สรุปยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
================================================
วิสัยทัศน์
"ชุ มชนน่ าอยู่ วิถีชีวติ โดดเด่ น ทรัพยากรธรรมชาติสมดุล
เศรษฐกิจมันคง การบริหารจัดการโปร่ งใส จากการมีส่วนร่ วมของประชาชน"
พันธกิจ
1. จัดให้มีและบํารุ งรักษาทางบกและทางนํา
2. จัดให้มีและบํารุ งระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
3. ส่ งเสริ มการประกอบอาชีพของประชาชน
4. ส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุและผูพ้ กิ าร และผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม
5. ส่ งเสริ มการศึกษา
6. บํารุ งรักษาศิลปะจารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน
7. พัฒนาและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
8. ส่ งเสริ มและพัฒนาแหล่งท่องเทียว
9. ป้ องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
10. จัดให้มีการป้ องกันและแก้ไขบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
11. พัฒนาระบบการเมืองและการบริ หารจัดการทีดี
จุดมุ่งหมายเพือการพัฒนาท้องถิน
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน
2. ดําเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิมขึน
3. เพือให้คนในชุมชนมีการดํารงชีพทีสงบสุ ขภายใต้การได้รับบริ การทางสังคมอย่างทัวถึง
4. พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการให้เป็ นทีพอใจของประชาชนภายใต้การมีส่วนร่ วม
ของประชาชนและหน่วยงานทีเกียวข้อง
5. ดําเนินการเพือให้ประชาชนในท้องถินรู ้วิธีการป้ องกันและรักษาสุ ขภาพได้อย่างยังยืน
6. พัฒนาระบบการศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพและมีศกั ยภาพสูง
7. พัฒนาแหล่งนําให้เพียงพอต่อความต้องการด้านอุปโภค บริ โภค และการเกษตร
ั นควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล
8. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมให้ยงยื
9. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของประชาชนในการประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุม้ ครองทางสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หารจัดการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมและการท่องเทียว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการนํา

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที 11
วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาฯ ฉบับที 11 ( พ.ศ.2555 – 2559 )
“ สั งคมอยู่ร่วมกันอย่ างมีความสุ ข ด้ วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่ อการ
เปลียนแปลง ”
พันธกิจ
1. สร้างความเป็ นธรรมในการกระจายรายได้ ควบคู่กบั การสรางสังคมคุณธรรมเพือให้คน
กินดีอยูด่ ี มีคุณภาพชีวิตทีดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบตั ิเหตุ ยาเสพติดและอบายมุข
คนในสังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข มีวฒั นธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล
2. พัฒนาฐานการผลิตและบริ การให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู ้และความสร้าง
สรรค์ของคนไทย ขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคน สร้างความ
มันคงด้านอาหารและพลังงานรวมทังยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากร และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทังปรับโครงสร้างสาขาการผลิตและการบริ โภคของ
ประเทศให้เป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม
3. สร้างภูมิคุม้ กันให้เข้มแข็งสามารถป้ องกันและรองรับผลกระทบและความเสี ยงจากวิกฤต
เศรษฐกิจทีจะเกิดขึนในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู ้ และทักษะสามารถรู ้
เท่าทันการเปลียนแปลงอย่างมีเหตุผล
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลัก
1. สังคมไทยมีความสงบสุ ข อย่างมีธรรมาภิบาลเพิมขึน
2. ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมทีมีคุณภาพทัวถึง
3. เพิมผลิตภาพการผลิตรวม และในแต่ละภาคการผลิต
4. เพิมสัดส่ วนมูลค่าการผลิตภาคการเกษตร เพิมสัดส่ วนมูลค่าภาคบริ การ
5. เพิมสัดส่ วนมูลค่าสิ นค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์
6. ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึน
7. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพสิ งแวดล้อมดีขึน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็ นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สงั คมแห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างยังยืน
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมันคงของอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู ้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชือมโยงทางเศรษฐกิจและความมันคงในภูมิภาค
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมอย่างยังยืน

นโยบายการพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2553 – 2556
วิสัยทัศน์ จังหวัดชุ มพร (Vision)
“ ชุ มพรน่ าอยู่ สู่ เกษตรกรรมทียังยืน และการท่ องเทียวเชิงอนุรักษ์ ”
พันธกิจ (Mission)
1. สร้างเสริ มศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมทีมีคุณภาพ
2. เพิมประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการการท่องเทียว และพัฒนาแหล่งท่องเทียวเพือการท่องเทียว
อย่างยังยืน
3. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของสิ นค้าเกษตรและเพิมผลิตภาพสิ นค้า
เกษตรทีมีคุณภาพและปลอดภัย
4. บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน
5. พัฒนาและส่ งเสริ มวัฒนธรรมทางการเมือง การปกครองและรักษาความสงบเรี ยบร้อยความ
มันคงภายในสังคม
6. เพิมประสิ ทธิภาพการบริ หารราชการจังหวัดเพือประโยชน์สุขของประชาชนภายใต้หลักเกณฑ์
และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดี
เป้าประสงค์ รวม (Objectives)
1. คนมีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง
2. แหล่งท่องเทียวมีคุณภาพ
3. ผลิตภาพสิ นค้าเกษตร และความสามารถในการแข่งขันเพิมมากขึน
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมได้รับการบริ หารจัดการเพือใช้ประโยชน์อย่างยังยืน
5. ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
6. จังหวัดชุมพรเป็ นเมืองน่าอยู่

ตัวชีวัดเป้ าประสงค์
1. ครัวเรื อนในจังหวัดชุมพรยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านเกณฑ์ จปฐ.
2. จํานวนนักท่องเทียวและรายได้จากการท่องเทียวเพิมขึน
3. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาการเกษตรกรรมเพิมขึน
4. การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
5. จํานวนเรื องร้องเรี ยนเกียวกับความไม่เป็ นธรรมและความไม่โปร่ งในลดลง
6. ความสุ ขมวลรวมของจังหวัดชุมพรเพิมขึน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดชุ มพร (Strategic lssue)
1. ยุทธศาสตร์ ที 1 การพัฒนาคนและสั งคมให้ มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี ครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง มีความมันคงปลอดภัย และเป็ นสังคมแห่ ง
การเรี ยนรู ้
กลยุทธ์
1. ส่ งเสริ มการจัดการด้านสุ ขภาพโดยการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
2. ส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพ สถาบันครอบครัวและชุมชน
3. เสริ มสร้างความมันคงด้านอาชีพ สวัสดิการ และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
4. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
5. ส่ งเสริ มการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตร์ ที 2 การพัฒนาการท่ องเทียวอย่ างครบวงจร
เป้าประสงค์
รายได้จากการท่องเทียวเพิมขึน
กลยุทธ์
1. การพัฒนาและปรับปรุ งแหล่งท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
2. ส่ งเสริ มการท่องเทียวทางธรรมชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ ศาสนา และ
วัฒนธรรมประเพณี
3. การพัฒนาระบบบริ หารจัดการ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบุคลากรด้านการท่องเทียว โดยการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน
4. พัฒนาตลาด และเชือมโยงเครื อข่ายการท่องเทียวและการประชาสัมพันธ์
3. ยุทธศาสตร์ ที 3 พัฒนาการผลิตสิ นค้ าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการตลาด

เป้าประสงค์
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของจังหวัด (GPP ภาคการเกษตร) เพิมขึน
กลยุทธ์
1. ส่ งเสริ มศักยภาพการผลิตการแปรรู ปสิ นค้าเกษตร
2. ส่ งเสริ มและผลักดันเกษตรอินทรี ย ์
3. พัฒนาระบบการตลาด และบริ การจัดการสิ นค้าการเกษตรทีมีคุณภาพ
4. ส่ งเสริ มศักยภาพการผลิตการแปรรู ปสิ นค้าเกษตร
4. ยุทธศาสตร์ ที 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
เป้าประสงค์
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อมให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพของ อปท.ในการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมโดยการมี
ส่ วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
2. สงวน อนุรักษ์ และฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล
3. การพัฒนาเครื อข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
4. ส่ งเสริ มสนับสนุนพลังงานทดแทน
5. ยุทธศาสตร์ ที 5 ด้ านความมันคง
เป้าประสงค์
เสริ มสร้างศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาพืนทีชายแดน ชายฝังทะเลและเกาะต่าง ๆ จัดระเบียบพืนทีชายแดนฝังทะเลและเกาะแก่งต่าง ๆ
ให้เกิดความมันคง รักษาความสงบเรี ยบร้อย ความเข้มแข็ง และการพัฒนาร่ วมกันในพืนทีบริ เวณชายแดน
ไทยกับประเทศเพือนบ้าน บริ หารจัดการชายแดนให้มีเอกภาพและประสิ ทธิภาพ

กลยุทธ์
1. การพัฒนาศักยภาพของคน ชุมชนและพืนทีเป้ าหมาย ชายแดน ชายฝังทะเล และเกาะแก่งต่าง ๆ
2. การผนึกกําลังเพือเสริ มสร้างความมันคงบริ เวณชายแดน ชายฝังทะเล และเกาะเก่งต่าง ๆ
3. การพัฒนาความร่ วมมือชายแดนกับประเทศเพือนบ้าน

4. การบริ หารจัดการ
กรอบยุทธศาสตร์ และประเด็นการพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถินในเขตจังหวัดชุ มพร
(พ.ศ. 2555-2557)
1. ยุทธศาสตร์ดา้ นโครงสร้างพืนฐาน
1.1 แนวทางการคมนาคมและขนส่ ง
1.2 แนวทางการสาธารณูปโภค และสาธารณูปโภค
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ
2.1 แนวทางการส่ งเสริ มอาชีพ
2.2 แนวทางสวัสดิการสังคม
2.3 แนวทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
3.1 แนวทางการส่ งเสริ มประชาธิปไตย
3.2 แนวทางการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 แนวทางการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นการวางแผน การส่ งเสริ มการลงทุน พาณิ ชยกรรม และการท่องเทียว
4.1 แนวทางการส่ งเสริ มการลงทุน
4.2 แนวทางการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.3 แนวทางการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริ หารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
5.1 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5.2 แนวทางการคุม้ ครอง ดูแล และบํารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
6. ยุทธศาสตร์ดา้ นศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน
6.1 แนวทางส่งเสริ มและการสื บทอดภูมิปัญญาท้องถิน

นโยบายการพัฒนาอําเภอหลังสวน
วิสัยทัศน์ อาํ เภอหลังสวน
“หลังสวนเมืองน่ าอยู่ ศูนย์ กลางเกษตรแหล่งผลิตผลไม้ คุณภาพ
และการท่ องเทียวชันนําของจังหวัดชุ มพร”
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1. พัฒนาหลังสวนเป็ นเมืองน่าอยู่

2. ส่ งเสริ มตลาดการท่องเทียวอย่างเป็ นระบบ
3. พัฒนาระบบการตลาดและสิ นค้าเกษตรทีมีคุณภาพ
4. ส่ งเสริ มวิถีพอเพียง
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์ การบริหารส่ วนตําบลบางมะพร้ าว
นโยบายการพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางมะพร้าว โดยนายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลบางมะพร้าว มีดงั นี
1. การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
2. การพัฒนาด้านการศึกษา
3. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5. การพัฒนาด้านสาธารณสุ ข
6. การพัฒนาด้านกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
8. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
1. การพัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน
1.1 ถนนภายในตําบลจะได้รับการก่อสร้าง การพัฒนา และปรับปรุ ง ให้ประชาชนสามารถใช้
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภัย โดยจัดลําดับความสําคัญของการแก้ไขปั ญหาไว้ใน
แผนปฏิบตั ิการตามความต้องการของประชาคมและภายใต้งบประมาณขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล พร้อมกับประสานขอความร่ วมมือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอืน
1.2 ไฟฟ้ า ดําเนิ นการสํารวจผูท้ ีไม่มีไฟฟ้ าใช้และขอขยายเขตเพิมเติมหรื อจัดหาให้ได้ใช้อย่าง
ทัวถึง ไฟฟ้ าสาธารณะทังของเก่ าและขยายเขตเพิมเติมตามถนนซอยให้ได้รับแสงสว่าง
มากกว่าในปั จจุบนั ภายใต้งบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตําบล และกฎหมายทีให้
กระทําได้
1.3 แหล่งนํา จัดหาแหล่งนําใช้ให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน ในการแก้ไข
ปั ญหาภัยแล้งและวางแผนบริ การนําใช้แก่ประชาชนในฤดูแล้งอย่างทัวถึง โดยประสาน
กับหน่วยงานทีเกียวข้องสนับสนุนงบประมาณ หรื อจัดสร้างประปาหมู่บา้ นเพิมเติม
1.4 การสื อสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้องเพือจัดตังโทรศัพท์ให้ครอบคลุม
ทุกหมู่บา้ น
1.5 เขือน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือจัดสร้างเขือนกันทรายทีได้รับ
ผลกระทบจากการกัดเซาะจากลมมรสุ ม ทําให้ตลิงพัง บริ เวณหมู่ที 12 และร่ องนําท่า
จอดเรื อ ทีดินโคลนทับถมของประชาชนทีทําอาชีพประมงชายฝัง หมู่ที 8 เชือมต่อ

หมู่ที 10 พร้อมจุดอืน ๆ
1.6 สะพาน ติดต่อประสานงานหน่วยงานทีเกียวข้องจัดสรรงบประมาณเพือสร้างสะพาน
ขนาดเล็ก หรื อสะพานแขวนเพือใช้ในการสัญจร
2. การพัฒนาด้ านการศึกษา
2.1 ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย ทังด้านอาหารกลางวัน และ
อาหารเสริ ม (นม) วัสดุอุปกรณ์ทีส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน ให้กบั โรงเรี ยนในพืนที
ตําบลบางมะพร้าว เพือเป็ นพืนฐานในการจัดการศึกษาระดับสูงต่อไป
2.2 สนับสนุนการเรี ยนรู ้นอกสถานที นอกหลักสู ตรทุกรู ปแบบ เพือเสริ มสร้างศักยภาพ
ของนักเรี ยนและประชาชนทัวไป
2.3 ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของกลุ่มต่าง ๆ ทีจัดตังขึนไม่วา่ จะเป็ นการเรี ยนรู ้ทางด้านวิชาชีพ
ด้านวิชาการ ด้านทักษะของกลุ่มต่าง ๆ
2.4 ปรับปรุ งพัฒนาทีอ่านหนังสื อประจําหมู่บา้ นให้เป็ นทีพักผ่อน และแหล่งเรี ยนรู ้ตาม
ความเหมาะสมของหมู่บา้ น
2.5 จัดทุนการศึกษาให้แก่ผทู ้ ีอยูใ่ นวัยเรี ยนในตําบลบางมะพร้าว โดยกระจายตามหมู่บา้ น
ตามความเหมาะสม
2.6 ส่ งเสริ มและสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา ให้เหมาะสมกับการเรี ยนการสอนให้กบั
นักเรี ยนตามความจําเป็ น
3. การพัฒนาด้ านการเมืองการปกครอง
3.1 เน้นการทํางานแบบมีส่วนร่ วม โดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมระดับหมู่บา้ น หรื อ
ระดับตําบลแล้วแต่กรณี
3.2 ส่ งเสริ มประชาคมเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนในการทํากิจกรรมของประชาคมส่ งเสริ ม
การประชุมการแก้ปัญหาในพืนฐานของประชาคม
3.3 ส่ งเสริ มความสามัคคีในหมู่คณะทํางานอย่างบูรณาการทังฝ่ ายปกครอง ผูน้ าํ ชุมชน ผูน้ าํ
หมู่บา้ น และผูน้ าํ กลุ่มต่าง ๆ
3.4 ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมการรับรู ้ทางด้านการเมือง การปกครอง การบริ หารงาน แก่
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล ผูน้ าํ ชุมชนและประชาชนทัวไปตามโอกาสอัน
ควร
4. การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
4.1 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในตําบลทีใช้งบประมาณและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ของกลุ่ม

4.2 จัดศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมความรู ้แก่กลุ่มอาชีพ เสริ มทักษะในการทํางานให้เข้มแข็ง
4.3 ประสานงานกับหน่วยงานอืนในการเสริ มสร้างความรู ้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ
4.4 จัดโครงการกิจกรรมเพือเสริ มรายได้ให้กบั ครอบครัวตามความจําเป็ นขันพืนฐาน เพือ
เป็ นการเพิมรายได้ ลดรายจ่าย และแก้ไขปัญหาความยากจนระดับหนึง
4.5 สํารวจผูว้ า่ งงาน ผูม้ ีรายได้นอ้ ยเพือขึนทะเบียนไว้และส่ งให้กบั หน่วยงานอืนทีเกียวข้อง
เพือจัดหางานให้ตรงตามความต้องการของผูว้ า่ งงานต่อไป
5. การพัฒนาด้ านสาธารณสุ ข
5.1 ร่ วมมือกับสาธารณสุ ขประจําตําบล อสม. แต่ละหมู่บา้ น จัดทําโครงการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ และส่ งเสริ มให้มีการตรวจสุ ขภาพประจําปี ทุกคน ตาม
แนวทางนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุ ข
5.2 เฝ้ าระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมป้ องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ตามประกาศทางราชการอย่าง
เสมอและรวดเร็ ว
5.3 สนับสนุนด้านงบประมาณตามโครงการด้านสาธารณสุ ข
5.4 สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรู ปแบบ
5.5 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าทีของ อสม. หมู่บา้ นอย่างทัวถึง
5.6 จัดรถพยาบาลฉุกเฉิ น บริ การรับ ส่ ง ผูป้ ่ วยตลอด 24 ชัวโมง
6. การพัฒนาด้ านกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
6.1 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตามประเพณี ปฏิบตั ิ ของประเภทกีฬาต่าง ๆ ทุก ๆ ปี อย่าง
ต่อเนือง
6.2 ส่ งเสริ มการออกกําลังกายแก่เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ โดยจัดหาอุปกรณ์กีฬาตามความ
ต้องการแก่ผเู ้ ล่นและสภาพพืนทีของหมู่บา้ น
6.3 ร่ วมกับประชาชนและผูน้ าํ หมู่บา้ น จัดงานประเพณี ต่าง ๆ และให้การสนับสนุน
งบประมาณตามความเหมาะสมทีจําเป็ น
6.4 ส่ งเสริ มกิจกรรมทางศาสนาทุกวัด ในพืนทีตําบลบางมะพร้าว โดยเน้นให้เยาวชนเข้ามา
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมมากขึน
6.5 ส่ งเสริ มกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันสําคัญทางราชการอย่างสมําเสมอ
7. การพัฒนาด้ านสิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
7.1 บํารุ งรักษาแหล่งนําตามธรรมชาติอย่างต่อเนืองและยังยืน
7.2 รณรงค์เลือกกําจัดขยะและการบริ หารการจัดเก็บ การทิง จัดหาแหล่งทิง การกักเก็บ
และการทําลาย

7.3 สนับสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ภายในหมู่บา้ น
7.4 สนับสนุนให้ทุกหมู่บา้ นสร้างรัวกินได้ ปลูกพืช ผักสวนครัว โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
7.5 คุม้ ครองดูแล และบํารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม เพือลดสภาวะโลก
ร้อน
8. การพัฒนาด้ านสวัสดิการสั งคมสงเคราะห์
8.1 จัดทําบัญชีผสู ้ ูงอายุ เรี ยงลําดับความสําคัญ เพือจัดสวัสดิการ พร้อมประสานหน่วยงาน
อืนในการให้ความช่วยเหลือ
8.2 สํารวจคนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาสเพือจัดสวัสดิการ หางบประมาณช่วยเหลืออย่างทัวถึง
8.3 จัดตังงบประมาณช่วยเหลือในกรณี เกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั
8.4 ส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุ คนพิการ

สรุปยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาในช่ วงสามปี
===================================================
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางมะพร้าว ได้กาํ หนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี
(2556 -2558) เพือให้เชือมโยงกับแนวทางการพัฒนาทีกําหนดไว้ โดยเรี ยงลําดับก่อน - หลัง มี 6 ด้านคือ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการคุม้ ครองทางสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หารจัดการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมและการท่องเทียว
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการนํา
แนวทางการพัฒนาทีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.2556 - 2558)
มีดงั นี
1. ยุทธศาตร์ การพัฒนาด้ านคุณภาพชีวติ และการคุ้มครองทางสั งคม
แนวทางการพัฒนา
1.1 ส่ งเสริมคุณภาพชีวติ และสวัสดิการทางสังคม
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ สงเคราะห์ผสู ้ ู งอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส คนยากจน
ผูพ้ ิการ เด็ก ผูป้ ่ วยเอดส์
- ส่ งเสริ มกิจกรรมด้านสาธารณสุ ข การสุ ขาภิบาล สุ ขภาพและอนามัย
- จัดการป้ องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในตําบล

- การจัดสิ งอํานวยความสะดวกแก่คนพิการ และผูท้ ุพลภาพ
- สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุ ข
- สนับสนุนหลักประกันสุ ขภาพระดับตําบล
1.2 ส่ งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา
- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื อการเรี ยนการสอนแก่โรงเรี ยน และศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริ ม (นม) ให้แก่โรงเรี ยนและศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก
- สนับสนุนศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน
- จัดหาวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ วัสดุเครื องแต่งกาย แก่ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต.
1.3 ส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน
- ส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชน หมู่บา้ น
- สนับสนุน การเพิมศักยภาพความรู ้ทางกฎหมายและ
ประชาธิปไตย
- เพิมศักยภาพการเรี ยนรู ้ของบุคลากรในทุกด้าน
1.4 ส่ งเสริมกิจกรรมด้ านการกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมด้ านยาเสพติด
- โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด
- โครงการคาราวานเสริ มสร้างเด็กเพือป้ องกันยาเสพติด
- โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
- สนับสนุนโครงการโรงเรี ยนสี ขาว
- รณรงค์ให้หมู่บา้ นปลอดภัยจากยาเสพติด
- อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสูย้ าเสพติด
- โครงการแข่งขันกีฬาตําบล / หมู่บา้ น พร้อมจัดซืออุปกรณ์กีฬาหมู่บา้ น
- โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ลานกีฬา และสวนสาธารณะประจําตําบล
- สนับสนุนศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนในเขตตําบล
1.5 ส่ งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมในสั งคม
- สนับสนุนสภาวัฒนธรรม
- ส่ งเสริ มและสนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิน ประเพณี ทอ้ งถิน
- จัดกิจกรรมในวันสําคัญทีเกียวเนืองกับ ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิน
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจชุ มชน

แนวทางในการพัฒนา
2.1 ส่ งเสริมอาชีพและเพิมรายได้ แก่ ประชาชน
- ฝึ กอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
- จัดหาอาชีพเสริ มให้แก่ผมู ้ ีรายได้นอ้ ย
- ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดกลุ่มประกอบอาชีพ
- การประกันราคาสิ นค้าพร้อมปรับปรุ งคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
- เผยแพร่ ข่าวสาร ด้านวิชาการทางด้านการเกษตร การประมง และเลียงสัตว์
- ส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเมืองและชุ มชน
แนวทางในการพัฒนา
3.1 การพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและชุ มชน
- สนับสนุนการจัดทําผังเมือง
- ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
3.2 การพัฒนาการก่ อสร้ าง ปรับปรุง บํารุ งรักษา ถนน ท่ อระบายนํา สะพาน
- ก่อสร้างถนน ท่อระบาย และสะพาน
- ปรับปรุ ง ซ่อมแซม บํารุ งรักษา ถนน ท่อระบายนํา สะพานและผิวจราจร
3.3 การพัฒนาความปลอดภัยในระบบการสั ญจร
- ติดตังสัญญาณไฟ จราจร เครื องหมายบังคับการจราจร
- ปรับปรุ งระบบนิเวศน์ในทางสัญจร
- ติดตังระบบไฟสาธารณะในเขตชุมชน
3.4 ส่ งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
- สนับสนุนการขยายเขตการใช้ไฟฟ้ า
- ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้ น
- สนับสนุนการขยายคู่สายโทรศัพท์ และระบบการสื อสาร
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการเมืองและการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
- โครงการ อบต. สัญจร และอบต. พบประชาชนเพือรับทราบปัญหา
- จัดอบรมเพือเพิมพูนความรู ้ให้กบั บุคลากร
- ส่ งเสริ มให้บุคลากรได้ศึกษา อบรม เพิมเติม

4.2 ส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในหน่ วยงาน ,ชุ มชน,องค์ กรชุ มชน
และเครือข่ าย
- โครงการประชาคมหมู่บา้ น , ตําบล การจัดทําแผนพัฒนาตําบล
- ฝึ กอบรมผูน้ าํ ชุมชน ให้มีความรู ้ความสามารถ ในการบริ หารจัดการ ภาวะผูน้ าํ
คุณธรรม จริ ยธรรม กฎหมาย กติกาสังคม การประสานงาน
- จัดให้มีการศึกษาดูงาน ให้แก่ผนู ้ าํ ท้องถิน ผูน้ าํ กลุ่มต่างๆ และบุคลากรทุกฝ่ าย
4.3 ส่ งเสริมการรับรู้ข่าวสารและเข้ าใจในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ
บทบาทของ อบต.
- จัดอบรมเกียวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอํานาจหน้าทีของ อบต.
- รณรงค์เกียวกับการเลือกตัง
- เพิมประสิ ทธิภาพและส่ งเสริ มความเข้มแข็งของอาสาสมัครและองค์กรเอกชน
- ส่ งเสริ มและพัฒนาการเรี ยนรู ้ทางการเมืองของประชาชนทุกระดับ
4.4 จัดอาคารสถานทีให้ เพียงพอแก่การทํางาน และปรับปรุ งภูมิทศั น์ บริเวณทีทํางานให้ น่า
อยู่
- ปรับปรุ งซ่อมแซม / ก่อสร้างอาคารสํานักงานใหม่
- ทําการปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณสํานักงาน อาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต. ให้น่าอยูแ่ ละ
เป็ นทีพอใจแก่ผมู ้ าติดต่อราชการ
4.5 จัดหาและปรับปรุงเครืองมือเครืองใช้ สํานักงานให้ เพียงพอและทันสมัย
- จัดหาและปรับปรุ งซ่อมแซมเครื องมือเครื องใช้สาํ นักงานให้เพียงพอต่อความ
ต้องการและทันสมัย
4.6 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ และการบริหารจัดการ
- พัฒนาระบบการบริ หารงานทีมีประสิ ทธิภาพ
- จัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนบัญชีทรัพย์สิน เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้
4.7 การป้ องกันและแก้ ไขบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สิน
- จัดให้มีรถดับเพลิง อุปกรณ์ดบั เพลิง ตลอดจนอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยอืนๆ
- สนับสนุนอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน อปพร. / อพป. / ชรบ.
- จัดศูนย์ อปพร. ตลอดจนจัดการฝึ กอบรม พัฒนาบุคลากรเพือป้ องกันและเตรี ยมความ
พร้อมตลอดเวลาในการป้ องกันภัยประเภทต่าง ๆ
- ร่ วมมือ สนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าทีของเจ้าหน้าทีตํารวจในการป้ องกันและปราบปราม
อาชญากรรม
- การจัดซืออุปกรณ์การขนย้ายผูป้ ระสบอุทกภัย

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม และการพัฒนาการท่ องเทียว
แนวทางการพัฒนา
5.1 สร้ างจิตสํ านึกและตระหนักในการจัดการธรรมชาติและสิงแวดล้อม
- จัดให้มีการฝึ กอบรมให้ความรู ้เกียวกับประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ งแวดล้อมกับโทษของการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
- สร้างจิตสํานึกเพือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชายฝัง และสิ งแวดล้อม
ในชุมชน
- ส่ งเสริ มกิจกรรมปลูกต้นไม้ ต้นนํา เพือทดแทนส่ วนทีถูกทําลาย
- ปรับปรุ งภูมิทศั น์ชายหาด และส่ งเสริ มตลาดการท่องเทียวหมู่บา้ นติดชายทะเลเชิง
อนุรักษ์

5.2 อนุรักษ์ และฟื นฟูสิงแวดล้อม
- การรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการกําจัดขยะ
- ส่ งเสริ มโครงการรี ไซเคิลขยะ
5.3 ส่ งเสริมการป้ องกันและเฝ้ าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
- ปรับปรุ งภูมิทศั น์
- การดูแล ป้ องกัน เฝ้ าระวัง การบุกรุ กทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
5.4 การบําบัดและกําจัดขยะ
- จัดซือ ภาชนะ ถังรองรับขยะในชุมชน ถนน และทีสาธารณะ
- จัดหารถจัดเก็บขยะ พร้อมภาชนะรองรับขยะ และสถานทีทําลายขยะ
5.5 การส่ งเสริมด้ านการท่ องเทียว
- ปรับปรุ งภูมิทศั น์สถานทีท่องเทียวต่าง ๆ ในพืนที
- ส่ งเสริ ม/พัฒนาสถานทีท่องเทียวต่าง ๆ ในพืนที
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการบริหารจัดการนํา
แนวทางการพัฒนา
6.1 จัดหาและพัฒนาแหล่ งนําให้ เพียงพอต่ อความต้ องการของประชาชนทังด้ านอุปโภค
บริโภค และเกษตรกรรม
- ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้ น / ตําบล
- ขุดลอกแหล่งนําเพือใช้ในการอุปโภคและการเกษตร เพือแก้ปัญหาภัยแล้ง
- ก่อสร้างภาชนะเก็บกักนําของหมู่บา้ น

- ขุดบ่อนําตืน / ขุดลอกห้วยธรรมชาติ / ขุดเจาะบ่อบาดาล
- ปรับปรุ งระบบประปาหมู่บา้ น / ตําบลให้มีคุณภาพ
6.2 งานอนุรักษ์ แหล่งนํา
- จัดระบบบําบัดนําเสี ย รวบรวมและบําบัดนําเสี ยอย่างถูกหลักวิธี
- โครงการอนุรักษ์ และฟื นฟูแหล่งนําเพือการอุปโภคบริ โภคทียังยืน

วัตถุประสงค์ ของการพัฒนาและรายละเอียดโครงการพัฒนา
==================================================
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านคุณภาพชีวติ และการคุ้มครองทางสั งคม
- เพือกระตุน้ คุณภาพชีวิตของประชาชน และสนับสนุนการศึกษาของเด็ก
เยาวชน และประชาชนทัวไป
- ส่ งเสริ มอนุรักษ์ประเพณี อนั ดีงามของท้องถิน กิจกรรมทางศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิน
- เพือเป็ นการดําเนินการเกียวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุม
โรคและการระวังโรคติดต่อ และโรคเอดส์
- เพือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและแก้ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายา
เสพติด
- เพือส่ งเสริ มให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่าง พักผ่อนหย่อนใจ เล่นกีฬา และนันทนาการ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจชุ มชน
- เพือสนับสนุนและส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพ
- เพือส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชนพึงตนเอง
- เพือพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ และสิ นค้าของประชาชนให้เอือต่อการส่ งเสริ มการ
ท่องเทียว
- เพือเพิมพูนรายได้ให้ประชาชน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการพัฒนาเมืองและชุ มชน
- เพือให้มีการศึกษาออกแบบผังเมืองเป็ นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพภูมิ
ประเทศและรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
- เพือให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคมติดต่อสื อสาร
- เพือให้โครงสร้างพืนฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- เพือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในทางสัญจร และมีระบบภูมิทศั น์ของชุมชนที
สวยงาม
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการเมืองและการบริหารจัดการ

- เผยแพร่ การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
- เพือให้ประชาชนได้เข้าใจและมีส่วนร่ วมกิจกรรมทางการเมือง
- เพือส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน ส่ งเสริ มการจัดเวทีประชาคม การจัด
ประชุมสัมมนาเพือระดมความคิดเห็น
- เพือจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารทีครอบคลุม
- เพือให้การปฏิบตั ิงานของ องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีประสิ ทธิภาพ
- เพือพัฒนาระบบการให้บริ การประชาชน การอํานวยความเป็ นธรรม การป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
- เพือการพัฒนาบุคลากร
- เพือเป็ นการพัฒนาและส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
- เพือเป็ นการเพิมพูนรายได้ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
- เพือเป็ นการพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัย ให้รองรับปัญหาทีจะเกิดขึน
ในอนาคต

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมและการพัฒนาการท่ องเทียว
- เพือให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมเป็ นไปอย่างคุม้ ค่า
และยังยืน
- เพือสร้างความสะอาดเรี ยบร้อยให้เกิดขึนในชุมชน
- เพือเป็ นมาตรการป้ องกัน ไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมถูกทําลาย
- เพือเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเทียวเชิงคุณภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการบริหารจัดการนํา
- เพือให้มีนาไว้
ํ สาํ หรับอุปโภค บริ โภค และเพือการเกษตรของประชาชนอย่างเพียงพอ
- เพือเป็ นการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งนําอย่างถูกวิธีได้มาตรฐานสิ งแวดล้อม

