปริมาณนักทองเที่ยว

(วัดน้ําตก)

สํานักปลัด

ในพื้นที่เพิ่มขึ้น สรางรายไดแก

ชุมชนเพิ่มมากขึ้น

2 โครงการพัฒนาถ้ําน้ําเพชรบรรพต
หมูที่ 3,11 เปนแหลงทองเที่ยว

เพื่อสงเสริมใหเปนสถานที่
ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ปรับปรุงภูมิทัศน/
พัฒนาแหลงทองเที่ยว
ถ้ําน้ําเพชรบรรพต

-

- 1,200,000 1,200,000 1,200,000 นักทองเที่ยวเพิ่ม รอยละ 10 มีสถานที่สําหรับทองเที่ยว/

สํานักปลัด

พักผอน ปริมาณนักทองเที่ยว
ในพื้นที่เพิ่มขึ้น สรางรายไดแก

ชุมชนเพิ่มมากขึ้น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(KPI)

(บาท)
3 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวจุดชมวิว เพื่อสงเสริมใหเปนสถานที่
พระใหญตําบลบางมะพราว

ทองเที่ยว

ปรับปรุงภูมิทัศน/

(บาท)
-

พัฒนาแหลงทองเที่ยว
จุดชมวิวพระใหญ

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 นักทองเที่ยวเพิ่ม
รอยละ 10

มีสถานที่สําหรับทองเที่ยว/

กองชาง

พักผอน ปริมาณนักทองเที่ยว
ในพื้นที่เพิ่มขึ้น สรางรายไดแก

ชุมชนเพิ่มมากขึ้น

4 โครงการกอสรางแพทองเที่ยววิถีชุมชน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
วิถีชุมชนและสรางรายได
ใหกับชุมชน

แพทองเที่ยววิถีชุมชน

-

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นักทองเที่ยวเพิ่ม
รอยละ 10

มีสถานที่สําหรับทองเที่ยว/

กองชาง

พักผอน ปริมาณนักทองเที่ยว
ในพื้นที่เพิ่มขึ้น สรางรายไดแก

ชุมชนเพิ่มมากขึ้น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนชายหาด และ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
สงเสริมการทองเที่ยววิถีชุมชนตลาด

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(KPI)

พื้นที่ หมูที่ 10,14

วิถีชุมชน

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นักทองเที่ยวเพิ่ม
อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต. รอยละ 20

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีรายได

ที่รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด

เพิ่มมากขึ้น

เดอะโพลเพล

6 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยววิถีชุมชน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ตลาดฝงกระโจมซิตี
วิถีชุมชน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

พื้นที่ หมูที่ 12

1,000,000 1,000,000 1,000,000 นักทองเที่ยวเพิ่ม

อบต.

อบต.

อบต. รอยละ 20

ประชาชนมีรายได

สํานักงานปลัด

เพิ่มมากขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
6 ยุทศาสตรที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานการบริหารจัดการน้ํา
6.1 แผนงานการเกษตร
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(KPI)

(บาท)
1 โครงการสงเสริมการผลิตและขยาย
ชีวภัณฑเพื่อใชปองกันกําจัดศรัตรูพืช

เพื่อใหเกษตรกรมีความรูในการ

ม.1 - ม.14

ผลิตสารชีวภัณฑในการปองกัน

40 ราย

(บาท)
-

(บาท)
-

50,000

(บาท)
50,000

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท)
50,000 เกษตรกรจํานวนรอยละ 80เกษตรกร ลด ละ เลิก การใช

สํานักงานปลัด

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกัสบารพิษและสารเคมีในการทํา

กําจัดศรัตรูพืช

การใชสารเคมีที่ถูกตอง การเกษตร

เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรลดการใช

เกษตรกรจํานวนรอยละ 80

สารเคมีในการปองกันกําจัด

สามารถผลิตและขยายเชื้อ

ศรัตรูพืช

ชีวภัณฑได

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่รับผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

2 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย

เพื่อเพิ่มความรูใหกับคณะ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

(KPI)

ม.3

-

-

60,000

60,000

ต.บางมะพราว

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

60,000 มีเกษตรหรือกลุมเกษตร เกษตรกร มีแหลงขอมูลขาวสาร

สํานักงานปลัด

บริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

กรรมการศูนยฯ

ประจําตําบลบางมะพราว

เพื่อรวมกันจัดทําแผนพัฒนาตําบล

คณะกรรมการมีการประชุมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูของ

เพื่อสงเสริมการเผยแพรประชา

อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง กลุมองคกรเกษตรกร

ใชเปนสถานที่ประชุม/อบรม
ในการประกอบอาชีพและเปนที่

สัมพันธขอมูลขาวสารทางการ
เกษตร
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มะพราว

เพิ่มความรูแกเกษตรกร
เพิ่มมมูลคาผลผลิต
ลดตนทุนการผลิต

ม.1 - ม.14
ต.บางมะพราว
50 ราย

-

-

20,000

20,000

20,000 เกษตรกรยอมรับและนําไปเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
ปฏิบัติรอยละ 60 ของ

สํานักงานปลัด

เกษตรกรสามารถลดตนทุน

ครัวเรือนผูเขารวมโครงการการผลิต
เกษตรกรไดรับความรูเพิ่มขึ้น
เสริมสรางขบวนการเรียนรูใน
การประกอบอาชีพ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ปาลมน้ํามัน

เพิ่มความรูแกเกษตรกร
เพิ่มมมูลคาผลผลิต
ลดตนทุนการผลิต

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

(KPI)

ม.1 - ม.14

-

-

50,000

50,000

ต.บางมะพราว
50 ราย

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

50,000 เกษตรกรยอมรับและนําไปเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
ปฏิบัติรอยละ 60 ของ

ที่รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด

เกษตรกรสามารถลดตนทุน

ครัวเรือนผูเขารวมโครงการการผลิต
เกษตรกรไดรับความรูเพิ่มขึ้น
เสริมสรางขบวนการเรียนรูใน
การประกอบอาชีพ

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มังคุดคุณภาพ

เพื่อใหสมาชิกมีความรูเพิ่มขึ้น
เพื่อพัฒนาผลผลิตใหเปนที่
ตองการของตลาด
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม
สมาชิก

ม.1 - ม.14
ต.บางมะพราว
50 ราย

-

-

60,000

60,000

60,000 เกษตรกรยอมรับและนําไปเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
ปฏิบัติรอยละ 60 ของ

สํานักงานปลัด

เกษตรกรสามารถลดตนทุน

ครัวเรือนผูเขารวมโครงการการผลิต
เกษตรกรไดรับความรูเพิ่มขึ้น
เสริมสรางขบวนการเรียนรูใน
การประกอบอาชีพ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

(KPI)

เพื่อฟนฟูและปรับปรุงสภาพดิน

ม.1 - ม.14

โครงการ

6 โครงการสงเสริมการทําปุหมัก
ชีวภาพปรับปรุงบํารุงดิน

ใหดีขึ้น
เพื่อลดตนทุนการผลิต
เพื่อลดการใชปุยเคมีหันมาใช
ปุยหมักชีวภาพ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ต.บางมะพราว
100 ราย

-

-

20,000

20,000

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

20,000 เกษตรกรยอมรับและนําไปเกษตรกรสามารถลดตนทุน
ปฏิบัติรอยละ 60 ของ

ที่รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด

การผลิต

ครัวเรือนผูเขารวมโครงการเกษตรกรไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ลดการเสือมสลายของดินได้
1,000 ไร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
2 ยุทศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา
7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(KPI)

(บาท)
1 โครงการกอสรางอางเก็บน้ํา
หวยตนทุเรียน หมูที่ 3

2 โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลน

เพื่อใหมีสถานที่กักเก็บน้ําสําหรับ

อางเก็บน้ํา

3 โครงการกอสรางฝายน้ําลน ซอยตาฤาษี เพื่อใหมีสถานที่กักเก็บน้ําสําหรับ

ฝายน้ําลน

4 โครงการกอสรางฝายน้ําลน หวยน้ําตก
พรอมปรับภูมิทัศน หมูที่ 9

(บาท)

-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อางเก็บน้ําที่ไดมาตรฐาน มีสถานที่กักเก็บน้ําไวใช

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การขาดแคลนน้ําลดลง มีสถานที่กักเก็บน้ําไวใช
รอยละ 20

-

อุปโภค บริโภคและการเกษตร
เพื่อใหมีสถานที่กักเก็บน้ําสําหรับ
อุปโภค บริโภคและการเกษตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง

ทุกฤดูกาล

ฝายน้ําลน

หมูที่ 7

-

(บาท)

อุปโภค บริโภคและการเกษตร
เพื่อใหมีสถานที่กักเก็บน้ําสําหรับ
อุปโภค บริโภคและการเกษตร

หมูที่ 7

(บาท)

หนวยงาน

ฝายน้ําลน

-

ทุกฤดูกาล

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การขาดแคลนน้ําลดลง มีสถานที่กักเก็บน้ําไวใช
รอยละ 20

กองชาง

ทุกฤดูกาล

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การขาดแคลนน้ําลดลง มีสถานที่กักเก็บน้ําไวใช
รอยละ 20

กองชาง

กองชาง

ทุกฤดูกาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
2 ยุทศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา
7.2 แผนงานการเกษตร
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(KPI)

(บาท)
1 โครงการขุดลอกรองน้ําปากคลอง
จมูกโพรง หมูที่ 8,10

2 โครงการขุดลอกคลองบางมะพราว
(หัวนาใหญ - บางมะพราว) หมูที่ 2,4

3 โครงการขุดลอกหวยสะพานคอ
หมูที่ 3

เพื่อแกไขปญหาทรายปดรอง
ปากคลองจมูกโพรง

ขุดลอกรองน้ํา

ขุดลอกคลอง

และกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร

บางมะพราว

และกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

-

ปากคลองจมูกโพรง

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม

(บาท)

ขุดลอกหวยสะพานคอ

-

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

- 1,500,000 1,500,000 1,500,000 แกไขปญหาทรายปด

สามารถแกไขปญหาทรายปด

รองน้ําได ไมนอยกวา

รองน้ําและชาวประมงสามารถ

รอยละ 80

ประกอบอาชีพได

- 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ปญหาน้ําทวมลดลง
รอยละ 20

-

หนวยงาน

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปญหาน้ําทวมลดลง
รอยละ 20

สามารถแกไขปญหาน้ําทวม

กองชาง

กองชาง

และมีแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

สามารถแกไขปญหาน้ําทวม

กองชาง

และมีแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(KPI)

(บาท)
4 โครงการขุดลอกหนองกง
หมูที่ 10

5 โครงการขุดลอกคลองหนองไสติ่ง -

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม

หมูที่ 10

7 โครงการขุดลอกสระหนองบัว
หมูที่ 10

-

และกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม

เพื่อแกไขปญหาเรื่อง
การระบายน้ํา

ขุดลอกคลองหนองไสติ่ง -

ขุดลอกหนองจาก -

-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

- 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ปญหาน้ําทวมลดลง

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปญหาน้ําทวมลดลง

สามารถแกไขปญหาน้ําทวม

กองชาง

และมีแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

สามารถแกไขปญหาน้ําทวม

กองชาง

สามารถแกไขปญหาน้ําทวมได

กองชาง

มีสถานที่เก็บน้ําไวใชตลอด

กองชาง

รอยละ 20

-

จมูกโพรง

เพื่อใหมีสถานที่สําหรับกักเก็บน้ํา ขุดลอกสระหนองบัว
ไวอุปโภค บริโภค

(บาท)

รอยละ 20

คลองบางชางแหก

คลองบางชางแหก หมูที่ 9

6 โครงการขุดลอกหนองจาก - จมูกโพรง

ขุดลอกหนองกง

(บาท)

หนวยงาน

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปญหาน้ําทวมลดลง
รอยละ 20

-

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 น้ําประปาที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น

ฤดูกาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(KPI)

(บาท)
8 โครงการขุดลอกหนองเสา
หมูที่ 13

เพื่อแกไขปญหาเรื่อง

ขุดลอกหนองเสา

-

การระบายน้ํา

9 โครงการขุดลอก หวย หนอง คลอง บึง เพื่อใหมีสถานที่สําหรับกักเก็บน้ํา พื้นที่ตําบลบางมะพราว
และแหลงน้ําธรรมชาติ

(บาท)

อุปโภค บริโภคในฤดูแลง

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปญหาน้ําทวมลดลง
รอยละ 20

-

หนวยงาน

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หวย หนอง คลอง ฯ
ไดรับการขุดลอก

สามารถแกไขปญหาน้ําทวม

กองชาง

และมีแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

ประชาชนมีแหลงกักเก็บน้ํา

กองชาง

ไวใช อุปโภค บริโภค ตลอดฤดู

ไมนอยกวา รอยละ 10 และปองกันน้ําทวมได

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
2 ยุทศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา
7.1 แผนงานการพาณิชย
ที่

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

(KPI)

เพื่อเพิ่มแหลงน้ําที่ใชสําหรับ
อุปโภค บริโภคและการเกษตร

กอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซม ระบบ
ประปาหมูบาน

-

กอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซม ระบบ
ประปาหมูบาน

-

เพื่อเพิ่มแหลงน้ําที่ใชสําหรับ

กอสราง/ปรับปรุง/

-

อุปโภค บริโภคและการเกษตร

ซอมแซม ระบบ

โครงการ

1 โครงการประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร หมูที่ 1

2 โครงการประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร หมูที่ 2

3 โครงการประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร หมูที่ 3

เพื่อเพิ่มแหลงน้ําที่ใชสําหรับ
อุปโภค บริโภคและการเกษตร

ประปาหมูบาน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การขาดแคลนน้ําลดลง ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค
รอยละ 20

กองชาง

บริโภคและการเกษตรอยาง
เพียงพอ

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การขาดแคลนน้ําลดลง ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค
รอยละ 20

กองชาง

บริโภคและการเกษตรอยาง
เพียงพอ

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การขาดแคลนน้ําลดลง ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค
รอยละ 20

กองชาง

บริโภคและการเกษตรอยาง
เพียงพอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

4 โครงการประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร หมูที่ 4

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

(KPI)

เพื่อเพิ่มแหลงน้ําที่ใชสําหรับ

กอสราง/ปรับปรุง/

อุปโภค บริโภคและการเกษตร

ซอมแซม ระบบ

-

และการเกษตร หมูที่ 5

6 โครงการประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร หมูที่ 6

เพื่อเพิ่มแหลงน้ําที่ใชสําหรับ
อุปโภค บริโภคและการเกษตร

เพื่อเพิ่มแหลงน้ําที่ใชสําหรับ
อุปโภค บริโภคและการเกษตร

รอยละ 20

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่รับผิดชอบ

กองชาง

บริโภคและการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซม ระบบ
ประปาหมูบาน

-

กอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซม ระบบ

-

ประปาหมูบาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การขาดแคลนน้ําลดลง ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค

ประปาหมูบาน
5 โครงการประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค

หนวยงาน

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การขาดแคลนน้ําลดลง ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค
รอยละ 20

กองชาง

บริโภคและการเกษตรอยาง
เพียงพอ

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การขาดแคลนน้ําลดลง ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค
รอยละ 20

กองชาง

บริโภคและการเกษตรอยาง
เพียงพอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(KPI)

(บาท)
7 โครงการประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร หมูที่ 7

8 โครงการประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร หมูที่ 8

เพื่อเพิ่มแหลงน้ําที่ใชสําหรับ

กอสราง/ปรับปรุง/

อุปโภค บริโภคและการเกษตร

ซอมแซม ระบบ
ประปาหมูบาน

เพื่อเพิ่มแหลงน้ําที่ใชสําหรับ

กอสราง/ปรับปรุง/

อุปโภค บริโภคและการเกษตร

ซอมแซม ระบบ

(บาท)
-

(บาท)

(บาท)

และการเกษตร หมูที่ 9

เพื่อเพิ่มแหลงน้ําที่ใชสําหรับ

กอสราง/ปรับปรุง/

อุปโภค บริโภคและการเกษตร

ซอมแซม ระบบ
ประปาหมูบาน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2565)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การขาดแคลนน้ําลดลง ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค
รอยละ 20

กองชาง

บริโภคและการเกษตรอยาง
เพียงพอ

-

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การขาดแคลนน้ําลดลง ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค
รอยละ 20

ประปาหมูบาน
9 โครงการประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค

หนวยงาน

กองชาง

บริโภคและการเกษตรอยาง
เพียงพอ

-

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การขาดแคลนน้ําลดลง ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค
รอยละ 20

กองชาง

บริโภคและการเกษตรอยาง
เพียงพอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(KPI)

(บาท)
10 โครงการประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร หมูที่ 10

11 โครงการประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร หมูที่ 11

12 โครงการประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร หมูที่ 12

เพื่อเพิ่มแหลงน้ําที่ใชสําหรับ

กอสราง/ปรับปรุง/

อุปโภค บริโภคและการเกษตร

ซอมแซม ระบบ
ประปาหมูบาน

เพื่อเพิ่มแหลงน้ําที่ใชสําหรับ
อุปโภค บริโภคและการเกษตร

เพื่อเพิ่มแหลงน้ําที่ใชสําหรับ
อุปโภค บริโภคและการเกษตร

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2565)

(บาท)
-

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การขาดแคลนน้ําลดลง ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค
รอยละ 20

กองชาง

บริโภคและการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซม ระบบ
ประปาหมูบาน

-

กอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซม ระบบ
ประปาหมูบาน

-

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การขาดแคลนน้ําลดลง ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค
รอยละ 20

กองชาง

บริโภคและการเกษตรอยาง
เพียงพอ

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การขาดแคลนน้ําลดลง ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค
รอยละ 20

กองชาง

บริโภคและการเกษตรอยาง
เพียงพอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(KPI)

(บาท)
13 โครงการประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร หมูที่ 13

14 โครงการประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร หมูที่ 14

เพื่อเพิ่มแหลงน้ําที่ใชสําหรับ

กอสราง/ปรับปรุง/

อุปโภค บริโภคและการเกษตร

ซอมแซม ระบบ
ประปาหมูบาน

เพื่อเพิ่มแหลงน้ําที่ใชสําหรับ

กอสราง/ปรับปรุง/

อุปโภค บริโภคและการเกษตร

ซอมแซม ระบบ
ประปาหมูบาน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2565)

(บาท)
-

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การขาดแคลนน้ําลดลง ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค
รอยละ 20

กองชาง

บริโภคและการเกษตรอยาง
เพียงพอ

-

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การขาดแคลนน้ําลดลง ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค
รอยละ 20

กองชาง

บริโภคและการเกษตรอยาง
เพียงพอ
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แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

แผนงาน

1 แผนงานรักษา
ความสงบ

หมวด
ครุภัณฑ

2 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ

ประเภท

วัตถุประสงค

ครุภัณฑเครื่อง เพื่อจัดหาครุภัณฑตางๆ
ดับเพลิง สําหรับงานปองกันและ
ระงับอัคคีภัย

ครุภัณฑ
การเกษตร

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เปาหมาย
ครุภัณฑสําหรับใชในงานปองกันและ
ระงับอัคคีภัย

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล เครื่องสูบน้ําบาดาลแบบ Submersible
แบบ Submersible
ขนาด 1.0 แรงมา 220 V
ขนาด 1.0 แรงมา 220 V
ปริมาณน้ําที่ 50 L/min
สงสูง 20 - 50 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

20,000

20,000

50,000

50,000

50,000 สํานักปลัด

46,000

23,000

23,000

23,000

23,000

กองชาง

ห น า ı 154

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

แผนงาน

งบประมาณและที่ผานมา
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
(บาท)

หนวยงาน

หมวด

ประเภท

3 แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล เครื่องสูบน้ําบาดาลแบบ Submersible
แบบ Submersible
ขนาด 1.5 แรงมา 220 V
ขนาด 1.5 แรงมา 220 V
ปริมาณน้าํ ที่ 60 L/min
สงสูง 30 - 70 เมตร

26,000

26,000

26,000

26,000

26,000

กองชาง

4 แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล เครื่องสูบน้ําบาดาลแบบ Submersible
แบบ Submersible
ขนาด 2.0 แรงมา 220 V
ขนาด 2.0 แรงมา 220 V
ปริมาณน้าํ ที่ 70 L/min
สงสูง 40 - 80 เมตร

29,000

29,000

29,000

29,000

29,000

กองชาง

5 แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
การเกษตร

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
หอยโขง

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

วัตถุประสงค

เปาหมาย

เครื่องสูบน้ําหอยโขง ขนาด
2.0 แรงมา 1.5 K

รับผิดชอบหลัก
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บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

6 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
อื่นๆ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

เพื่อจัดซื้อทุนพลาสติกลอยน้ํา ทุนพลาสติกลอยน้ํา

7 แผนงานเคหะและชุมชนครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตรจัดซื้อเครื่องสูบน้ําหอยโขง เครื่องสูบน้ําหอยโขงขนาด 2.0 แรงมา
1.5 k
8 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน คุณสมบัติ - รถพยาบาลฉุกเฉิน
และขนสง
(รถกระบะ) ปริมาณ
1. เครื่องยนตดีเซลไมนอยกวา 4 สูบ
กระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,400 พรอมอุปกรณตามมาตรฐาน
ซีซี หรือเครื่องกําลังไมต่ํากวา 2. ประตูดานหลัง ปด - เปด
110 กิโลวัตต ตามมาตรฐาน สําหรับยกเตียงผูปวย เขา - ออก
ครุภัณฑป 2560
3. มีตูเก็บทอบรรจุกาชไมนอยกวา
2 ทอ ที่แขวนน้ําเกลือ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณและที่ผานมา
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
(บาท)

6,000

6,000

1,000,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

500,000

500,000

500,000

กองชาง

6,000

6,000

6,000

กองชาง

สํานักปลัด
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บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

4. หองพยาบาลมีตูใสอุปกรณและ
เวชภัณฑ
5. มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต
พรอมอุปกรณ
6. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพรอม
เครื่องขยายเสียง
7. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ
การแพทยประกอบดวย
(1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีลอเข็น
ปรับเปนรถเข็นได
(2) ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับ
เด็กและผูใหญ
(3) เครื่องสองกลองเสียงและเครื่องดูด
ของเหลวใชกับไฟรถยนต

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

(4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
(5) ชุดปองกันกระดูกคอเคลื่อน
(6) ชุดเฝอกลม
(7) ชุดใหออกซิเจน แบบ Pipe Line
สําหรับสงทอกาช
(8) อุปกรณดามหลังชนิดสั้น
(9) เกาอี้เคลื่อนยายผูปวยชนิดพับเก็บได
(10) ครอบหลังคาทรงสูงพรอมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
==================================================================
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) จะต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ13 ซึ่งในการประเมินแผนนั้นจะต้อง
ดาเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยจะต้องติดตามและประเมินโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ 13 ซึง่ ในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดาเนินการ
ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 -2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้ กั บ ประชาชน ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นานั้ น จะต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น แผนพั ฒ นา ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12
และข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้อ งถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การ
วัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่
22 พฤศจิกายน 2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
4.ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางของกรอบแผนพัฒนาจังหวัดชุมพร (พ.ศ.
2561 -2565) การใช้ข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องดาเนินการให้
สอดคล้องกับกรอบแนวทางการพัฒนาของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนองค์การบริหารส่วนตาบลจะต้อง
กาหนดประเด็น หลั ก นโยบายของการพัฒ นาของผู้ บริ ห ารท้องถิ่น และองค์ประกอบอื่นๆ ของหน่ ว ยงานให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกทางหนึ่งด้วย สาหรับการ
จัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น ที่ผ่ านมีผ ลกระทบที่อาจทาให้ แผนพัฒ นาท้องถิ่น นั้นไม่มีประสิ ทธิภ าพประสิ ทธิผ ล
เท่าที่ควร ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ไม่สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานหรือโครงการได้
อีกทั้งอาจไม่เชื่อมโยงกิจกรรมหรือโครงการนาไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ อันจะทาให้
ผู้บริหารท้องถิ่นไม่สามารถดาเนินโครงการหรือกิจกรรมได้และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งส่วนหนึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. การขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการวางแผนจาเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนามาพิจารณากาหนด
จุดมุ่งหมายและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดาเนินงาน แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุ่มทางานได้ข้อมูลที่มาจากแหล่ง
ที่เชื่อถือไม่ได้ จะทาให้การวางแผนนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นข้อมูลนั บว่าเป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนดแผนงาน
เป็นอย่างยิ่งการวางแผนเป็นกระบวนการมองไปข้างหน้า ถ้าผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะทางานในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก
เขาจะไม่สามารถทาการวางแผนที่ดีได้เลย ฉะนั้นผู้วางแผนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและเป็นคนที่มีความ
กระตือรือร้น จะได้สามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม แผนที่วางไว้ได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจการ
ดาเนินงานตามแผนอย่างถูกต้อง
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2. การวางแผนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและสิ้นเปลื องค่าใช้จ่าย การวางแผนอาจจะทาให้การ
ปฏิบัติการบางกรณีล่าช้าไปได้ แต่ก็เป็นความจริงว่าถ้าเราไม่ใช้เวลาในการวางแผนอย่างพอเพียงแล้ว แผนที่
กาหนดขึ้นอาจจะเป็นแผนที่ใช้ไม่ได้ จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการรวบรวม
การวิเคราะห์ สารสนเทศและการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าการจัดการไม่จัดงบประมาณค่าใช้จ่ายอย่าง
เพียงพอในการวางแผน ไม่ยอมใช้เวลาให้พอเพียงคิดเพียงว่าเสียเวลาสิ้นเปลืองแล้วผลของแผนที่จะออกมาดีนั้น
ย่อมเป็นไปไม่ได้
3. การดาเนินการภายในองค์การที่เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่าง ๆ จะเป็นอุปสรรคในการนาความคิดริเริ่ม
และแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาสู่องค์การ ฉะนั้นผู้วางแผนจาเป็นต้องมี การยึดหยุ่นการดาเนินการในบางกรณีบ้าง
ซึ่งจะนาผลดีมาสู่องค์การ
4. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นข้อจากัดในการวางแผนบางครั้งเหตุการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในองค์การธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจสังคมแล ะ
การเมือง ฉะนั้นผู้วางแผนไม่สามากรถยอมรับเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ อาจจะนาไปสู่การต่อต้านจากกลุ่ม
คนงานและทัศนคติเช่นนี้จะส่งผลต่อกระบวนการวางแผนที่เกิดขึ้นขาดประสิทธิภาพ
5. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีข้อจากัดมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เ พราะปัจจัย
ภายนอกบางอย่ า งยากแก่ การทานายและคาดการณ์ เช่น การเกิด สงคราม การควบคุมของรัฐ บาล หรือภั ย
ธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้วางแผนไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจทาให้การดาเนินงานตามแผนประสบปัญหา
ยุ่งยากได้หลักการพื้นฐานในการวางแผน
การวางแผนประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน ๔ ประการด้วยกัน คือ
1. การวางแผนจะต้ อ งสนั บ สนุ น เป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก าร (Contridution
to
PurposeandObjectives) ในการวางแผน ผู้วางแผนจะต้องตระหนักถึงความสาคัญว่าเป้าหมายของแผนทุกแผน
ที่กาหนดขึ้นนั้นจะต้องเกื้อหนุนและอานวยความสะดวกให้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การสัมฤทธิ์ผล
หลักการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององค์การธุรกิจต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้วัตถุประสงค์ของกลุ่มบุคคลที่ร่ วมกันใน
องค์การบรรลุตามเป้าหมายหรือประสบความสาเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกอย่างจริงใจ
2. การวางแผนเป็นงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ (Primacy of Planning) ซึ่งขบวนการ
จัดการประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing)
การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling) การวางแผนเป็นงานเริ่มต้นก่อนขั้นตอนอื่น ทั้งนี้เพราะ
การวางแผนจะเป็นตัวสนับสนุนให้งานด้านอื่น ๆ ดาเนินไปด้วยความสอดคล้อง
3. การวางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคน(Pervasiveness of Planning) การวางแผนเป็นงานของ
ผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องทาแล้วแต่ขอบเขตของอานาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะผู้บริหารในระดับที่ต่างกัน
ต่างก็มีความรับผิดชอบควบคุมให้งานที่ตนกระทาอยู่ให้ประสบความสาเร็จให้แก่สมาชิกในองค์กร
4. ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้นผู้วางแผนจะต้องคานึงถึง
ประสิทธิภาพของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากการ บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการลงทุนอย่างประหยัดคุ้มค่า
เช่น การใช้เวลา เงิน เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารที่ดีสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกในองค์การ หลักการ
พื้นฐาน 4 ประการนี้นับว่ามีส่วนสาคัญในการปูพื้นฐานของความคิดในด้านการวางแผนให้องค์การประสบความ
เจริญก้าวหน้า
ส าหรั บ การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) ในครั้ ง นี้ ถื อ ว่ า เป็ น ครั้ ง แรกที่ ต้ อ ง
ดาเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) สาหรับการจัดทา
แผนพัฒนาสามปีของที่ผ่านมาพบว่า โดยส่วนใหญ่การออกรับฟังความคิดเห็นหรือการจัดทาเวทีประชาคมใน
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ภาพรวมของตาบลเพื่อรวบรวมข้อมูลนามาจัดทาเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นประชาชนในพื้นที่จะให้ความสาคัญกับ
การจั ดท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เป็ น ส่ ว นมาก สาเหตุ ห นึ่ งพบว่ ามี ก ารให้ ค วามรู้ และความเข้า ใจจากเจ้า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับในปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลได้มีการประสานงานกับ
ผู้นาท้องถิ่นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้นาท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพั ฒนา
ท้องถิ่นให้มากขึ้น และมีการกระตุ้นจากผู้นาชุมชนในพื้นที่ไปยังประชานในพื้นที่ให้เห็นความสาคัญของการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลว่าเมื่อมีการออกประชาคมหรือรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนแล้ว โครงการทุกโครงการจะนาไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งหากไม่
มีโครงการหรือกิจกรรมนั้นไม่สามารถดาเนินการได้ อีกทั้งในการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทาเวทีประชาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลได้รายงานผลการดาเนินการในปีที่ผ่านมาและโครงการของหมู่บ้านบางโครงการที่ไม่อาจ
ดาเนินการได้ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อจากัดในเรื่องของงบประมาณที่จะดาเนินการ ดังนั้น ข้อสรุปที่ได้จากการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น พบว่า โครงการหรือกิจกรรมนั้นมีมากเกินไปไม่สอดคล้องกับ
การจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ทั้งนี้ มีข้อจากัดในเรื่องของวงเงินที่จะดาเนินการ เพราะส่วน
หนึ่ งของงบประมาณจะน าไปใช้ ในการบริ ห าราชการในเรื่องอื่ นๆ ด้ว ย เช่น รายจ่ายประจา รายจ่ายในการ
ดาเนินการ และรายจ่ายเพื่อการพัฒนา ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการออกประชาคมหรือดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าโครงการนั้นสอดคล้องตาม
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล นั้นหรือไม่ ประชาชนได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างจาก
โครงการนั้ น รวมถึงวงเงิน งบประมาณที่จะดาเนินการว่าจะสามารถดาเนินการได้หรือไม่ เกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือไม่ และหากโครงการนั้นมีความจาเป็นจะต้องดาเนินการยังมีหน่วยงานอื่นที่ทาง
องค์การบริหารส่วนตาบลจะเสนอโครงการไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
หรือไม่ สอดคล้องตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารจังหวัด และเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เหล่านี้คือข้อจากัดในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนา
ผลกระทบเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
จากผลการดาเนินงานในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และได้วิเคราะห์ผลการพัฒนาใน
การจัดทาแผนพัฒนานั้น มีข้อสรุปที่ได้จากผลกระทบขององค์ประกอบต่างๆ ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
ซึ่งสรุปว่าการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นจะ
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตาบล ได้พิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบและให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และ
เป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบล นามาตัดสินในการกาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช้
ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง โดยใช้ทรัพยากรทางการบริการอย่างเต็มที่ โดยเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบมี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุ งการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนและ
ถูกต้องนามาจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว มีดังนี้
1) การกาหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชนผู้รับบริการและมีการพิจารณาจัดลาดับความสาคัญ
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2) การรับฟังความคิดเห็น เป็ นตัวชี้ถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ประชาชนผู้รับบริการ
3) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา เป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน
ผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ
4) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา การให้ความสาคัญและ
การกาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหาจากมาตรการที่
ผู้บริหารโครงการนามาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของการดาเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก
5)
ความต้องการหรือข้อเรี ยกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ
ผู้ รั บ บริ การในการแก้ไ ขปั ญหาที่ป ระสบอยู่ อาทิ คาร้องเรี ยน ข้อร้ องทุก ข์ ให้ แก้ ไขปัญ หาเพื่อ สนองตอบ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการ หรือได้รับความเสียหายจาก
การดาเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องในการดาเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชากรเป้าหมาย
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