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ส่วนที่ 1
=========================================================================

บทนา
1. วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
================================================
แผนพัฒนาสามปี คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์การบริหารส่ วนตาบล
บางมะพร้าว ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผน
ก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยยุทธศาสตร์หนึ่ง ๆ
อาจมีแนวทางพัฒนาทางได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรม ที่จะดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์กับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว ยึดหลักการแผนพัฒนาเป็นเครื่อ งมือในการจัดทา
งบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
โครงการต่ า ง ๆ ซึ่ ง ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปี แ รกของห้ ว ง
ระยะเวลาสามปี (พ.ศ. 2555) มีสภาพความพร้อมในด้านความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ
รูปแบบ รายละเอียดทางเทคนิค รวมถึงผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ เพื่อสามารถ
กาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนาไปใช้จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป
2. ลักษณะของแผนสามปี
===============================================
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะดาเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรม การพัฒนาที่จะดาเนินการในห้วงระยะเวลา 3 ปี
4. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
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3. ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
==============================================
เมื่อมีการกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้ว จึงเพิ่มขั้นตอนใน
การแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งมีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
งานนโยบายและแผนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสาคัญและความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี ต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึง ภารกิ จที่จะต้องดาเนินการ
และรวบรวมโครงการจากส่วน
ราชการ องค์กรเอกชน และหมู่บ้านในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งได้จัดทาโดยบูรณาการกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาเภอและแผนพัฒนา
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของผู้บริหาร พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วนาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดการประชุมร่วมระหว่างประชาคมท้องถิ่น และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางพัฒนาสามปี แต่สาหรับการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี ครั้งต่อไปที่ประชุมจะร่วมพิจารณาทบทวนดูว่ายุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนามี
ความเหมาะสมหรือไม่ การจัดทาแผนพัฒนาสามปีต่อไปสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบ รวมทั้ งกาหนดโครงการ/ กิจกรรมที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้ เมื่อได้แนวทางการพัฒนาที่
ประชุมร่วมกันพิจารณาว่ามีโครงการ/ กิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบ ซึ่งจะมีวิธีการคัดเลือกดังต่อไปนี้
1. พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา หากมีความ
เชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้ก็กาหนดห้วงเวลาที่สอดคล้องเหมาะสมกัน
2. พิจารณานาโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดาเนินการของ
ชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์มาประกอบจัดทา
3. จัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปี ได้อย่าง
เหมาะสมนอกจากนั้นก็จัดลาดับโครงการไว้เพื่อจัดทาแผนพัฒนาสามปี ในช่วงถัดไป
ในกรณีของการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจต้องใช้
เวลาต่อเนื่องยาวนานกว่าสามปี จึงต้องพิจารณาแนวทางการจัดทาโครงการ / กิจกรรม ที่
ต่อเนื่องระยะยาวด้วย
4. พิจารณากาหนดกิจกรรม จะต้องคานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- งบประมาณรายรับ – รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว
- ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว
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- ภาคี ก ารพั ฒ นาที่ ส ามารถน าเข้ า ร่ ว มด าเนิ น การหรื อ มี ภ ารกิ จ รั บ ผิ ด ชอบการ
ดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ
เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว จะแยกประเภทของโครงการดังนี้
1. โครงการที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว มีความสามารถดาเนินการเอง
2. โครงการที่ ส นับ สนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ใ น
อานาจหน้า ที่ แ ละเป็ นงานปฏิ บัติ ที่จ ะต้ องใช้ เ ทคนิค วิช าการสูง และหน่ วยงานนั้ น มี
ความสามารถที่
จะเข้าดาเนินการได้ดีกว่า
3. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่
หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะ
ดังกล่าวอยู่แล้ว รวมถึงโครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูลที่ สาคัญและจาเป็นในการพัฒนาแผนสามปี โดยประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการในสังกัด และส่วนราชการภายนอกองค์กร ทั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานที่ สาคั ญ เช่น เขตการปกครอง ประชากร การศึก ษา สาธารณสุข ความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติ รายได้ เป็นต้น
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
- ประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา โดยสรุปผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
- คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งได้คัดเลือกทุกยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของประชาชนและชุมชน
- การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา เนื่องจากภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่ง
จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายล้วนแต่มีความจาเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่าง
กัน
- การตัดสินใจเลือกแนวทาง การพัฒนาในห้วงสามปี โดยมีการวิเคราะห์ถึงความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา ในขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น และได้ร่วมกันพิจารณาโครงการ/ กิจกรรม การพัฒนาที่จะต้องดาเนินการ ตามแนวทางที่
คัดเลือกในประเด็นดังนี้
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1. กิจกรรมที่ต้องดาเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่กาหนดเพื่อให้
ได้โครงการ/ กิจกรรมครบถ้วน
จัดลาดับความสาคัญของโครงการ / กิจกรรม โดยพิจารณาทั้งภายใต้แนวทางเดียวกัน และ
ระหว่างแนวทางการพัฒนา
2. เชื่อมโยงของกิจกรรมในด้านกระบวนการดาเนินงานและผลการดาเนินงาน
3. พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรม จากความจาเป็นเร่งด่วนโดยมองถึงขีดความสามารถ
ทางด้านทรัพยากรบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล และความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และระยะเวลาที่จะดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทารายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
ได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กโครงการที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นาใน ช่ ว งสามปี มาจั ด ท า
รายละเอียดในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดผลสาเร็จ ทั้งนี้
จะเน้นรายละเอียดของกิจกรรมในช่วงปีแรก เพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้
ต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาฯ ทารายละเอียดของโครงการและกิจกรรมที่ได้
จัดทาจากอาชีพ ตอนที่ 5 ร่างแผนพัฒนาสามปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
คณะกรรมการพั ฒนาท้ องถิ่นฯ เสนอร่างแผนให้ผู้บริหารเสนอสภา เพื่ อพิ จารณาให้ความ
เห็นชอบเสนอขออนุมัติ เมื่อสภาพิจารณาอนุมัติแล้วจะส่งให้ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี และ
นาไปปฏิบั ติรวมถึง แจ้ง สภาท้ องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องแล้วจึง
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ขั้นตอนที่ 8 การติดตาม และประเมินผล การนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการติดตาม และประเมินผลซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าและประสานแผนพั ฒนาองค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น 2548 ก าหนดให้ มี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการอาจจะแต่งตั้ง
คณะทางานขึ้นเพื่อช่วยในการติดตามและประเมินผลได้ตามความเหมาะสม
2. การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผล
โครงการโดยการกาหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตาม และประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่า
ดาเนินการกิจกรรมตามโครงการอยู่ในระยะเวลา และงบประมาณที่กาหนดไว้หรือไม่
3. การกาหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
กาหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินโครงการ โดยคานึงถึงความเหมาะสมของ
แต่ละโครงการ
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4. ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี
==============================================
แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ องค์การบริหารส่วนตาบล ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ ที่อาจเชื่อมโยงและส่งผลให้ทั้งในเชิง
สนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช้ทรัพยากร
การบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทรัพยากรการบริหารท้องถิ่น (4Ms)
1. เงิน (Money) คื อ งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล แหล่งงบประมาณภายนอก
รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณ
2. คน (Man) คือ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ซึ่ งมีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ
ความรู้ ความสามารถศักยภาพ ซึ่ง อบต.อาศัยศักยภาพของกาลังคน รวมทั้งต้องพัฒนา
กาลังคนเพื่อประสิทธิภาพการทางาน
3. วัสดุ (Material) คือ เครื่องจักร เครื่องมืออาคาร สถานที่ ที่สามารถนามาใช้บริหารจัดการ
4. การบริหารจัดการ (Management) เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้น

===========================
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ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว
========================================================================

2.1 สภาพทั่วไปทางกายภาพ
1. ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต
ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอาเภอหลังสวน
ประมาณ 5.5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดชุมพร มีระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร มีจานวนพื้นที่
ประมาณ 48.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,315 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับชุมชนใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
แม่น้าหลังสวน
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลนาพญา
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
คลองบางกา และตาบลพ้อแดง
2. ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกจรดทะเลอ่าวไทย และ
สาหรับทางทิศตะวันตกของตาบลมีลักษณะพื้นที่เป็นเนิน ทั้งนี้ เนื่องจากมีภูเขาบางมะพร้าว เป็นแนว
ยาวจากเหนือไปใต้ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่ตั้งของชุมชน และใช้ทาการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
ได้แก่การปลูกพืชยืนต้น ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ ประเภท ปาล์มน้ามัน มะพร้าว ยางพารา และสวนผลไม้
เช่น ทุเรียน มังคุด เป็นต้น
3. การคมนาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว มีเส้นทางการคมนาคม สาหรับใช้ในการสัญจรไปมา
ระหว่างชุมชนใกล้เคียง ซึ่งประกอบด้วย เส้นทางที่เป็นถนนคอนกรีต ซึ่งเชื่อมต่อหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน
และถนนไปยังตาบลอื่น ๆ นอกจากนั้นยังเป็นถนนบุ กเบิก และถนนลูกรังในบางช่วงของแต่ละหมู่บ้าน
สาหรับถนนลาดยางส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ตัดผ่านในตาบล ไปสู่ท้องที่ตาบลใกล้เคียง
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4. เขตการปกครอง
การปกครองในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว แบ่งออกเป็น 14 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่
1

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านน้าตก 1

2

บ้านบางมะพร้าว 1

3

บ้านห้วยหลอด

4

บ้านบางมะพร้าว 2

5

บ้านบางมะพร้าว 3

6

บ้านหัวเขาท่ากอ

7

บ้านบางมะยัง

8

บ้านหนองทองดี 1

9

บ้านน้าตก 2

ผู้นา
นายเสกสรร
นายไพฑูล
นายสุวิทย์
นายการันต์
นายณรงค์
นายจีรวัฒน์
นางบุปผา
นายสมบัติ
นายชะนา
นายวัลลภ
นายยุทธชัย
นายสุชาติ
นายไพบูลย์
นายอรุณ
นางชุลีพร
นายวันชัย
นายธีรพงค์
นายธีระพล
นายไชยวัฒน์
นายวิทยา
นางสาวอาทิตยา
นางพรสุดา
นายปรีชา
นายณัฐวุฒิ
นายสามารถ
นายอุดมศักดิ์
นายสมชาย

รอดอุนา
สุดธานี
ทวิชศรี
เฐียรพิทักษ์
สังข์พุทธทอง
กาญจนรัตน์
ฉิมสะอาด
หมวดทอง
จันทรพาส
เมืองน้อย
ทิพย์อักษร
ศรีพรหม
คีรีรัตน์
ตุลยกุล
บุตรจันทร์
มาประชุม
จาตุกรณีย์
นิลแก้ว
กิตติวานิช
กาญจนสวัสดิ์
พงษ์เกษม
วงค์เรือง
ชัยรัตน์
ตั้งอั้น
รอดวิจิตร
พูลสวัสดิ์
โรยนรินทร์

ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
ประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
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หมู่ที่
10

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านราษฎร์บารุง

11

บ้านหนองทองดี 2

12

บ้านหัวแหลม

13

บ้านกลางอ่าว 1

14

บ้านกลางอ่าว 2

นายวิสูตร
นายไพศาล
นายสายัน
นายชิตชัย
นายสุพงษ์
นางสารภี
นายปรีชา
นายวินิชัย
นายชัยญัญ
นายภิญโญ
นายสุรินทร์
นางอภิญญา
นายวิรัตน์
นายโชคชัย
นายณรงค์ชัย

ผู้นา
บุนนาค
บุนนาค
สนสานนท์
แพนสกุล
แพนสกุล
กิจสุบรรณ
สุวีรานุวัฒน์
ส่งเสียง
โรยสุวรรณ
ก้อนเพชร
กัลชนะ
สุวรรณนิตย์
ไกรทอง
กาญจนนิยม
วิชัยดิษฐ์

ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
กานัน ต.บางมะพร้าว

รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภา อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
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5. ข้อมูลหมู่บ้านและประชากร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
รวม

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านน้าตก 1
บ้านบางมะพร้าว
บ้านห้วยหลอด
บ้านบางมะพร้าว
บ้านบางมะพร้าว
บ้านหัวเขาท่ากอ
บ้านบางมะยัง
บ้านหนองทองดี
บ้านน้าตก 2
บ้านราษฎร์บารุง
บ้านหนองทองดี
บ้านหัวแหลม
บ้านกลางอ่าว 1
บ้านกลางอ่าว 2
14 หมู่บ้าน

1
2
3

1

2

ชาย
65
91
338
106
141
143
90
153
211
202
120
301
137
207
2,305

จานวนประชากร
หญิง
64
90
327
98
122
121
87
172
216
206
129
288
137
225
2,282

รวม
129
181
665
204
263
264
177
325
427
408
249
589
274
432
4,587

จานวน
ครัวเรือน
34
62
192
51
80
84
54
92
108
112
89
193
90
119
1,360

ทุกหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว
(ข้อมูล สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ณ เมษายน 2554)
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1. สภาพทางเศรษฐกิจ
================================================
1.1 อาชีพ
- เกษตรกร (ทาสวน, เลี้ยงสัตว์)
- รับจ้างและประมง
- ค้าขายและรับราชการ
1.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
- ร้านค้า ร้านอาหารและที่พัก (ตากอากาศ)
- โรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน
- โรงงานอุตสาหกรรมอื่น
- ปั้มน้ามันและก๊าช

60%
30%
10%
38
23
2
2

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

===============================================
2.1 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษาต่อเนื่อง (อนุบาล - ม.3)
- โรงเรียนประถมศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน

1
4
1
14

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

2.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัดและสานักสงฆ์

5

แห่ง

2. สภาพทางสังคม

2.3 การสาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจาตาบล / หมู่บ้าน
2
แห่ง
- อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้า ร้อยละ
100
- จานวนครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ ปี 2553 ไม่มีครัวเรือนที่ต่ากว่าเกณฑ์

3. การบริการพื้นฐาน
===============================================
3.1 การคมนาคม
- ถนนสายหลักในตาบลที่ใช้ติดต่อกับอาเภอและตาบลอื่นลาดยางแล้ว 100%
- ถนนสายรองที่ใช้ภายในหมู่บ้านลาดยางและคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว 85%
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3.2 การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์สาธารณะ
- หอกระจายข่าวหมู่บ้าน

17
14

แห่ง
แห่ง

3.3 การไฟฟ้า
มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านแต่ยังมีครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 90 ครัวเรือน ดังนั้นคิดเป็น
ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว ร้อยละ 95
3.4 แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า ลาห้วย
- บึง หนอง และอื่นๆ
3.5 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
-

บ่อน้าตื้น
บ่อโยก บ่อบาดาล (หมู่ที่ 1- 5, 9,11,14)
ถังเก็บน้า
ระบบประปาหมู่บ้าน

23
9

สาย
แห่ง

1,345
17
23
12

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

4. ข้อมูลอื่น ๆ
================================================
4.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยด้านทิศตะวันออก
- ป่าชายเลน และป่าชุมชน
4.2 กลุ่มมวลชนจัดตั้ง ศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชนและพื้นที่
- ลูกเสือชาวบ้าน
2 รุ่น
150
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (ทสปช.เดิม) 50
- ชมรมผู้สูงอายุ
2 กลุ่ม
237
- กลุ่ม อสม
2 กลุ่ม
150
- กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน
14 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านบางมะพร้าวสามัคคี 1 กลุ่ม
657
- กลุ่มปรับปรุงสวนผลไม้เพื่อสุขภาพ 1 กลุ่ม
30
- กลุ่มผลิตกะปิเพื่อจาหน่าย
1 กลุ่ม
41
- กลุ่มพัฒนาเกษตรกรเลี้ยงกบ
2 กลุ่ม
15
- กลุ่มประมงน้าจืด
1 กลุ่ม
45

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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4.3 จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตาบล)
ตาบลบางมะพร้า ว เป็นพื้ นที่ติดชายทะเล สภาพพื้ นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและราบ
ชายฝั่ง มี ภูเขาบ้ า งเล็ก น้อย และมี แม่ น้าขนาดใหญ่ไ หลผ่าน จึงเหมาะสมแก่ ก ารประกอบอาชีพ ด้าน
การเกษตร ทาอุตสาหกรรมในครัวเรือนและประกอบการอาชีพประมง นอกจากนี้ยังมีทิวทัศน์ที่
สวยงาม เนื่องจากติดชายทะเลมีชายหาดยาว เหมาะแก่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่สาคัญของตาบลคือ วัดบรรพตวิสัย (วัดในเขา) เป็น
วัดที่มีหลวงพ่ออันศักดิ์สิทธิ์ คือ หลวงพ่อพัน จนฺสิริ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือโดยทั่วไปของชาวอาเภอ
หลังสวน กับมีจุดชมวิวที่มีทิวทัศน์สวยงาม
4.4 วิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค)

ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายในที่เอื้อต่อการพัฒนา
( STRENGHT- S )
1. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
+ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่อยู่
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถรับรู้ปัญหา
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี
+ มีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการตามภารกิจ
อย่างเหมาะสม
+ มีการมอบหมายอานาจหน้าที่ชัดเจน และ กระจาย
อานาจการตัดสินใจในการบริหารงานเพื่อสร้างความ
รวดเร็วในการให้บริการประชาชน
+ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น

ปัจจัยภายในที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
( WEAKNESS - W )
1. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
- จานวนบุคลากรมีไม่เพียงพอกับโครงสร้าง
องค์กร ไม่เพียงพอกับภารกิจของงานที่ต้องปฏิบัติ
เช่น จากภาระการถ่ายโอนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- การบริหารงานขาดการประสานงาน แบ่งแยก
ไม่เข้าใจ และเพิ่มขั้นตอนในการทางาน
- การบริหารงานไม่เป็นระบบ สร้างความล่าช้า
- ขาดการติดตามและประเมินผลในการ
บริหารงานอย่างจริงจัง
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ปัจจัยภายในที่เอื้อต่อการพัฒนา
( STRENGHT- S )
3. ด้านบุคลากร
+ ท้องถิ่นมีอิสระในการกาหนดอัตรากาลังเพื่อให้
เหมาะสมกับภารกิจที่มีอยู่
+ บุคลากรมีการพัฒนาและมีการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่
อย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษาต่อ การอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น

ปัจจัยภายในที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
( WEAKNESS - W )
3. ด้านบุคลากร
- จานวนบุคลากรมีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับภารกิจ
ที่มีอยู่ และขาดอัตรากาลังในตาแหน่งที่จาเป็น ทา
ให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า
- ขาดความรู้ ประสบการณ์ในการทางาน เนื่องจาก
มีการโอนย้ายกันบ่อยครั้ง
- การทางานบางครั้งขาดขวัญและกาลังใจในการ
ทางาน

4. ด้านงบประมาณ
+ ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารงบประมาณ
+ ท้องถิ่นได้รับการจัดสรรเงินจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น
ตาม พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
+ ท้องถิ่นมีการประสานและบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นเพื่อดาเนินโครงการร่วมกัน

4. ด้านงบประมาณ
- งบประมาณมีไม่เพียงพอในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
- การเบิกจ่ายเงินบางครั้งมีความล่าช้า การบริหาร
งบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
- การประมาณการรายรับรายจ่ายไม่สอดคล้องกัน
- การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้า มีผู้หลีกเลี่ยง
ภาษีและค้างชาระภาษี

5. ด้านระบบฐานข้อมูล ทรัพยากร เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทางาน
+ อุปกรณ์ เครื่องมือสานักงาน พร้อมสาหรับการ
ปฏิบัติงาน
+ จัดให้มีระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
สร้างความสะดวกและรวดเร็ว ในการนามาเป็น
ข้อมูลในการบริหารจัดการ
+ มีการนาระบบ E-LAAS มาใช้ในระบบการเงิน
การคลังขององค์การบริหารส่วนตาบล

5. ด้านระบบฐานข้อมูล ทรัพยากร เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทางาน
- ขาดการจัดเก็บระบบฐานข้อมูลที่เป็นระบบ
- บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการ
บริการสมัยใหม่ที่มีเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการพัฒนา
( Opportunity – O )
1. ด้านเศรษฐกิจรวม ในเขตพื้นที่
+ พื้นที่ส่วนที่ติดชายฝั่งทะเลซึ่งเหมาะสมสามารถ
พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญของตาบล
+ มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย เนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และเป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ปลูกปาล์มน้ามัน ปลูก
ยางพารา สวนผลไม้
+ มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและอุดม
สมบูรณ์
+ มีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก และมีระบบ
เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม

ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
( Threat - T )
1. ด้านเศรษฐกิจรวม ในเขตพื้นที่
- พื้นที่บางส่วนมีสภาพดินไม่เหมาะแก่การ
เพาะปลูกเพราะปัญหาน้าเค็มทาให้น้ากร่อย
- พื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุกทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
- ประชาชนไม่สามารถกาหนดราคาผลผลิตและ
ต่อรองกับพ่อค้าคนกลางได้
- ขาดแคลนน้าเพื่ออุปโภค บริโภค และ
เกษตรกรรม ในช่วงหน้าแล้ง
- การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังไม่เข้มแข็ง และมั่นคง
ขาดการประสานงานที่ดี
- เกษตรกรขาดความรู้และเทคนิคในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตร
- สถานที่ท่องเที่ยวขาดการพัฒนา ฟื้นฟูให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว
- สภาพดินฟ้าอากาศ ไม่เอื้ออานวยต่อการประกอบ
อาชีพ เกิดภัยทางธรรมชาติบ่อยครั้ง เช่น การเกิด
อุทกภัยทาให้น้าท่วมขังซ้าซาก เกิดลมมรสุมพัดน้า
กัดเซาะชายฝั่ง และทรายปิดกั้นปากคลอง ซึ่งมีผล
ต่อการประกอบอาชีพชาวประมงชายฝั่ง ซึ่ง 6
หมู่บ้าน จาก 14 หมู่ ที่อยู่ติดชายทะเลอ่าวไทย มี
อาชีพประมงพื้นบ้าน
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ปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการพัฒนา
( Opportunity – O )
2. ด้านสังคม
+ ไม่มีปัญหาการขัดแย้งในพื้นที่ ประชาชนมีความ
เกื้อกูล พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง
+ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
+ ประชาชนมีเกณฑ์รายได้ปานกลาง ปัญหาความ
ยากจน มีจานวนครัวเรือนที่ประสบปัญหาความ

ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
( Threat - T )
2. ด้านสังคม
- บุคลากรด้านสาธารณสุข มีน้อย การดูแลและการ
ทางานจึงไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร
- บุคลากรขาดการมีส่วนร่วมกับการทางานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ผู้พิการ ยังไม่ได้รับการส่งเสริมอาชีพอย่างจริงจัง

3. นโยบายรัฐบาล /กฎหมาย /เทคโนโลยี
+ นโยบายรัฐบาลในการจัดสวัสดิการสังคม ในการ
สนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย
เอดส์ เพิ่มมากขึ้น
+ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
+ การแก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มรายได้ ลด
รายจ่าย ตามนโยบายของรัฐบาล

3. นโยบายรัฐบาล /กฎหมาย /เทคโนโลยี
- ระบบการเมืองการปกครองระดับประเทศ ขาด
เสถียรภาพ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
- กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ มีการ
ปรับปรุง แก้ไขอยู่อย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิด
ข้อผิดพลาดในทางปฏิบัติ
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4.5 ศักยภาพด้านบุคลากร
ก .ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
จานวนบุคลากร
จานวน
- ตาแหน่งในสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
- ตาแหน่งในส่วนการคลัง
- ตาแหน่งในส่วนโยธา
ระดับการศึกษาของบุคลากร
- มัธยม / อาชีวศึกษา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
ข.รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ 2553 รวม
- รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดเก็บได้เอง
- รายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้
- เงินอุดหนุนทั่วไป
- เงินอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

22
12
6
4

คน
คน
คน
คน

11
10
1

คน
คน
คน

25,302,595.85
2,002,147.10
9,490,727.75
5,965,421.00
7,844,300.00

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ส่วนที่ 3
================================================================================================

ผลของการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่ผา่ นมา
========================================================================
องค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว ได้ยกฐานะจากสภาตาบลมาเป็นองค์การบริหารส่วน
ตาบลเมื่อ ปี 2540 จากเริ่มแรกการจัดตั้งประมาณ 2.6 ล้านบาท จนถึงปัจจุบันมีรายได้ ประมาณ 25
ล้านบาทต่อปี มีพื้นที่รับผิดชอบ 14 หมู่บ้าน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่มีหลายรูปแบบทั้ง
ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมการ
พั ฒ นาสตรี เด็ ก เยาวชนผู้ สู ง อายุ และคนพิ ก าร การสาธารณสุ ข การบรรเทาสาธารณภั ย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยเฉพาะความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นความ
ต้องการอันดับแรกของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาและจัดทาโครงการพัฒนา
ต่าง ๆ ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางมะพร้าวได้รับการพัฒนาไปมากในเกือบทุก ๆ ด้าน และอยู่ในช่วงของการถ่ายโอนภารกิจตามกรอบ
ของกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนตาบลบางมะพร้าวก็ได้ดาเนินการตามภารกิจดังกล่าวทาให้ได้รับการพัฒนาในหลายด้าน ที่
ได้รับการถ่ายโอนด้วย
แต่ยังมีปัญหาอุปสรรค ก็คือ องค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว ยัง
มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางมะพร้าว
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ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ตุลาคม 2553 ถึงเดือน เมษายน 2554)
จ่ายจาก
เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม

จ่ายจากข้อบัญญัติ
งบประมาณ พ.ศ.
2554

รายการ
- จ่ายขาดเงินสะสม
แผนงานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
- งานรักษาความสงบภายใน(งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)
- รายจ่ายอื่น ๆ
แผนงานการศึกษา
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มเข็งของชุมชน
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
แผนงานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- งานก่อสร้างถนน สะพาน อาคาร ฯลฯ
แผนงานงบกลาง
- งานงบกลาง

ปี 2553 -2554
(เป็นเงิน / บาท)
552,161.50

3,498,729.80
12,000.00
1,337,928.00
140,000.00
33,700.00
347,610.80
608,209.97
3,194,739.00
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องค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว
มีหลักการบริหารจัดการที่ดีโดยยึดหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี และมีปจั จัยความพร้อม ความเจริญและรายได้ที่สามารถจัดเก็บในพื้นที่ความพร้อม
ของบุคลากรที่ต้องการจะทางานและการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
โดยการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชน
ซึ่งในการพัฒนาตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว จะเน้นตามลาดับ
ความสาคัญและความจาเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และ
สนองความต้องการของประชาชนเป็นเกณฑ์ในการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาที่
เป็นรูปธรรมต่อไป

===============================================
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ส่วนที่ 4
=========================================================================

สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
=========================================================================
วิสัยทัศน์
"ชุมชนน่าอยู่ วิถีชีวิตโดดเด่น ทรัพยากรธรรมชาติสมดุล
เศรษฐกิจมั่นคง การบริหารจัดการโปร่งใส จากการมีส่วนร่วมของประชาชน"
พันธกิจ
1. จัดให้มีและบารุงรักษาทางบกและทางน้า
2. จัดให้มีและบารุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
4. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
5. ส่งเสริมการศึกษา
6. บารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
7. พัฒนาและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
9. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
10. จัดให้มีการป้องกันและแก้ไขบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
11. พัฒนาระบบการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน
2. ดาเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้คนในชุมชนมีการดารงชีพที่สงบสุขภายใต้การได้รับบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นที่พอใจของประชาชนภายใต้การมีส่วนร่วม
ของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้วิธีการป้องกันและรักษาสุขภาพได้อย่างยั่งยืน
6. พัฒนาระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพสูง
7. พัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อความต้องการด้านอุปโภค บริโภค และการเกษตร
8. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์อย่าง
สมดุล
9. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในการประกอบอาชีพ
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ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้า

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ.2555 – 2559 )
“ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ”
พันธกิจ
1. สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ควบคู่กับการสรางสังคมคุณธรรมเพื่อให้คน
กินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุข
คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล
2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความสร้าง
สรรค์ของคนไทย ขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคน สร้างความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงานรวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากร และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งปรับโครงสร้างสาขาการผลิตและการบริโภคของ
ประเทศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤต
เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ และทักษะสามารถรู้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
1. สังคมไทยมีความสงบสุข อย่างมีธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น
2. ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพทั่วถึง
3. เพิ่มผลิตภาพการผลิตรวม และในแต่ละภาคการผลิต
4. เพิ่มสัดส่วนมูลค่าการผลิตภาคการเกษตร เพิ่มสัดส่วนมูลค่าภาคบริการ
5. เพิ่มสัดส่วนมูลค่าสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์
6. ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
7. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2553 – 2556
วิสัยทัศน์จังหวัดชุมพร
“ ชุมพรน่าอยู่ สู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ”
พันธกิจ
1. สร้างเสริมศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมที่มีคุณภาพ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
3. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของสินค้าเกษตรและเพิ่มผลิตภาพสินค้า
เกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
5. พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยความ
มั่นคงภายในสังคม
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนภายใต้หลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัย และเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการจัดการด้านสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสถาบนครอบครัวและชุมชน
3. เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ สวัสดิการ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
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5. ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
เป้าประสงค์
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ ศาสนา และ
วัฒนธรรมประเพณี
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
4. พัฒนาตลาด และเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการตลาด
เป้าประสงค์
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของจังหวัด (GPP ภาคการเกษตร) เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตร
2. ส่งเสริมและผลักดันเกษตรอินทรีย์
3. พัฒนาระบบการตลาด และบริการจัดการสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพ
4. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตร
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพของ อปท.ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล
3. การพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมสนับสนุนพลังงานทดแทน
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กรอบยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร
(พ.ศ.2555-2557)
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการคมนาคมและขนส่ง
1.2 แนวทางการสาธารณูปโภค และสาธารณูปโภค
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการส่งเสริมอาชีพ
2.2 แนวทางสวัสดิการสังคม
2.3 แนวทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย
3.2 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 แนวทางการส่งเสริมการลงทุน
4.2 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.3 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5.2 แนวทางการคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แนวทางส่งเสริมและการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

นโยบายการพัฒนาอาเภอหลังสวน
วิสัยทัศน์อาเภอหลังสวน
“อาเภอหลังสวน เมืองผลไม้ พายเรือแข่ง แหล่งทุเรียนกวน สวนสมเด็จฯ”
แนวทางการพัฒนา
1. ด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ
- เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
- สร้างความเป็นศูนย์กลางการเกษตรของอาเภอตอนใต้
- สร้างความมั่นคงในอาชีพ
- พัฒนาคุณภาพผลผลิต
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- ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร
- มีการพัฒนาที่สมดุล
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางผังเมืองทุกระดับ โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านการผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ
- การผังเมืองเป็นเครื่องมือชี้นาในการจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้าง
พื้นฐาน
- การพัฒนาแหล่งน้า และระบบประปาทั้งในชนบทและเขตเมือง
- การพัฒนาหลังงานไฟฟ้า
- การพัฒนาด้านคมนาคม
- ขยายระบบการสื่อสารให้ครอบคลุม
3. ด้านคุณภาพการศึกษา ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา
- ให้มีความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา
- การศึกษามีประสิทธิภาพมีรูปแบบหลากหลาย
- การศึกษาสอดคล้องกับท้องถิ่น
- ส่งเสริมพัฒนาด้านการกีฬา
- ศาสนาพัฒนาสังคม
- ฟื้นฟูวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. สุขภาพอนามัยและสาธารณสุข
- ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัย
- ปฏิรูประบบสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข
- ให้ได้รับบริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน
- สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว
- ส่งเสริมการออกกาลังกาย
- ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์
5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
- การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
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- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านอุบัติภัยและสาธารณภัย
6. ความมั่นคง และความเป็นระบบของสังคม
- สร้างวินัย
- พัฒนาประชาสังคมให้เข้มแข็ง
- จัดบริการด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม
7. ด้านการเมืองและการปกครอง
- การเมืองจะต้องมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้
- พัฒนาระบบการบริหารราชการของอาเภอให้มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การมีส่วนร่วมของชุมชน
- มีกฎหมายชัดเจน
- การบริหารจัดการแบบใหม่
- พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชุมชน
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
9. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- ส่งเสริมด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ให้อาเภอเป็นจุดแวะและพักผ่อนของ
นักท่องเที่ยว
- ส่งเสริมให้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย และจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
เอกลักษณ์
- พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ชุมชนให้มีความเข้าใจ ทัศนคติ และความชานาญด้านการ
บริการท่องเที่ยว
- ภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบ
- มีกฎหมายบังคับใช้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม เป็นกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการ
ท่องเที่ยว และด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาอาเภอเป็นเมืองรองรับความเจริญด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว โดยนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางมะพร้าว มีดังนี้
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การพัฒนาด้านการศึกษา
การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การพัฒนาด้านกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ถนนภายในตาบลจะได้รับการก่อสร้าง การพัฒนา และปรับปรุง ให้ประชาชนสามารถ
ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภัย โดยจัดลาดับความสาคัญของการแก้ไขปัญหา
ไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารตามความต้ อ งการของประชาคมและภายใต้ ง บประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตาบล พร้อมกับประสานขอความร่วมมือขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น
1.2 ไฟฟ้า ดาเนินการสารวจผู้ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และขอขยายเขตเพิ่มเติมหรือจัดหาให้ได้ใช้
อย่างทั่วถึง ไฟฟ้าสาธารณะทั้งของเก่าและขยายเขตเพิ่มเติมตามถนนซอยให้ได้รับแสง
สว่ า งมากกว่ า ในปั จ จุ บั น ภายใต้ ง บประมาณขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล และ
กฎหมายที่ให้กระทาได้
1.3 แหล่งน้า จัดหาแหล่งน้าใช้ให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน ในการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและวางแผนบริการน้าใช้แก่ประชาชนในฤดูแล้งอย่างทั่วถึง โดยประสาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณ หรือจัดสร้างประปาหมู่บ้านเพิ่มเติม
1.4 การสื่อสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งโทรศัพท์ให้ครอบคลุม
ทุกหมู่บ้าน
1.5 เขื่อน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดสร้างเขื่อนกันทรายที่ได้รับ
ผลกระทบจากการกัดเซาะจากลมมรสุม ทาให้ตลิ่งพัง บริเวณหมู่ที่ 12 และร่องน้าท่า
จอดเรือ ที่ดินโคลนทับถมของประชาชนที่ทาอาชีพประมงชายฝั่ง หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อ
หมู่ที่ 10 พร้อมจุดอื่น ๆ
1.6 สะพาน ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างสะพาน
ขนาดเล็ก หรือสะพานแขวนเพื่อใช้ในการสัญจร
2. การพัฒนาด้านการศึกษา
2.1 ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย ทั้งด้านอาหารกลางวัน และ
อาหารเสริม (นม) วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่
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ตาบลบางมะพร้าว เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษาระดับสูงต่อไป
2.2 สนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่ นอกหลักสูตรทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของนักเรียนและประชาชนทั่วไป
2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพ
ด้านวิชาการ ด้านทักษะของกลุ่มต่าง ๆ
2.4 ปรับปรุงพัฒนาที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้านให้เป็นที่พักผ่อน และแหล่งเรียนรู้ตาม
ความเหมาะสมของหมู่บ้าน
2.5 จัดทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่อยู่ในวัยเรียนในตาบลบางมะพร้าว โดยกระจายตามหมู่บ้าน
ตามความเหมาะสม
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนตามความจาเป็น
3. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
3.1 เน้นการทางานแบบมีส่วนร่วม โดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมระดับหมู่บ้าน หรือ
ระดับตาบลแล้วแต่กรณี
3.2 ส่งเสริมประชาคมเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนในการทากิจกรรมของประชาคมส่งเสริม
การประชุมการแก้ปัญหาในพื้นฐานของประชาคม
3.3 ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะทางานอย่างบูรณาการทั้งฝ่ายปกครอง ผู้นาชุมชน ผู้นา
หมู่บ้าน และผู้นากลุ่มต่าง ๆ
3.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการรับรู้ทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารงาน แก่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้นาชุมชนและประชาชนทั่วไปตามโอกาสอัน
ควร
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.1 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในตาบลที่ใช้งบประมาณและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ของกลุ่ม
4.2 จัดศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมความรู้แก่กลุ่มอาชีพ เสริมทักษะในการทางานให้เข้มแข็ง
4.3 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการเสริมสร้างความรู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ
จัดโครงการกิจกรรมเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัวตามความจาเป็นขั้นพื้นฐาน เพื่อ
เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และแก้ไขปัญหาความยากจนระดับหนึ่ง
4.5 สารวจผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อยเพื่อขึ้นทะเบียนไว้และส่งให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดหางานให้ตรงตามความต้องการของผู้ว่างงานต่อไป
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5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1 ร่วมมือกับสาธารณสุขประจาตาบล อสม. แต่ละหมู่บ้าน จัดทาโครงการส่งเสริม
สุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ และส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจาปีทุกคน ตาม
แนวทางนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุข
5.2 เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ตามประกาศทางราชการอย่าง
เสมอและรวดเร็ว
5.3 สนับสนุนด้านงบประมาณตามโครงการด้านสาธารณสุข
5.4 สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. หมู่บ้านอย่างทั่วถึง
5.6 จัดรถพยาบาลฉุกเฉิน บริการรับ ส่ง ผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง
6. การพัฒนาด้านกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
6.1 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตามประเพณีปฏิบัติ ของประเภทกีฬาต่าง ๆ ทุก ๆ ปีอย่าง
ต่อเนื่อง
6.2 ส่งเสริมการออกกาลังกายแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ โดยจัดหาอุปกรณ์กีฬาตามความ
ต้องการแก่ผู้เล่นและสภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน
6.3 ร่วมกับประชาชนและผู้นาหมู่บ้าน จัดงานประเพณีต่าง ๆ และให้การสนับสนุน
งบประมาณตามความเหมาะสมที่จาเป็น
6.4 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกวัด ในพื้นที่ตาบลบางมะพร้าว โดยเน้นให้เยาวชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น
6.5 ส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันสาคัญทางราชการอย่างสม่าเสมอ
7. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
7.1 บารุงรักษาแหล่งน้าตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
7.2 รณรงค์เลือกกาจัดขยะและการบริหารการจัดเก็บ การทิ้ง จัดหาแหล่งทิ้ง การกักเก็บ และ
การทาลาย
7.3 สนับสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ภายในหมู่บ้าน
7.4 สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านสร้างรั้วกินได้ ปลูกพืช ผักสวนครัว โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
7.5 คุ้มครองดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดสภาวะโลก
ร้อน
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8. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
8.1 จัดทาบัญชีผู้สูงอายุ เรียงลาดับความสาคัญ เพื่อจัดสวัสดิการ พร้อมประสานหน่วยงาน
อื่นในการให้ความช่วยเหลือ
8.2 สารวจคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสเพื่อจัดสวัสดิการ หางบประมาณช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
8.3 จัดตั้งงบประมาณช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
8.4 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ

สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในช่วงสามปี
===================================================
องค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี
(2555 -2557) เพื่อให้เชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาที่กาหนดไว้ โดยเรียงลาดับก่อน - หลัง มี 6 ด้าน
คือ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้า
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)
มีดังนี้
1. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
แนวทางการพัฒนา
1.1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการทางสังคม
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน
ผู้พิการ เด็ก ผู้ป่วยเอดส์
- ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข การสุขาภิบาล สุขภาพและอนามัย
- จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในตาบล
- การจัดสิ่งอานวยความสะดวกแก่คนพิการ และผู้ทุพลภาพ
- สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข
- สนับสนุนหลักประกันสุขภาพระดับตาบล
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1.2 ส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา
- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
- สนับสนุนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุเครื่องแต่งกาย แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน
- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแกนนาชุมชน หมู่บ้าน
- สนับสนุน การเพิ่มศักยภาพความรู้ทางกฎหมายและ
ประชาธิปไตย
- เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของบุคลากรในทุกด้าน
1.4 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมด้านยาเสพติด
- โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด
- โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กเพื่อป้องกันยาเสพติด
- โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
- สนับสนุนโครงการโรงเรียนสีขาว
- รณรงค์ให้หมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพติด
- อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ยาเสพติด
- โครงการแข่งขันกีฬาตาบล / หมู่บ้าน พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน
- โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ลานกีฬา และสวนสาธารณะประจาตาบล
- สนับสนุนศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนในเขตตาบล
1.5 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมในสังคม
- สนับสนุนสภาวัฒนธรรม
- ส่งเสริมและสนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น
- จัดกิจกรรมในวันสาคัญที่เกี่ยวเนื่องกับ ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางในการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
- ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
- จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกลุ่มประกอบอาชีพ
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- การประกันราคาสินค้าพร้อมปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
- เผยแพร่ข่าวสาร ด้านวิชาการทางด้านการเกษตร การประมง และเลี้ยงสัตว์
- ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางในการพัฒนา
3.1 การพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชน
- สนับสนุนการจัดทาผังเมือง
- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
3.2 การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน ท่อระบายน้า สะพาน
- ก่อสร้างถนน ท่อระบาย และสะพาน
- ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา ถนน ท่อระบายน้า สะพานและผิวจราจร
3.3 การพัฒนาความปลอดภัยในระบบการสัญจร
- ติดตั้งสัญญาณไฟ จราจร เครื่องหมายบังคับการจราจร
- ปรับปรุงระบบนิเวศน์ในทางสัญจร
- ติดตั้งระบบไฟสาธารณะในเขตชุมชน
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
- สนับสนุนการขยายเขตการใช้ไฟฟ้า
- ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน
- สนับสนุนการขยายคู่สายโทรศัพท์ และระบบการสื่อสาร
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
- โครงการ อบต. สัญจร และอบต. พบประชาชนเพื่อรับทราบปัญหา
- จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากร
- ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษา อบรม เพิ่มเติม
4.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในหน่วยงาน ,ชุมชน,องค์กรชุมชน
และเครือข่าย
- โครงการประชาคมหมู่บ้าน , ตาบล การจัดทาแผนพัฒนาตาบล
- ฝึกอบรมผู้นาชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารจัดการ ภาวะผู้นา
คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย กติกาสังคม การประสานงาน
- จัดให้มีการศึกษาดูงาน ให้แก่ผู้นาท้องถิ่น ผู้นากลุ่มต่างๆ และบุคลากรทุกฝ่าย
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4.3 ส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารและเข้าใจในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และบทบาทของ อบต.
- จัดอบรมเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอานาจหน้าที่ของ อบต.
- รณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
- เพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งของอาสาสมัครและองค์กรเอกชน
- ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางการเมืองของประชาชนทุกระดับ
4.4 จัดอาคารสถานที่ให้เพียงพอแก่การทางาน และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทางานให้
น่าอยู่
- ปรับปรุงซ่อมแซม / ก่อสร้างอาคารสานักงานใหม่
- ทาการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสานักงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ให้น่าอยู่
และเป็นที่พอใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ
4.5 จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้สานักงานให้เพียงพอและทันสมัย
- จัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้สานักงานให้เพียงพอต่อความ
ต้องการและทันสมัย
4.6 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้และการบริหารจัดการ
- พัฒนาระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
- จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนบัญชีทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้
4.7 การป้องกันและแก้ไขบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- จัดให้มีรถดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง ตลอดจนอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยอื่นๆ
- สนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. / อพป. / ชรบ.
- จัดศูนย์ อปพร. ตลอดจนจัดการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรเพื่อป้องกันและเตรียม
ความพร้อมตลอดเวลาในการป้องกันภัยประเภทต่าง ๆ
- ร่วมมือ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม
- การจัดซื้ออุปกรณ์การขนย้ายผู้ประสบอุทกภัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
5.1 สร้างจิตสานึกและตระหนักในการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมกับโทษของการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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- สร้างจิตสานึกเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชายฝั่ง และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
- ส่งเสริมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ต้นน้า เพื่อทดแทนส่วนที่ถูกทาลาย
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาด และส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวหมู่บ้านติดชายทะเลเชิง
อนุรักษ์
- พัฒนาวัดบรรพตวิสัย (วัดในเขา) เป็นแหล่งท่องเที่ยว
5.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
- การรณรงค์สร้างจิตสานึกในการกาจัดขยะ
- ส่งเสริมโครงการรีไซเคิลขยะ
5.3 ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ปรับปรุงภูมิทัศน์
- การดูแล ป้องกัน เฝ้าระวัง การบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.4 การบาบัดและกาจัดขยะ
- จัดซื้อ ภาชนะ ถังรองรับขยะในชุมชน ถนน และที่สาธารณะ
- จัดหารถจัดเก็บขยะ พร้อมภาชนะรองรับขยะ และสถานที่ทาลายขยะ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้า
แนวทางการพัฒนา
6.1 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งด้านอุปโภค
บริโภค และเกษตรกรรม
- ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน / ตาบล
- ขุดลอกแหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภคและการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
- ก่อสร้างภาชนะเก็บกักน้าของหมู่บ้าน
- ขุดบ่อน้าตื้น
- ขุดลอกห้วยธรรมชาติ
- ขุดเจาะบ่อบาดาล
- ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน / ตาบลให้มีคุณภาพ
6.2 งานอนุรักษ์แหล่งน้า
- จัดระบบบาบัดน้าเสีย รวบรวมและบาบัดน้าเสียอย่างถูกหลักวิธี
- โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ยั่งยืน
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วัตถุประสงค์ของการพัฒนาและรายละเอียดโครงการพัฒนา
==================================================
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
- เพื่อกระตุ้นคุณภาพชีวิตของประชาชน และสนับสนุนการศึกษาของเด็ก
เยาวชน และประชาชนทั่วไป
- ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
- เพื่อเป็นการดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การ
ควบคุมโรคและการระวังโรคติดต่อ และโรคเอดส์
- เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและแก้ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายา
เสพติด
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่าง พักผ่อนหย่อนใจ เล่นกีฬา และ
นันทนาการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพ
- เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
- เพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ และสินค้าของประชาชนให้เอื้อต่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
- เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้ประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน
- เพื่อให้มีการศึกษาออกแบบผังเมืองเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพภูมิ
ประเทศและรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคมติดต่อสื่อสาร
- เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในทางสัญจร และมีระบบภูมิทัศน์ของชุมชน
ที่สวยงาม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
- เผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมือง
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม การจัด
ประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น
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- เพื่อจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุม
- เพือ่ ให้การปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลมีประสิทธิภาพ
- เพือ่ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน การอานวยความเป็นธรรม การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เพื่อการพัฒนาบุคลากร
- เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- เพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
- เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัย ให้รองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาการท่องเที่ยว
- เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างคุ้มค่า
และยั่งยืน
- เพื่อสร้างความสะอาดเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในชุมชน
- เพื่อเป็นมาตรการป้องกัน ไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมถูกทาลาย
- เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้า
- เพื่อให้มีน้าไว้สาหรับอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรของประชาชนอย่าง
เพียงพอ

-

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้าอย่างถูกวิธีได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
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ส่วนที่ 6
===================================================================
การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฎิบัติ
การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว โดยใช้แบบรายงาน 3 แบบ
ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กาหนดเป็นแนวทางไว้ คือ
1. แบบประเมินผลแผนพัฒนา
ใช้แบบรายงาน แบบที่ 1 การประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. แบบติดตามแผนพัฒนา
ใช้แบบรายงาน แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. แบบประเมินผลแผนพัฒนา
ใช้แบบรายงาน 3 แบบ คือ
3.1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
3.2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม
3.3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กร อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์

การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
ผู้ประเมิน
อบต.

คณะติดตามฯ

ระบบติดตาม
รายงาน
1. ใช้แบบรายงานที่ 2 แบบติดตามผล
การดาเนินงานของ อบต. รายไตรมาส
( 3 เดือน )
2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา

1. ตรวจสอบรายงาน
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ
3. รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

ระยะเวลา
ทุกๆ
3 เดือน

15 วัน
นับตั้งแต่
รับรายงาน

ผู้ประเมิน
อบต.

คณะ
ติดตามฯ
ผู้บริหาร

ระบบประเมินผล
รายงาน
1. ใช้แบบรายงานที่ 1 การกากับการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ของ อบต.
2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
1. ใช้แบบรายงานที่ 3/1 แบบ
ประเมินผลการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์
2. ใช้แบบรายงานที่ 3/2 แบบประเมิน
ความพอใจต่อผลการดาเนินงานของ
อบต.ในภาพรวม
3. ใช้แบบรายงานที่ 3/3 แบบประเมิน
ความพอใจต่อการดาเนินงานของ
อบต.ในแต่ละยุทธศาสตร์
4. ส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
1. ตรวจสอบรายงาน
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ
3. เสนอผูบ้ ริหารทราบ
1. เสนอสภาเพือ่ ทราบ
2. ประกาศให้ประชาชนทราบ

ระยะเวลา
เมื่อ อบต.
ประกาศใช้
แผน
ทุก ๆ 1 ปี
( ภายใน
ธันวาคม )

15 วัน
นับตั้งแต่
รายงาน
1.ภายใน
ธันวาคม
2.ประกาศไม่
น้อยกว่า 30วัน

แบบที่ 1
แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว โดยจะทา
การประเมินผลและรายงานหลักจากจัดทาและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การติ ดตามและประเมิ นผลการจัดทาแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิ บตั ิ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ประเด็นการประเมิน
มี
การดาเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการประชุม ปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
5. มีการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นเพื่อร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิน่ มาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
13. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
14. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( ความถี่ : ปีละ 1 ครั้ง )

ไม่มี
การดาเนินงาน

แบบที่ 2
การติ ดตามและประเมิ นผลการจัดทาแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิ บตั ิ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบที่ 2 แบบติดตามประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยกาหนดการติดตามและประเมินผลตามปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานใน เดือน ตุลาคม
- กันยายน ปีถัดไป หรือ รายไตรมาส
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2. รายงบานผลการดาเนินงานรายไตรมาสที่
(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม –ธันวาคม )
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)

(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม )
(2) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

รวม

ปีที่ 1
พ.ศ. ..............
จานวน
โครงการ

งบประมา
ณ
( บาท )

ปีที่ 2
พ.ศ. ..............
จานวน
โครงการ

งบประมา
ณ
( บาท )

ปีที่ 3
พ.ศ. ..............
จานวน
โครงการ

งบประมา
ณ
( บาท )

รวม
จานวน
โครงการ

งบประมา
ณ
( บาท )

4. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ. ……………….
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ
ที่เสร็จ
จานวน

ร้อยละ

จานวนโครงการที่อยู่ จานวนโครงการที่ยัง
ในระหว่างดาเนินการ
ไม่ได้
ดาเนินการ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

จานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก
จานวน

ร้อยละ

จานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม
จานวน

ร้อยละ

จานวนโครงการ
ทั้งหมด
จานวน

ร้อยละ

รวม

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ……………….
ยุทธศาสตร์

งบปกติ
จานวนเงิน ร้อยละ

เงินสะสม
จานวนเงิน
ร้อยละ

งบหน่วยงานอื่น
จานวนเงิน
ร้อยละ

รวม
จานวนเงิน

ร้อยละ

รวม

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี พ.ศ. ……………
ผลการดาเนินงาน
โครงการ
ดาเนินการ
อยู่ในระหว่าง
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณที่
งบประมาณที่
ได้รับ
เบิกจ่ายไป

รวม
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

แบบที่ 3
การติ ดตามและประเมิ นผลการจัดทาแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิ บตั ิ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
คาชี้แจง : แบบที่ 3 เป็นประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
องถิ่น่ ตามยุ
ที่กาหนดไว้
และมีโดยมี
กาหนดระยะเวลาในการรายงานปี
ะ 1 ครัาเนิ
้ง หลั
งจากสิน้ สุดปีกงรปกครองส่
บประมาณ วนท้องถิ่นตาม
คาชี้แจง :ท้แบบที
3/1 ทเป็ธศาสตร์
นแบบประเมิ
นผลตนเอง
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินลผลการด
นงานขององค์
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลักจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ส่ข้วอนที
มูล่ ทั1่วไป
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์1.กรปกครองส่
วนท้องถิน่ วนท้
...............องค์
การบริหารส่วนตกาบลบางมะพร้
..................................
ชื่อองค์กรปกครองส่
องถิน่ ..........................องค์
ารบริหารส่วนตาวาบลบางน้
าจืด
2. วัน / เดื.................................................................
อน / ปีที่รายงาน ............................................................................................................................
2. วัน / เดือน / ปีที่รายงาน
ส่วนที่ 2 .................................................................................................................................................................
ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ………………
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2551
จานวนโครงการ
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที
่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที
จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
4. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์
จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ
1. การพัฒนาด้านคมนาคมและแหล่งน้า
76
18
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
80
11
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
36
14
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
30
4
5. การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
และการบริหาร
18
11
รวม
6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
30
8
7. การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6
5
รวม
276
71
หลังสวน จังหวัดชุมพร

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8. ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รบั จากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

แบบที่ 3
การติ ดตามและประเมิ นผลการจัดทาแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิ บตั ิ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
คาชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบที่สารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดย
กาหนดให้คมาชีีก้แารเก็
อมูลปี่ ล3ะเป็1นประเมิ
ครั้ง หลั
งจากสิโดยมี
้นสุดปีวงัตบประมาณ
จง :บข้แบบที
นตนเอง
ถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ส่วนที่ 1 ท้ข้อองถิมู่นลทัตามยุ
่วไปทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิน้ สุดปีงบประมาณ
1. เพศ
□ ชาย
□ หญิง
2. อายุ
□ ต่ากว่า 20 ปี
□ 20 – 30 ปี
□ 31 – 40 ปี
□ 41 – 50 ปี
□ 51 – 60 ปี
□ 60 ปีขนึ้ ไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
3. การศึกษา
□ วนท้
ประถมศึ
ษา
□ มัธยมศึ
กษาหารส่วนตาบลบางน้
□ อนุาจืปดริญญา
1. ชื่อองค์กรปกครองส่
องถิน่ ก..........................องค์
การบริ
□ ปริญญาตรี
□ สูงกว่าปริญญาตรี
.................................................................
4. อาชีพ 2. วัน / เดือน / ปีที่รายงาน
□ รับราชการ
□ เอกชน
□ รัฐวิสาหกิจ
□ รับจ้าง
□ นักเรียน / นักศึกษา
□ ธุรกิจส่วนตัว
.................................................................................................................................................................
□ ค้าขาย
□ เกษตรกร
□ อื่น ๆ( ระบุ).................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2551
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ความพึงพอใจฒนา 3 ปี
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
4. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพั
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
จานวนโครงการ
2. มีการประชาสั
ม
พั
น
ธ์
ใ
ห้
ป
ระชาชนรั
บ
รู
ข
้
อ
้
มู
ล
ของโครงการ
/
กิ
จ
กรรม
ยุทธศาสตร์
จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรม
1. การพัฒนาด้านคมนาคมและแหล่งน้า
76
18
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
80
11
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
36
14
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
30
4
8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
5. การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร
18
11
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
30
8
7. การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6
5
รวม
276
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หลังสวน จังหวัดชุมพร

แบบที่ 3
การติ ดตามและประเมิ นผลการจัดทาแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิ บตั ิ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในแต่ละยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบที่สารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
าชี้แจง : มแบบที
โดยมี
วัตถุ้นปสุระสงค์
เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
โดยกคาหนดให้
ีการเก็บ่ 3ข้อเป็มูนลประเมิ
ปีละ 1นตนเอง
ครั้ง หลั
งจากสิ
ดปีงบประมาณ
ท้อ่ 1งถิ่นข้ตามยุ
ส่วนที
อมูลทัท่วธศาสตร์
ไป ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิน้ สุดปีงบประมาณ
1. เพศ
□ ชาย
□ หญิง
2. อายุ
□ ต่ากว่า 20 ปี
□ 20 – 30 ปี
□ 31 – 40 ปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป □ 41 – 50 ปี
□ 51 – 60 ปี
□ 60 ปีขนึ้ ไป
1. ชืก่อษา
องค์กรปกครองส่วนท้
น่ ..........................องค์
หารส่
3. การศึ
□ องถิ
ประถมศึ
กษา
□การบริ
มัธยมศึ
กษาวนตาบลบางน้าจื□ดอนุปริญญา
.................................................................
□ ปริญญาตรี
□ สูงกว่าปริญญาตรี
2. พวัน / เดือน / ปีที่รายงาน□ รับราชการ
4. อาชี
□ เอกชน
□ รัฐวิสาหกิจ
.................................................................................................................................................................
□ รับจ้าง
□ นักเรียน / นักศึกษา
□ ธุรกิจส่วนตัว
□ ค้าขาย
□ เกษตรกร
□ อื่น ๆ( ระบุ).................
ส่ว่ นที
2 ยุทธศาสตร์
2551 กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที
2 ่ ความพึ
งพอใจต่แอละโครงการในปี
ผลการดาเนินงานขององค์
3. ยุททธศาสตร์
และจ
านวนโครงการที
่ปรากฏอยู
่ได้ปองถิ
ฏิบ่นัตในการพั
ิ
6. หากให้
่านประเมิ
นความพึ
งพอใจต่อผลการด
าเนิ่ในนแผนและจ
งานขององค์านวนโครงการที
กรปกครองส่วนท้
ฒนาด้าน ยุทธศาสตร์ ........................โดย
4. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพั
ฒนาวนท้
3 อปีงถิ่นของท่านเท่าใด
ให้คะแนนเต็
ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์
จานวนโครงการ
จานวนโครงการคะแนน
ความพึงพอใจ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบ( ัตเต็ิ ม 10 คะแนน )
1.1.การพั
ฒนาด้
านคมนาคมและแหล่
า วมในโครงการ / กิจกรรม76
18
มีการเปิ
ดโอกาสให้
ประชาชนมีสงน้่วนร่
2.2.การพั
ฒนาด้านเศรษฐกิ
งคม บรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจ80กรรม
11
มีการประชาสั
มพันธ์ใจห้และสั
ประชาชนรั
3.3.การพั
ฒนาด้
านการศึกปษาระชาชนแสดงความคิ
ศาสนาและวัฒนธรรม
14
มีการเปิ
ดโอกาสให้
ดเห็นในโครงการ /36กิจกรรม
4.4.การพั
ฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้/ อกิมจกรรมให้ประชาชนทราบ
30
4
มีการรายงานผลการด
าเนินงานของโครงการ
5.5.การพั
ฒนาด้างนการเมื
อง การปกครอง
และการบริ
18
11
มีความโปร่
ใสในการด
าเนินโครงการ
/ กิจกรรมหาร
6.6.การพั
ฒนาด้
ข
30
8
มีการด
าเนินานสาธารณสุ
งานเป็นไปตามระยะเวลาที
่กาหนด
7.7.การพั
ฒนาด้
องกัน/ กิและบรรเทาสาธารณภั
6
5
ผลการด
าเนิานการป้
นโครงการ
จกรรมนาไปสู่การแก้ยไขปัญหาของประชาชนในท้
องถิน่
8. ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รบั จากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม276
รวม
71
ภาพรวม
หลังสวน จังหวัดชุมพร
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
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