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บทที่ 1
บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสาม
ป โดยกระทรวงมหาดไทยไดวางแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไววา
จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ และกําหนดใหจัดทําแผนยุทธศาสตรให
เสร็จกอนแผนพัฒนาสามป ทั้งสองแผนการพัฒนาจะตองใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนกระบวนการกําหนด
ทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการ
บรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้ จะตองสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิ่น และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถิ่นดวย
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
- เพื่อเปนการวางแผนการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เพื่อแสดงความสัมพันธและเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป
- เพื่อแสดงจุดมุงหมายการพัฒนาในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เพื่อกําหนดถึงสภาพการณที่จะตองบรรลุและแนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนนั้
- เพื่อใชเปนกรอบแนวทางและกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขั้นตอนการจัดทําเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปสูการดําเนินการ 7 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
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ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7

การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
การจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การอนุมัติ และประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน
การเตรียมการจัดทําแผน เปนขั้นตอนที่เริม่ ตนเตรียมงาน ชี้แจงวัตถุประสงค ความสําคัญและ
ความจําเปนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ใหผูบริหารทองถิ่นทราบ แจงใหสวนงานตาง ๆ ทราบถึง
กิจกรรมและกําหนดระยะเวลาในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานกรรมการ
หัวหนาสวนงาน ผูมีความรูด านการจัดทําแผนพัฒนา จํานวน 3 คน ผูแทนประชาคมตําบล จํานวน 2 คน
เปนกรรมการ และมีพนักงานสวนตําบลทีไ่ ดรับมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คน
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการสํารวจ และเก็บ
รวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนตอการจัดทําแผน ปญหาความตองการ รวมทั้งยุทธศาสตรของจังหวัดและ
ยุทธศาสตรของอําเภอ เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกันพิจารณา
คัดเลือกยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาทีส่ มควรนํามาใชเปนเปนแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอ มูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล
ที่เปนประโยชนตอการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และวิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการ
พัฒนา เพื่อนํามาวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) โดยมีกิจกรรมหลัก 4 อยาง เปน
ตัวชวยในการวิเคราะห คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาทีผ่ านมา
2. รวมกันคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา โดยจะตองใหสอดคลองกับปญหาและความ
ตองการของประชาคม
3. จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
4. เลือกแนวทางการพัฒนาในหวงหาป
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ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในหวงหาปแลว ที่ประชุมจะรวมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาจัดทําในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนาในชวงหาป มาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย ระยะเวลาผูรับผิดชอบ และ
ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จัดทํารางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา โดยมีเคาโครงประกอบดวย 6 สวน คือ
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 3 การวิเคราะหศกั ยภาพการพัฒนาทองถิ่น
สวนที่ 4 วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
สวนที่ 5 ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
สวนที่ 6 การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
หลังจากนัน้ จัดเวทีประชาคม ประกอบดวย คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพือ่ เสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลว
นําไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหสมบูรณยิ่งขึน้
ตอจากนั้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล นํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดปรับปรุงแลว เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาแผนองคการบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลแลว จะนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพือ่ ใหความเห็นชอบกอน เมื่อสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหผบู ริหารลงนามพิจารณาอนุมตั ิและประกาศใช แลวสงแผนยุทธศาสตร
การพัฒนานัน้ ใหกับหนวยงานที่เกีย่ วของทราบตอไป
1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เปนเครื่องมือมีความสําคัญตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ เนือ่ งจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการ
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ใหเกิดขึ้นในอนาคต
เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมุงสู
สภาพการณอนั พึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ตองกําหนดถึงสภาพการณทตี่ องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึง
สภาพการณนนั้ และการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาที่ดตี องตั้งอยูบนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห
ขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้ เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง
องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพยจึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อใชเปนกรอบ
แนวทางและกําหนดทิศทางการพัฒนา อบต. ในชวงระหวางป พ.ศ. 2551 - 2555
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ ฐานขององคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย
------------------------------2.1. สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญขององคการบริหารสวนตําบล
2.1.1 ที่ตั้ง
ตําบลทะเลทรัพยอยูหางจากที่วาการอําเภอปะทิวทางทิศตะวันตกประมาณ 10 กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดตอกับตําบลตาง ๆ ดังนี้ คือ
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว
ทิศใต
ติดตอกับ
ตําบลบางสน อําเภอปะทิว
ทิศตะวันออก
ติดตอกับ
ตําบลชุมโค , ตําบลบางสน อําเภอปะทิว
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ
ตําบลทรัพยอนันต , ตําบลทาแซะ อําเภอทาแซะ
- เนื้อที่
ตําบลทะเลทรัพย มีเนื้อที่ 78.71 ตารางกิโลเมตร หรือ 49,193 ไร
- ภูมิประเทศ
ตําบลทะเลทรัพยมีภูมิประเทศเปนที่ราบสูง ภูเขา พื้นที่ลมุ ๆ ดอน ๆ
- จํานวนหมูบ าน 8 หมูบาน
- จํานวนหมูบานในเขต อบต. เต็มทั้งหมูบาน 7 หมู ไดแก หมูที่ 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 และ 8
- จํานวนหมูบานในเขต อบต. บางสวน 1 หมู ไดแก หมูที่ 3
- ทองถิ่นอื่นในตําบล
- จํานวนเทศบาล 1 แหง ไดแก เทศบาลตําบลปะทิว
2.1.2 ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 6,192 คน แยกเปนชาย 3,111 คน หญิง 3,081 คน (ขอมูลทะเบียนราษฎร มี.ค.50)
มีความหนาแนนเฉลี่ย 79 คน / ตารางกิโลเมตร
2.1.3 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาศถึงมัธยมตอนตน
1 แหง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
1 แหง
- ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน
3 แหง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2 แหง
2.1.4 การสาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจําตําบล
1 แหง

6
- อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา รอยละ 100
2.1.5 ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ
- ที่พักสายตรวจ
1 แหง
- ปอมจุดตรวจหมูบาน อพป.
1 แหง (ม.6)
- ตํารวจชุมชนประจําหมูบาน
1 แหง (ม.5)
2.1.6 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- แหลงน้ําตาง ๆ ไดแก หนองน้ําทะเลทรัพย , น้ําตกแกงคอย , หนองกก , ปาตนน้ําพรุตาอาย
- ถ้ําตาง ๆ ไดแกถ้ําพิสดาร , ถ้ําทะเลทรัพย , ถ้ําเขานมสาว , เขาแมว
- สัตวปา ไดแก ไกปา , ชะมด , ลิ่น , ลิงเสน , กัง , คางแวน , เลียงผา , คางคาว
- ที่ดนิ สภาพของดินมีความอุดมสมบูรณ มีลําหวยไหลผาน เหมาะสมแกการปลูกพืช ประชากรสวน
ใหญประกอบอาชีพการเกษตรซึ่งเอื้ออํานวยตอการทําอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลคา เชน
ยางพารา ปาลมน้ํามัน ทุเรียน กาแฟ เงาะ สับปะรด เสาวรส
- สถานที่ทองเที่ยว มีสถานที่ทองเที่ยวที่มีความสวยงาม สามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ ไดแก น้ําตกแกงคอย ถ้ําพิสดาร วัดถ้าํ ทะเลทรัพย ถ้ําศิลาวรรณ
- ปาไม มีการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และที่
ศึกษาดูงานได
2.1.7 สถาบันและองคกรทางศาสนา
- วัด / สํานักสงฆ
6 แหง
- สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1.8 อาชีพ
ราษฎรสวนใหญมีอาชีพทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตวและรับจางทั่วไป
- อาชีพทําสวนไดแก ปาลมน้ํามัน ยางพารา กาแฟ ทุเรียน มะพราว เงาะ สมโชกุน มังคุด ลองกอง
กระทอน สะตอ
- อาชีพทําไร ไดแก เสาวรส สับปะรด พริก แตงกวา
- อาชีพเลี้ยงสัตว ไดแก โคนม ไก สุกร
2.1.9 หนวยธุรกิจในเขต อบต.
- ปมน้ํามัน
3
แหง
- โรงงานอุตสาหกรรม
2
แหง
- โรงสี
2
แหง
- จุดรับซื้อปาลมน้ํามัน
2
แหง
- รานคา
47
แหง
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- การบริการพื้นฐาน
2.1.10 การคมนาคม
มีถนนลาดยางสายหลัก จํานวน 1 สาย สามารถใชเดินทางไปอําเภอปะทิว และอําเภอทาแซะได
สะดวกรวดเร็ว นอกจากนัน้ เปนถนนภายในหมูบาน ประกอบดวย
ถนนลาดยาง จํานวน 5 สาย , ถนนคอนกรีต จํานวน 6 สาย ถนนหินคลุก จํานวน 15 สาย และ
ถนนลูกรัง จํานวน 50 สาย ซึ่งมีสภาพชํารุดจากการใชงาน และภัยธรรมชาติ
2.1.11 การโทรคมนาคม
- ที่ทําการไปรษณียอนุญาต
1
แหง
- โทรศัพทสาธารณะ
7
แหง
- สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ
1
แหง ไดแก สถานีทวนสัญญาณเขาชองกรวด หมู 8 ของ
บริษัท ทศท. จํากัด (มหาชน)
2.1.12 การไฟฟา
- หมูบานที่มไี ฟฟาเขาถึงแลว จํานวน 8 หมูบาน ประชากรที่มีโอกาสใชไฟฟาจํานวน 1,513
ครัวเรือน และประชากรทีย่ งั ไมมีไฟฟาใชจํานวน 166 ครัวเรือน
2.1.13 แหลงน้ําธรรมชาติ
- ลําน้ํา , ลําหวย
28 แหง
- บึง , หนอง และอื่น ๆ 4 แหง
2.1.14 แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- ฝาย
7 แหง
- บอน้ําตื้น
328 แหง
- บอบาดาล
31 แหง
- ประปาหมูบา น
8 แหง
- ทํานบ
6 แหง
- ถังเก็บน้ํา
71 แหง
- สระเก็บน้ํา
15 แหง
- อางเก็บน้ํา
5 แหง
2.1.15 มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบาน จํานวน 190 คน
- กพสม. จํานวน 70 คน
- กพสต. จํานวน 38 คน
- อป.พร. จํานวน 100 คน

- อสม. จํานวน 118 คน
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- ชมรมผูสูงอายุ จํานวน 363 คน
- กลุมออมทรัพย จํานวน 7 กลุม
- ธนาคารหมูบ าน จํานวน 4 กลุม
- กลุมไมผลเพือ่ การผลิต จํานวน 52 คน
- รานคาชุมชน จํานวน 1 แหง
2.2 ศักยภาพของทองถิ่น
2.2.1 ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล
(1) จํานวนบุคลากร
จํานวน 24 คน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
1 คน
ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
15 คน
ตําแหนงในสวนการคลัง
5 คน
ตําแหนงในสวนโยธา
2 คน
(2) ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
1 คน
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
11 คน
อนุปริญญา
3 คน
ปริญญาตรี
7 คน
ปริญญาโท
1 คน
2.2.2 รายไดขององคการบริหารสวนตําบล
ประจําปงบประมาณ 2549 14,179,285.74 บาท แยกเปน
รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง 386,893.72
บาท
รายไดที่รัฐจัดสรรให 10,238,401.35 บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
3,125,804.00 บาท
รายไดจากกิจการพาณิชย
236,175.00 บาท
รายไดจากทรัพยสิน 103,575.67 บาท
รายไดเบ็ดเตล็ด
88,436.00 บาท
2.2.3 เครื่องมือ อุปกรณ
รถบรรทุก (ดีเซล)
จํานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต
จํานวน 2 คัน
คอมพิวเตอร
จํานวน 7 เครื่อง (โครงการ Internet ตําบล 1 เครื่อง)

2.2.4 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
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1) การรวมกลุมของประชาชน
จํานวนกลุมทุกประเภท
21
กลุม
แยกประเภทกลุม ไดดังนี้
- กลุมอาชีพ
10
กลุม
- กลุมออมทรัพย / ธนาคารหมูบาน 11

กลุม

2.3 ผลการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทีผ่ านมา
องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย ไดจัดตั้งมาตั้งแตป 2539 เริ่มแรกจากการยกฐานะมา
จากสภาตําบล มีรายไดประมาณ 4 ลานกวาบาท มีพนื้ ที่รับผิดชอบ 8 หมูบ าน ความตองการของประชาชน
ในพื้นที่มหี ลายรูปแบบ ทั้งความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การศึกษา สาธารณสุข
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานจะเปนความตองการในลําดับตน ๆ
องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพยไดดาํ เนินการแกไขปญหา และจัดทําโครงการพัฒนา
ตางๆ ตามความตองการของประชาชนในพื้นที่
ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผานมา (ป 2549)
ที่
1
2
3
4

แผนงาน

แผนงานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แผนงานสังคม
แผนงานพัฒนาการเมือง
การบริหาร
5 แผนงานพัฒนาแหลงน้ํา
6 แผนงานพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
รวม

จํานวน จํานวนโครงการ
โครงการ (ทีด่ ําเนินการ)
38
13
10
0
30
15
8
4

คิดเปนรอยละ
(กิจกรรม)
34.21
0
50
50

24
7

5
2

20.83
28.57

117

39

33.33

หมายเหตุ
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บทที่ 3
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
3.1 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
การวางแผนเปนการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัตงิ านใหบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา
เปรียบเสมือนเปนสะพานเชือ่ มโยงระหวางปจจุบันและอนาคต เปนการคาดการณสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น การ
วางแผนจึงมีความเกีย่ วของกับการคาดการณตาง ๆ ในอนาคต และตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดีที่สุด โดย
ผานกระบวนการคิดกอนทํา ฉะนั้น จึงกลาวไดวา การวางแผน คือ ความพยายามที่เปนระบบ เพื่อตัดสินใจ
เลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต เพื่อใหบรรลุผลที่ปรารถนา
องคการบริหารสวนตําบล จึงจําเปนที่ตอ งมีการวางแผน เพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการ
พัฒนา โดยกําหนดใหสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตาง ๆ ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ซึ่งเปนแผนระดับชาติ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนา
อําเภอ
3.1.1 นโยบายของรัฐบาล
1) นโยบายการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริการ
-สนับสนุนการทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับถาวร
-เสริมสรางมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
-จัดทําแผนแมบทพัฒนาการเมือง
-จัดทําแผนแมบทการใชทรัพยากรสื่อสารของชาติการใชเครื่องมือสื่อสารของรัฐ
-สงเสริมเสรีภาพในการปฏิบัติหนาที่ของสื่อสารมวลชน
-สงเสริมบทบาทขององคกรภาคเอกชนและภาคประชาชน
-มุงเนนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดองคกรภาครัฐ
-สนับสนุนการกระจายอํานาจอยางตอเนื่อง
2) นโยบายเศรษฐกิจ
-ภาคเศรษฐกิจฐานราก/ภาคเศรษฐกิจระบบตลาด/ภาคเศรษฐกิจสวนรวม
3) นโยบายสังคม
-สงเสริมความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันทของคนในชาติ
-จัดแผนปฏิรูปสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางสมานฉันท
-เรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู
-พัฒนาสุขภาวะของประชาชนใหครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคม และปญญา
-สงเสริมกีฬาพื้นฐาน และกีฬามวลชน
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-สรางความเขมแข็งของทุกชุมชนทองถิ่นและประชาสังคม
-สงเสริมใหทกุ ภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีสันติสุข
อยางยั่งยืน
-ปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม
-สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
4) นโยบายการตางประเทศ
-ดําเนินบทบาทเชิงรุกในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี
-สงเสริมใหเกิดมิตรภาพและความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน และในระดับอนุภมู ิภาค
ภูมิภาค และระหวางภูมภิ าค
-เสริมสรางความแข็งแกรงของอาเซียน
-ดําเนินบทบาทสรางสรรคในกรอบสหประชาชาติและกรอบพหุภาคีอนื่ ๆ
-คุมครองสิทธิและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ
5) นโยบายการรักษาความมัน่ คงของรัฐ
-สงเสริมการผนึกกําลังระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคมและภาควิชาการ
-การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพ
3.1.2 แนวคิดหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2250 – 2554)
มุงพัฒนาสู สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรม
นําความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคณ
ุ ภาพ เสถียรภาพ
และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มี
ธรรมาภิบาล ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข และอยูในประชาคมโลก
ไดอยางมีศกั ดิศ์ รี ภายใตแนวปฏิบัติของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมปิ ญญาและการเรียนรู
2) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
3) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
3.1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชุมพร
วิสัยทัศนจงั หวัดชุมพร
“มุงการผลิต และจําหนายสินคาเกษตรครบวงจร นําการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ และเสริมสราง
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เมืองนาอยู คูส ังคม ที่ยั่งยืน”
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชุมพร
1. การพัฒนาเศรษฐกิจและการแกไขปญหาความยากจน
1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1.1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
1.1.2 พัฒนาการทองเที่ยว
1.2 การแกไขปญหาความยากจน
1.2.1 ดานการเพิ่มรายได
1.2.2 ดานการลดรายจาย
1.2.3 ดานการขยายโอกาส
1.2.4 ดานการสรางความเขมแข็งชุมชน
2. การพัฒนาทุนทางสังคมและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2.1 การศึกษา
2.2 การสาธารณสุข
2.3 ความมั่นคง และความสงบเรียบรอย การปองกันและปราบปรามยาเสพติด/ผูมีอิทธิพล
และการแกไขปญหาแรงงานตางดาว
2.4 ความมั่นคงตามแนวชายแดน
2.5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.6 การเสริมสรางและอนุรักษมรดกทางสังคม
2.7 การพัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. การพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง
3.1 การพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
4.1 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
4.2 การอํานวยความเปนธรรม
4.3 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.4 การพัฒนาบุคลากร
3.1.4 การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มขององคการบริหารสวนตําบล
นโยบายหลักในการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย ไดเนนในการพัฒนา
“คน” ซึ่งถือวาเปนทรัพยากรที่มีศักยภาพสูงสุด ใหมีคุณภาพอันจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลทะเลทรัพย ใหมีความเจริญกาวหนา และในปจจุบันนโยบายของรัฐบาลก็เนนใหชุมชนได
เขามามีสวนรวมในการบริหารงานกับ อบต. ฉะนั้น ถาชุมชนมี “คน” ที่มีความรู ความสามารถ มีคุณภาพ ก็
จะทําใหการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย พัฒนาเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว
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นโยบายริเริ่มดานอื่น ๆ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพยวางแผนในการพัฒนาไวใน
ภาพรวมคือ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไดแก การพัฒนาเสนทางคมนาคมในตําบลใหครบทุกหมูบ าน
เพื่อใหราษฎรไดสัญจรไปมาไดอยางสะดวก ปลอดภัย การพัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอและมีคุณภาพ สงเสริม
การขยายเขตบริการไฟฟาและโทรศัพท สงเสริมการมีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากินของเกษตรกร เนนการบริการ
ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ใหไดรับการบริการที่ดีและรวดเร็ว สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศนควบคู
ไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมใหเกษตรกรหันมาทําการเกษตรอินทรีย เพื่อลด
ตนทุนการผลิต ซึ่งจะทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร เพื่อใหราคา
ผลผลิตมีความเหมาะสม สงเสริมการออกกําลังกาย เพือ่ ใหประชาชนมีสุขภาพกายและใจทีแ่ ข็งแรง
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3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
3.2.1 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน
ชื่อปญหา
สภาพปญหา
1. ปญหาดานเศรษฐกิจ
1.1 ปญหาเกษตรกรถูกกดราคา 1.1 เกษตรกรไมมีการรวมกลุม กันเพื่อตอรอง
ราคากับพอคาคนกลาง ทําใหไมสามารถกําหนด
ผลผลิต
ราคาผลผลิตไดตามความเหมาะสมกับตนทุน
การผลิต
1.2 ปญหาผลผลิตไมไดคุณภาพ 1.2 คุณภาพผลผลิตไมเปนที่ยอมรับของตลาด
เนื่องจากถูกทําลายดวยโรคและแมลงศัตรูพืช
และเกษตรกรขาดความรูในเรื่อง
เทคโนโลยีการเกษตร
1.3 เกษตรกรตองประสบกับปญหาพอคาฉวย
1.3 ปญหาตนทุนการผลิตสูง
โอกาสขึ้นราคาเคมีภัณฑการเกษตรและอาหาร
สัตว ทําใหเกษตรกรตองแบกรับภาระตนทุน
การผลิตที่สูงเกินกวาที่ควรจะเปน ประกอบกับ
เกษตรกรสวนมากไมมีเงินทุนหมุนเวียนอยาง
เพียงพอในการดําเนินกิจการ
1.4 ปญหาผลผลิตไมมีตลาด
1.4 ผลผลิตทางการเกษตรบางชนิด เมื่อถึง
รองรับ
กําหนดอายุทสี่ ามารถจําหนายได แตกลับ

ความตองการ

การคาดการณแนวโนมในอนาคต

1.1 เกษตรกรตําบลทะเลทรัพยมีการรวมกลุม
กันอยางมัน่ คง สามารถกําหนดราคาผลผลิต
ไดเอง และเปนแหลงรวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของ
เกษตรกร พอคาคนกลาง และผูบริโภค
1.2 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให 1.2 ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพดีขึ้นจน
เปนที่ยอมรับของตลาด โดยการใหความรู เปนที่ยอมรับของตลาด และเปนที่รูจกั ของ
ดานเทคโนโลยีการเกษตรแกเกษตรกร และ ผูบริโภคอยางกวางขวาง
สงเสริมเกษตรอินทรีย
1.3 เกษตรกรสามารถลดตนทุนในการผลิต
1.3 ลดตนทุนการผลิต เพื่อเปนการเพิ่ม
ได โดยการลดการพึ่งพอเคมีภัณฑทางการ
รายไดใหแกเกษตรกร และจัดใหมแี หลง
เกษตร และเปลี่ยนมาใชปยุ ชีวภาพ ซึ่ง
เงินทุนหมุนเวียนสําหรับเกษตรกร
สามารถสงเสริมใหมีการผลิตไดเองในตําบล
และเกษตรกรมีการจัดตั้งและบริหารกองทุน
อยางมีประสิทธิภาพ
1.4 ขอมูลขาวสารดานการตลาดของผลผลิต 1.4 เกษตรกรใหความสนใจการตลาดมากขึ้น
โดยภาครัฐใหการสนับสนุนดานศูนยรวม
ทางการเกษตรที่ถูกตอง ทันสมัย
1.1 การจัดตั้งกลุมเกษตรกร เพื่อมีอํานาจใน
การตอรองกับพอคาคนกลาง และจัดตั้ง
ตลาดกลางของตําบล เพื่อเปนแหลง
รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
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ชื่อปญหา

1.5 ปญหาหนีส้ ินภาคประชาชน

1.6 ปญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน
ในการผลิตสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ (นตผ.)
1.7 ปญหาไมมีเงินทุนหมุนเวียน
ในหมูบาน
1.8 ปญหาแหลงทองเที่ยวไมได
รับการพัฒนา

สภาพปญหา
ไมมีผูมารับซื้อ ทําใหเกษตรกรขาดทุน
และขาดเงินทุนหมุนเวียน
1.5 ประชาชนบางสวนไมมีงานประจํา ทํา
ใหมีรายไดไมสม่ําเสมอ รายไดไมเพียงพอ
กับรายจาย
1.6 ในการผลิตสินคา นตผ. ยังขาดเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินกิจการ เชน การ
จัดซื้อวัตถุดิบไวรองรับการผลิตเพื่อการ
จําหนายอยางตอเนื่อง
1.7 บานวังทองไมมีกองทุนหมูบาน และ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชเปนทุนในการ
ประกอบอาชีพ
1.8 แหลงทองเที่ยวในตําบลหลายแหงเปนที่
รูจักของนักทองเที่ยวอยูแลว แตยังไมไดรับ
การพัฒนาใหเปนที่ประทับใจแก
นักทองเที่ยว

ความตองการ

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ขอมูลขาวสารที่ทันสมัยรวมกับภาคเอกชน

1.5 ประชาชนที่ไมมีงานทํา ไดรับโอกาสใน
การประกอบอาชีพที่มีความมั่นคง มีรายได
แนนอน สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว
1.6 สินคา นตผ. ของตําบลทะเลทรัพยไดรับ
การยอมรับอยางกวางขวาง มีชองทาง
การตลาดเพิ่มขึ้น และสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของตลาดไดอยางตอเนื่อง
1.7 ราษฎรบานวังทองมีทุนในการประกอบ
อาชีพ มีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได
และสามารถพัฒนาใหเปนหมูบานที่เขมแข็งได
1.8 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณแหลงทองเที่ยวให 1.8 แหลงทองเที่ยวในตําบลทะเลทรัพยไดรับ
การพัฒนาใหมีความสวยงาม เปนระเบียบ มี
มีความสวยงาม เปนระเบียบ และจัดใหมี
สาธารณูปโภคครบครัน เปนที่ประทับใจของ
ระบบสาธารณูปโภคสําหรับบริการ
นักทองเที่ยว ใหมีความสะดวก ปลอดภัย
นักทองเที่ยว พรอมทั้งสามารถเชื่อมโยง
พรอมทั้งจัดใหมีการเชื่อมโยงเสนทางการ
เสนทางการทองเที่ยวภายในตําบลทะเลทรัพย
ทองเที่ยวเชิงนิเวศนภายในตําบลทะเลทรัพย และตําบล , อําเภอใกลเคียง ใหเปนเสนทางการ
และระหวางตําบล , อําเภอใกลเคียง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศนที่มีชื่อเสียงของ จ.ชุมพร
1.5 โอกาสในการประกอบอาชีพที่มีรายได
สม่ําเสมอ มั่นคง และการสนับสนุนกลุม
อาชีพจากภาครัฐ
1.6 ภาครัฐใหการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
สําหรับดําเนินกิจการอยางตอเนื่อง เชน การ
เตรียมวัตถุดิบในการผลิตบางชนิด ซึ่งมิได
ใหผลผลิตตลอดป ฯลฯ
1.7 จัดตั้งกองทุนหมูบาน 1 กองทุน
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ชื่อปญหา
2. ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 ปญหาการคมนาคม

2.2 ปญหาการระบายน้ํา

2.3 ปญหาการขยายเขตไฟฟาไม
ทั่วถึง
2.4 ปญหาไฟฟาสาธารณะไม
เพียงพอ
2.5 ปญหากระแสไฟฟาไม
เพียงพอและเสาไฟฟาชํารุด
2.6 ปญหาโทรศัพทพื้นฐาน
โทรศัพทสาธารณะไมเพียงพอ
และสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ไม
ครอบคลุมพื้นที่
2.7 ปญหาไมมีเอกสารสิทธิใน
ที่ดินทํากิน

สภาพปญหา

ความตองการ

การคาดการณแนวโนมในอนาคต

2.1 ถนน/สะพานชํารุด การสัญจรไม
สะดวก และประชาชนไดรบั ความ
เดือดรอนรําคาญจากฝุนของถนนลูกรัง
2.2 ถนนไดรบั ความเสียหายจากฝนตกหนัก
และน้ําไหลจากที่สูง ทําใหน้ําทวมขามถนน
และกัดเซาะผิวจราจรเสียหาย
2.3 ประชาชนบางสวนไมมีไฟฟาใชใน
ครัวเรือน
2.4 ไฟฟาสาธารณะในหมูบา นไมเพียงพอ

2.1 กอสรางถนนคอนกรีต/ลาดยาง ปรับปรุง/
ซอมแซมถนนหินคลุก/ลูกรัง กอสรางสะพาน
คอนกรีต ปรับปรุง/ซอมแซมสะพาน
2.2 กอสรางรางระบายน้ํา และจัดใหมีระบบ
การระบายน้ําในการสรางหรือปรับปรุงถนน

2.1 เสนทางคมนาคมในตําบลมีความสะดวก
ปลอดภัยไมกอ มลภาวะ
2.2 เสนทางคมนาคมในตําบลทะเลทรัพยมี
การวางระบบการระบายน้ําที่ดี

2.3 ประชาชนมีไฟฟาใชครบถวนทุก
ครัวเรือน
2.4 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะในจุดที่จําเปนทุกจุด 2.4 ถนนสายสําคัญทุกสายมีไฟฟาสาธารณะ
ใหความสวางแกผูสัญจรในเวลากลางคืน
2.5 เพิ่มหมอแปลงไฟฟา และเปลี่ยนเสาไฟฟา 2.5 กระแสไฟฟาเพียงพอตอความตองการ
2.5 กระแสไฟฟาตกบอย ทําใหเครื่องใช
ของผูใช และมีความปลอดภัย
ใหมแทนของเดิมที่ชํารุด
ไฟฟาเสียหาย และเสาไฟฟาเกา ชํารุด
2.6 ขยายเขตบริการโทรศัพทพื้นฐานใหมาก 2.6 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วใน
2.6 ประชาชนสวนใหญไมมโี ทรศัพท
การติดตอสื่อสาร
พื้นฐานใชในครัวเรือน โทรศัพทสาธารณะ ขึ้น ติดตั้งโทรศัพทสาธารณะเพิ่มขึ้น และ
ประสานงานกับองคกรเอกชนใหมกี ารขยาย
ก็มไี มเพียงพอ และพื้นที่บางสวนเปนจุด
เครือขายสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
บอดสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
2.7 เกษตรกรไดรับเอกสารสิทธิในที่ดินทํา
2.7 ไดรับเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน
2.7 เกษตรกรบางสวนมีที่ดนิ ทํากิน แต
กินเพิ่มขึ้น
ไมมีเอกสารสิทธิ
2.3 ขยายเขตไฟฟาใหทวั่ ถึงทุกครัวเรือน
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2.8 ปญหาไมมีศาลาที่พักผูโดยสาร
3. ปญหาดานแหลงน้ํา
3.1 ปญหาน้ําเพื่อการเกษตรไม
เพียงพอ
3.2 ปญหาน้ําเพื่อการอุปโภค/
บริโภคไมเพียงพอ

สภาพปญหา
2.8 ไมมีที่พักริมทางสําหรับผูที่รอรถ
โดยสาร

ความตองการ
2.8 กอสรางศาลาที่พักผูโดยสารริมทาง

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
2.8 มีศาลาที่พักผูโดยสารเพิม่ ขึ้นในจุดที่มี
ความจําเปน

3.1 ขาดแคลนน้ําแหลงน้ําเพือ่ การเกษตร
แหลงน้ําตามธรรมชาติตื้นเขิน
3.2 ขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค/
บริโภค

3.1 กอสราง/ปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
ขุดสระน้ําขนาดใหญ ขุดบอบาดาล บอน้ําตื้น
3.2 กอสราง/ปรับปรุงระบบประปา สรางแหลง
กักเก็บน้ํา จัดหาภาชนะกักเก็บน้ํา ขุดสระน้ํา
ขนาดใหญ ขุดบอบาดาล บอน้ําตื้น

3.1 เกษตรกรมีน้ําเพื่อการเกษตรอยาง
เพียงพอ
3.2 ประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค/บริโภค
อยางเพียงพอตลอดป

4. ปญหาดานสังคม
4.1 ปญหาขาดความปลอดภัยในชีวิต 4.1 ประชาชนขาดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
และทรัพยสิน
4.2 เยาวชนบางสวนมีภาวะเสี่ยงตอการ
4.2 ปญหายาเสพติด
ติดยาเสพติด
4.3 ปญหาขาดการสงเสริมดานกีฬา 4.3 ขาดสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน และ
อุปกรณกฬี าไมเพียงพอกับความตองการ

4.1 จัดใหมีจุดตรวจประจําหมูบาน ฝกอบรม
อป.พร.
4.2 สงเสริมการกีฬาในกลุมเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป เพื่อปองกันภัยยาเสพติด
4.3 สรางสนามกีฬาขนาดมาตรฐาน และจัดหา
อุปกรณกฬี าใหเพียงพอกับความตองการของผู
เลนกีฬา
4.4 ปญหาการรับรูขอมูลขาวสารไม 4.4 บางหมูบานไมมีหอกระจายขาว สวน 4.4 ติดตั้งหอกระจายขาว/เสียงตามสาย ปรับปรุง/
หมูบานที่มีอยูแ ลวก็ไมสามารถใหบริการ ซอมแซมหอกระจายขาว/เสียง
ทั่วถึง

4.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพยสินมากขึ้น
4.2 เยาวชนทีอ่ ยูในภาวะเสีย่ งตอการติด
ยาเสพติดลดนอยลงหรือหมดไป
4.3 ตําบลทะเลทรัพยมีสนามกีฬาที่ได
มาตรฐาน พรอมอุปกรณกฬี าที่ครบถวน
เพียงพอตอความตองการของผูเลนกีฬา
4.4 ประชาชนมีโอกาสไดรับบริการขอมูล
ขาวสารอยางทั่วถึง
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4.5 ปญหาผูดอยโอกาสในสังคม
ไมไดรับการดูแล

สภาพปญหา
ประชาชนไดทั่วทั้งหมูบาน
4.5 ผูดอยโอกาสยังขาดการไดรับการดูแลเอา
ใจใสจากสังคมและรายไดไมพอยังชีพ

4.6 ปญหาผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูปวยติด 4.6 ผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูปวยติดเชื้อเอดสยังขาด
เชื้อเอดสไมไดรับการดูแล
การไดรับการดูแลเอาใจใสจากสังคมและ
รายไดไมพอยังชีพ
5. ปญหาดานสาธารณสุข
5.1 ปญหาอันตรายจากสารเคมีทาง 5.1 เกษตรกร/ประชาชนไดรบั สารพิษจาก
การเกษตร ทัง้ ที่ตกคางในอาหาร ปะปนอยู
การเกษตร
ในอากาศ และแหลงน้ํา
5.2 ประชาชนในหมูบานไมไดรับความ
5.2 ปญหาขาดสถานบริการดาน
สะดวกในการเดินทางมาขอรับบริการจาก
สาธารณสุข
สถานบริการดานสาธารณสุข โดยเฉพาะใน
กรณีฉุกเฉิน
5.3 แรงงานตางชาติเปนพาหะนําโรค เชน
5.3 ปญหาการควบคุมโรคติดตอ
มาเลเรีย ฯลฯ
5.4 ปญหาการควบคุมลูกน้ํายุงลาย 5.4 พบผูปวยไขเลือดออกในตําบลทะเลทรัพย
เพื่อปองกันโรคไขเลือดออก

ความตองการ
ตามพรอมทั้งขยายบริการใหทั่วถึง
4.5 จัดหาเงินสงเคราะหผูดอ ยโอกาส
เพิ่มเติมจากทีภ่ าครัฐเคยกําหนดไว โดย
เพิ่มรายละ 300 บาท
4.6 จัดหาเงินสงเคราะหผูสูงอายุ/ผูพิการ/
ผูปวยติดเชื้อเอดสเพิ่มเติมจากที่ภาครัฐเคย
กําหนดไว

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
4.5 ผูดอยโอกาสในตําบลทะเลทรัพยไดรับ
การดูแลเอาใจใส มีรายไดพอยังชีพ
4.6 ผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูปวยติดเชื้อเอดสใน
ตําบลทะเลทรัพยไดรับการดูแลเอาใจใส มี
รายไดพอยังชีพ

5.1 สงเสริมเกษตรอินทรีย อบรมการใช
สารเคมีการเกษตรอยางถูกวิธีใหแก
เกษตรกร
5.2 จัดตั้งสถานีอนามัยประจําหมูบา น

5.1 เกษตรกรเปลี่ยนมาใชเกษตรอินทรียมาก
ขึ้น สงผลใหสุขภาพโดยรวมของเกษตรกร
และประชาชนทั่วไปดีขนึ้
5.2 ประชาชนไดรับความสะดวกในการมา
ขอรับบริการดานสาธารณสุข

5.3 ควบคุมโรคติดตอที่มาจากแรงงาน
ตางชาติ
5.4 กําจัดลูกน้าํ ยุงลายใหหมดไป เพื่อ
ปองกันไขเลือดออกอยางไดผล

5.3 สามารถควบคุมการแพรของโรคที่มาจาก
แรงงานตางชาติได
5.4 ตําบลทะเลทรัพยเปนตําบลปลอดลูกน้ํา
ยุงลาย
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6. ปญหาการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
6.1 ปญหาประชาชนขาดโอกาส
ทางการศึกษา และไมเห็น
ความสําคัญของการศึกษา
6.2 ปญหาขาดแคลนแหลง
คนควาหาความรู

สภาพปญหา

6.1 นักเรียน/นักศึกษา ขาดแคลนทุน
ทรัพยในการศึกษาตอ และราษฎร
บางสวนไมเห็นความสําคัญของการศึกษา
6.2 ไมมีแหลงคนควาหาความรูที่มีขอมูล
เพียงพอสําหรับความตองการของ
ประชาชนในตําบลทะเลทรัพย
6.3 โรงเรียนไมมีงบประมาณในการ
6.3 ปญหาสถานศึกษาขาด
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเพือ่ การศึกษา
อุปกรณการศึกษา
6.4 ปญหาเยาวชนไมคอยสนใจ 6.4 เยาวชนไมคอยสนใจเขารวมกิจกรรม
ทางศาสนาและงานประเพณีตาง ๆ
ในการศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณีตาง ๆ
6.5 ปญหาอาคารศูนยพัฒนาเด็ก 6.5 อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กคับแคบ ไม
เหมาะสมกับกิจกรรมภายในศูนย ฯ
เล็กไมเพียงพอกับการใชงาน

ความตองการ

การคาดการณแนวโนมในอนาคต

6.1 จัดตั้งทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน/
นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี แตยากจน /
รณรงคเรื่องความสําคัญของการศึกษา
6.2 จัดตั้งหองสมุดประจําตําบล/หมูบาน
ศูนยคอมพิวเตอร-อินเตอรเน็ตประจํา
หมูบาน
6.3 อบต.สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเพือ่ การศึกษา
6.4 สนับสนุนใหเยาวชนมีโอกาสเขารวมใน
กิจกรรมทางศาสนาหรืองานประเพณีตาง ๆ
มากขึ้น
6.5 กอสราง/ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

6.1 ประชาชนตําบลทะเลทรัพยมีการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น
6.2 ประชาชนไดรับความสะดวกมากขึ้นในการ
คนควาหาความรูดานตาง ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง
และสังคม
6.3 นักเรียนมีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร
และเปนแหลงคนควาหาความรูที่ทันสมัย
6.4 เยาวชนมีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนา และ
งานประเพณีตา ง ๆ มากขึ้น
6.5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการพัฒนาใหเหมาะสม
ตามความจําเปนในการใชงาน สามารถเปนที่ศึกษา
ดูงานขององคกรตาง ๆ
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7. ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
7.1 ปญหาการบุกรุกทําลายปา
ตนน้ํา
7.2 ปญหามลพิษจากสารเคมี
การเกษตร
7.3 ปญหาการลาสัตวปาสงวน/
สัตวปาคุมครอง
7.4 ปญหามลพิษในแหลง
ทองเที่ยว

สภาพปญหา

ความตองการ

7.1 กันแนวเขตปาตนน้ําใหชัดเจน เพื่อปองกัน
การบุกรุก และฟนฟูใหมีสภาพดีขึ้นและ
พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน
7.2 สงเสริมใหมีการทําการเกษตรอินทรีย
เพื่อลดการใชสารเคมีการเกษตรที่มีอันตราย
ตอสิ่งแวดลอม
7.3 มีการยิงคางแวนบริเวณเขานมสาว 7.3 ประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา และ
และสัตวปาสงวน/คุมครอง อืน่ ๆ
รณรงคใหประชาชนรวมกันคุมครองสัตวปา
7.4 เกิดมลพิษในบริเวณแหลงทองเที่ยว 7.4 จัดใหมีปายรณรงคสรางจิตสํานึกในการ
เชน ขยะที่นักทองเที่ยวทิ้งไวเกลื่อน
รักษาสภาพแวดลอมในบริเวณแหลงทองเที่ยว
กลาด ซึ่งหมูบ านไมมีงบประมาณใน ปรับปรุงถนนไปสูแหลงทองเที่ยวใหมีฝุน
การจัดเก็บ และฝุนละอองจากถนน
ละอองนอยลง และจัดใหมีงบประมาณในการ
ลูกรังที่เปนเสนทางไปสูแหลงทองเที่ยว จัดเก็บ ทําลายขยะ

7.1 ปาตนน้ําถูกบุกรุกทําลาย ทําใหน้ํา
แหง สรางความเดือดรอนใหประชาชน
สวนใหญ
7.2 มีการปนเปอนของสารเคมี
การเกษตรในอากาศ ดิน แหลงน้ํา

การคาดการณแนวโนมในอนาคต

7.1 ปาตนน้ําไดรับการคุมครองมิใหมีผบู ุกรุกและ
ไดรับการฟนฟูใหใกลเคียงสภาพเดิม พรอมไดรับ
การปรับปรุงเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน
7.2 สภาพแวดลอมโดยรวมในตําบลทะเลทรัพยดี
ขึ้น อยางยั่งยืน
7.3 สัตวปาไดรับการคุมครอง
7.4 ขยะที่เกิดจากนักทองเทีย่ วลดนอยลง
สภาพแวดลอมในบริเวณแหลงทองเที่ยวสะอาด
เปนระเบียบมากขึ้น เสนทางคมนาคมไปสูแหลง
ทองเที่ยวมีความสะดวก ปลอดภัย
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ชื่อปญหา
7.5 ปญหาการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน

สภาพปญหา
7.5 ที่สาธารณประโยชนถูกบุกรุกจาก
นายทุน และประชาชน

7.6 ปญหาการจัดการขยะมูล
ฝอยไมถูกวิธี

7.6 การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ยังไมถูกวิธี กอใหเกิดมลพิษตอ
สิ่งแวดลอมและความไมเปนระเบียบ

8. ปญหาดานการเมือง การ
บริหาร
8.1 ปญหาความไมเขาใจตอ
8.1 ประชาชนสวนใหญยังขาดความเขาใจ
เจาหนาทีแ่ ละหนวยงานของรัฐ ในบทบาท อํานาจหนาที่ และความ
รับผิดชอบของผูใหญบาน และ อบต.
8.2 ปญหาการใหบริการของรัฐ 8.2 การบริการของรัฐยังไมทวั่ ถึง
ไมทั่วถึง
8.3 ปญหาเจาหนาที่ของรัฐ
8.3 เจาหนาทีข่ องรัฐในบางหนวยงานมี
คอรัปชั่น
การคอรัปชั่นในงานดานบริการ

ความตองการ
การคาดการณแนวโนมในอนาคต
7.5 ที่สาธารณประโยชนในตําบลทะเลทรัพยไดรับ
7.5 รังวัดสอบเขต และกันแนวเขตที่
สาธารณะใหชดั เจน เพื่อปองกันการบุกรุก การคุม ครองมิใหมีการบุกรุก พรอมทั้งจัดใหมีการนํา
ที่สาธารณประโยชน มาดําเนินกิจกรรมที่เปน
สาธารณประโยชนอยางแทจริง
7.6 ใหมีการจัดการขยะมูลฝอยอยางเปน 7.6 สภาพแวดลอมในตําบลทะเลทรัพยมีความสะอาด
เปนระเบียบ สวยงาม ไรมลพิษ เนื่องจากมีการ
ระบบ โดย อบต.
จัดการขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี

8.1 หนวยงานของรัฐใหความสําคัญกับ 8.1 ประชาชนมีความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่
การประชาสัมพันธขาวสารของหนวยงาน และความรับผิดชอบของผูใหญบาน และ อบต. ทําให
เกิดการทํางานรวมกันอยางบูรณาการ
8.2 ประชาชนไดรับบริการของรัฐอยาง 8.2 ประชาชนไดรับการบริการจากหนวยงานของรัฐ
ทั่วถึง และสะดวก รวดเร็ว
ดวยความสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
8.3 หนวยงานของรัฐมีการควบคุมการ
8.3 หนวยงานของรัฐปราศจากเจาหนาที่ทคี่ อรัปชั่น
ปฏิบัติงานของเจาหนาทีใ่ หมีการบริการ โดยเฉพาะงานที่ตองใหบริการประชาชนโดยตรง
ประชาชนตามระเบียบและเปนธรรม
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3.2.2 ผลการวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล
จุดแข็ง
จุดแข็งที่สําคัญขององคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย
คือ
ทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย ไมผลมีคุณภาพ คุณภาพดินดี ซึ่งสามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนได อยูไมไกล
จากที่วาการอําเภอปะทิวและทาแซะ มีแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย มีองคกรชุมชนที่มีความเขมแข็งเปนที่
สนใจขององคกรภายนอก
จุดออน
จุดออนที่สําคัญขององคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย คือ เกษตรกรมีการใชสารเคมีใน
การเกษตรมากจนอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมไดในอนาคต เกษตรกรไมมีการรวมกลุม
ทําใหไมสามารถกําหนดราคาผลผลิตไดเองตามความเหมาะสม การพัฒนาเสนทางคมนาคมเปนไปอยางลําบาก
เนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ และสภาพพื้นที่ แหลงน้ําเพื่อการเกษตรยังไมพอเพียง ประชาชนยังไม
สามารถเขาถึงระบบสาธารณูปโภคไดครบทุกครัวเรือน เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท และประชาชนบางสวน
ไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน
โอกาส
โอกาสที่สําคัญขององคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย คือ เปนพื้นที่ทางผานเชื่อมตอ
ระหวางอําเภอปะทิวและอําเภอทาแซะ และเปนเสนทางที่สามารถพัฒนาใหเปนเสนทางการทองเที่ยวเชื่อมตอ
กับแหลงทองเที่ยวในอําเภอปะทิวซึ่งมีอยูม ากมาย กับแหลงทองเที่ยวในอําเภอทาแซะ อีกทั้งตําบลทะเลทรัพย
ยังเปนพืน้ ที่ทมี่ ีผลผลิตทางการเกษตรที่มคี ุณภาพมากมาย โดยเฉพาะผลไมสด และผลไมแปรรูปที่เปนสินคา
หนึ่งตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑทมี่ ีชื่อเสียงในระดับภาค และยังเปนพื้นทีท่ ี่มีองคกรชุมชนหลาย ๆ องคกรที่มีความ
เขมแข็ง เปนที่ที่ภาครัฐและเอกชนใหความสนใจเขามาศึกษาดูงาน ซึ่งเปนโอกาสที่จะไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก
อุปสรรค
อุปสรรคที่สําคัญขององคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย คือ เรื่องระเบียบกฎหมายที่ยังไม
ทําใหเกิดความไมคลองตัวในการปฏิบัติเพราะติดขัดเรื่องระเบียบแบบแผนของทาง
เอื้อตอการปฏิบตั ิงาน
ราชการ บุคลากรที่มีไมเพียงพอกับภารกิจที่ตองปฏิบัติ ประกอบกับความจํากัดในเรื่องของงบประมาณที่มไี ม
เพียงพอตอการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน และความรู ความเขาใจ ความ
ตระหนักในบทบาทอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
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บทที่ 4
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
4.1. วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
“เกษตรปลอดสารพิษ ผลผลิตมีคุณภาพ ธรรมชาตินาอยู สาธารณูปโภคครบถวน มวลชน
สุขสันต”
4.2 พันธกิจหลักการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิม่ เติมจนถึง
ปจจุบัน ไดกําหนดอํานาจหนาที่หลักในมาตรา 66 ใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ “พัฒนาตําบลทั้งใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” และองคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย ไดกําหนดพันธกิจหลักที่จะ
ดําเนินการ เพือ่ ใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว ดังนี้
พันธกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย
พันธกิจหลักที่ 1
สงเสริมเศรษฐกิจในชุมชนใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน (เกษตรอินทรีย) และพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศน
พันธกิจหลักที่ 2
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน เพือ่ รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
พันธกิจหลักที่ 3
พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองไดจากการมีสวนรวมของทุก
ฝาย
พันธกิจหลักที่ 4
พัฒนาระบบการศึกษาและการสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
พันธกิจหลักที่ 5
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนควบคูกบั วิถีชีวิตชุมชน
พันธกิจหลักที่ 6
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
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4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
จุดมุงหมายเพือ่ การพัฒนา
ตัวชี้วดั (KPIs)
ทองถิ่น
(Goals)
1. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได 1) รอยละของประชากรในวัยทํางาน
พอเพียง
ที่วา งงาน
2) รอยละของครัวเรือนที่มีรายได
มากกวารายจาย
2. การคมนาคมมีความสะดวก
1) รอยละของถนนที่มีการคมนาคม
รวดเร็ว
สะดวก รวดเร็ว
3. ประชาชนไดรับความสะดวก 1) รอยละของครัวเรือนที่มีไฟฟาใช
ปลอดภัย ในการใชไฟฟา และมี
ไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน
2) รอยละของครัวเรือนที่มีไฟฟาใชแต
ไมไดรับความสะดวก ปลอดภัยใน
การใชไฟฟา
3) จํานวนไฟฟาสาธารณะทีไ่ ดรับการ
ติดตั้งเพิ่ม

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
1) ประชากรในวัยทํางาน วางงาน มีรอย
ละ 3 ของประชากรในวัยทํางานทั้งหมด
2) ครัวเรือนทีม่ ีรายไดมากกวารายจาย มี
รอยละ 88 ของครัวเรือนทั้งหมด
1) ถนนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
มีรอยละ 70 ของจํานวนถนนทั้งหมด
1) ครัวเรือนทีม่ ีไฟฟาใช มีรอ ยละ 84
ของครัวเรือนทั้งหมด
2) ครัวเรือนทีไ่ ดรับความไมสะดวก
ปลอดภัยจากการใชไฟฟา มีรอยละ 30
ของครัวเรือนทั้งหมดที่มีไฟฟาใช
3) ไฟฟาสาธารณะที่ไดรับการติดตั้งแลว
มีจํานวน 30 ดวง จากความตองการเพิ่ม
ทั้งหมด 48 ดวง

เปาหมาย (Targets)
ป 51-55 ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 ป 55
0%

2%

1%

0%

-

-

90%

88%

88%

89% 89% 90%

80%

72%

74%

76% 78% 80%

100%

90%

95% 100%

0%

30%

0%

48
ดวง

10
ดวง

10
ดวง

-

-

0%

5%

0%

10
ดวง

9
ดวง

9
ดวง
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จุดมุงหมายเพือ่ การพัฒนาทองถิ่น
ตัวชี้วดั (KPIs)
(Goals)
4. ประชาชนไดรับความสะดวกใน 1) รอยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพท
การติดตอสื่อสาร
พื้นฐานใชในครัวเรือน
2) จํานวนของโทรศัพทสาธารณะที่
ตองติดตั้ง
3) รอยละของพื้นที่ที่สัญญาณ
โทรศัพทเคลื่อนที่ครอบคลุม
5. ประชาชนไดรับความสะดวกใน 1) จํานวนของศาลาที่พักผูโดยสาร
การสัญจร
ที่มคี วามจําเปนตองมีในตําบลทะเลทรัพย
6. ประชาชนมีน้ําเพื่อการบริโภค 1) รอยละของครัวเรือนที่มีนา้ํ เพื่อการ
อุปโภค และน้ําเพื่อการเกษตร
บริโภค อุปโภค และน้ําเพือ่
อยางเพียงพอ
การเกษตรอยางเพียงพอ
7. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี มี 1) รอยละของครัวเรือนที่มีความ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ทรัพยสิน

เปาหมาย (Targets)
ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
ป 51-55 ป 51 ป 52 ป 53
1) ครัวเรือนทีม่ ีโทรศัพทพื้นฐานใช มี
70% 10% 30% 45%
รอยละ 3 ของครัวเรือนทั้งหมด
2) โทรศัพทสาธารณะที่ติดตัง้ แลว มี
18
2
4
4
จํานวน 6 เครือ่ ง ตองการสรางเพิ่มอีก เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง
18 เครื่อง
3) สัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
100% 70% 80% 90%
ครอบคลุมพื้นที่รอยละ 60 ของพื้นที่
ทั้งหมด
1) ศาลาที่พักผูโ ดยสารที่มีอยู มีจํานวน
5
1
1
1
4 แหง ตองการสรางเพิ่มอีก 5 แหง
แหง
แหง แหง แหง
1) ครัวเรือนทีม่ ีน้ําเพื่อการบริโภค
อุปโภค และน้ําเพื่อการเกษตรเพียงพอ
มีรอยละ 94 ของครัวเรือนทัง้ หมด
1) ครัวเรือนทีม่ ีความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสิน มีรอยละ 99 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด

ป 54
55%

ป 55
70%

4
4
เครื่อง เครื่อง
95% 100%

1
แหง

100%

96%

98%

99% 100%

99%

99%

99%

99%

99%

1
แหง
-

99%
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เปาหมาย (Targets)
ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
ป 51-55 ป 51 ป 52 ป 53
1) รอยละของประชาชนที่มี
1) ประชาชนที่มีโอกาสรับรูขอมูลขาวสาร 100% 80% 85% 90%
โอกาสรับรูขอมูลขาวสารที่
ที่ทันสมัย มีรอยละ 97 ของประชาชน
ทันสมัย
ทั้งหมด
9. ผูดอยโอกาสในสังคมไดรับการ
1) รอยละของผูดอยโอกาสที่
1) ผูดอยโอกาสที่ไดรับการดูแลจาก
100% 70% 85% 90%
ดูแลเอาใจใสอยางเสมอภาค เปน
ไดรับการดูแลจากภาครัฐ
ภาครัฐมีรอยละ 60 ของผูดอยโอกาส
ธรรม
ทั้งหมด
30% 55% 50% 45%
10. ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา
1) รอยละของประชาชนที่ไดรับ 1) ประชาชนที่ไดรับอันตรายจากสารเคมี
อันตรายจากสารเคมีการเกษตร
การเกษตร มีรอยละ 60 ของประชาชน
ทั้งหมด
100% 89% 94% 97%
2) รอยละของประชาชนที่เขาถึง 2) ประชาชนที่เขาถึงบริการดาน
บริการดานสาธารณสุข
สาธารณสุข มีรอยละ 84 ของประชาชน
ทั้งหมด
0%
0% 0% 0%
3) รอยละของประชาชนที่
3) มีผูปวยไขเลือดออก มีรอยละ 0.5 ของ
ประชาชนทั้งหมด
ปลอดภัยจากไขเลือดออก
4) ประชาชนเปนโรคติดตอที่มาจาก
0%
17% 12% 7%
4) รอยละของประชาชนที่เปน
แรงงานตางชาติ มีรอยละ 20 ของ
โรคติดตอที่มาจากแรงงาน
ประชาชนทั้งหมด
ตางชาติ
11. ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา 1) รอยละของนักเรียน (6-15 ป) ที่ 1) นักเรียน (6-15 ป) ไดรับการศึกษาภาค
99% 99% 99% 99%
มากขึ้น และมีระดับการศึกษาสูงขึ้น จบการศึกษาภาคบังคับ
บังคับ มีรอยละ 99 ของนักเรียนทั้งหมด
จุดมุงหมายเพือ่ การพัฒนาทองถิ่น
(Goals)
8. การรับรูขอมูลขาวสารที่ทันสมัย
ของประชาชน

ตัวชี้วดั (KPIs)

ป 54 ป 55
95% 100%

95% 100%

35% 30%

99% 100%

0%

0%

2%

0%

99% 99%
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เปาหมาย (Targets)
ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
ป 51-55 ป 51 ป 52 ป 53
1) ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมทาง
90% 87% 88% 89%
ศาสนาและงานประเพณีตาง ๆ มีรอยละ
86 ของประชาชนทั้งหมด
2
1
0
1) ปาตนน้ําถูกบุกรุกทําลาย มีจํานวน 2 0 แหง
แหง จากปาตนน้ําทั้งหมด 2 แหง
0%
25% 20% 10%
2) สัตวปาที่ถกู ลา มีรอยละ 30 ของสัตว
ปาทั้งหมด
50% 34% 39% 44%
3) รอยละของเกษตรกรที่ทําการ 3) เกษตรกรทีท่ ําการผลิตแบบเกษตร
อินทรีย มีรอยละ 30 ของเกษตรกร
ผลิตแบบเกษตรอินทรีย
100% 90% 100% 4) รอยละของผูประกอบการที่ไม ทั้งหมด
4) ผูประกอบการที่ปลอยน้ําเสียลงใน
ทําใหเกิดน้ําเนาเสีย
แหลงน้ํา มีรอยละ 80 ของผูประกอบการ
ทั้งหมดที่อยูใ กลแหลงน้ําสาธารณะ
1) จํานวนแหลงทองเที่ยวทีไ่ ดรับ 1) แหลงทองเที่ยวทีจ่ ําเปนตองไดรับการ
7
1
2
2
การพัฒนา
พัฒนา จํานวน 7 แหง จากแหลง
แหง
แหง แหง แหง
ทองเที่ยวทั้งหมด 9 แหง
2) จํานวนนักทองเที่ยวทีเ่ พิม่ ขึ้น 2) นักทองเทีย่ วในป 2549 จํานวน
22,500 3,500 4,000 4,500
45,000คน
คน
คน คน คน

จุดมุงหมายเพือ่ การพัฒนาทองถิ่น
ตัวชี้วดั (KPIs)
(Goals)
12. ประชาชนเห็นคุณคาของศาสนา 1) รอยละของประชาชนที่เขารวม
และวัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น กิจกรรมทางศาสนาและงาน
ประเพณีตาง ๆ
13. ทรัพยากรธรรมชาติและ
1) จํานวนปาตนน้ําที่ถูกบุกรุก
สิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษ ฟนฟู ทําลาย
2) รอยละของสัตวปาที่ถูกลา

14. แหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนา
และเปนที่รูจกั ของนักทองเทีย่ วอยาง
กวางขวาง

ป 54 ป 55
89% 90%

0

0

5%

0%

49% 50%
-

-

2
แหง

1
แหง

5,000 5,500
คน คน
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จุดมุงหมายเพือ่ การพัฒนาทองถิ่น
(Goals)
15. ไมมีผูบุกรุกที่สาธารณประโยชน
และมีการทําประโยชนเพื่อสวนรวมใน
ที่สาธารณประโยชนอยางเหมาะสม
16. สภาพแวดลอมในตําบลทะเลทรัพย
มีความสะอาด เปนระเบียบ สวยงาม
และไรมลพิษ
17. ประชาชนมีความเขาใจในบทบาท
อํานาจหนาทีข่ องหนวยงานของรัฐ
และเจาหนาทีข่ องรัฐ

18. ประชาชนประทับใจในบริการของ
หนวยงานของรัฐ

ตัวชี้วดั (KPIs)
1) รอยละของที่สาธารณประโยชนที่
ถูกบุกรุก
1) รอยละของครัวเรือนที่มีการกําจัด
ขยะมูลฝอยอยางถูกสุขอนามัย
1) รอยละของประชาชนที่มคี วาม
เขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐ และการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาทีข่ องรัฐ
1) รอยละของประชาชนที่มคี วามพึง
พอใจในบริการของหนวยงานของรัฐ

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
ป 51-55
1) ที่สาธารณประโยชนถูกบุกรุก มี
0%
รอยละ 80 ของที่
สาธารณประโยชนทั้งหมด
1) ครัวเรือนทีม่ ีการกําจัดขยะมูล
80%
ฝอยอยางถูกสุขอนามัย มีรอยละ
60 ของครัวเรือนทั้งหมด
1) ประชาชนมีความเขาใจใน
100%
บทบาท อํานาจหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่
ของรัฐ มีรอยละ 60 ของประชาชน
ทั้งหมด
1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการ 100%
บริการของหนวยงานของรัฐ มีรอย
ละ 100 ของประชาชนทั้งหมด

เปาหมาย (Targets)
ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 ป 55
60% 35% 15% 5% 0%

64%

69%

73% 77% 80%

70%

80%

90% 95% 100%

80%

85%

90% 95% 100%
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บทที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนา
1.1 สงเสริมอาชีพและการเพิม่ รายไดใหแกประชาชน
1.1.1 สนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร
1.1.2 จัดตั้งจุดรวบรวมผลผลิตหรือตลาดกลางการเกษตร
1.1.3 สงเสริมการผลิตแบบเกษตรอินทรีย
1.1.4 จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อเกษตรกร
1.1.5 สงเสริมความรูดานเทคโนโลยีการเกษตรและการตลาดใหแก
เกษตรกร
1.1.6 ฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน
1.1.7 สนับสนุนเงินทุนใหแกกลุมอาชีพตาง ๆ
1.1.8 สนับสนุนเงินทุนในการดําเนินงานของกลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ
1.1.9 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว และเชื่อมโยงที่ทองเที่ยวทุก
แหงในตําบล ใหเปนเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศน
2.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้าํ
2.1.1 กอสรางถนน
2.1.2 ปรับปรุงถนนและทอระบายน้าํ
2.1.3 ปรับปรุงซอมแซมถนน

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
สนง.ปลัด/เกษตรฯ
สวยโยธา/อบจ.
สนง.ปลัด/เกษตรฯ
สนง.ปลัด/เกษตรฯ
สนง.ปลัด/เกษตรฯ
สนง.ปลัด/ศ.พัฒนาฯ
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
ททท./อบจ./กรมโยธา/สวนโยธา

ทางหลวงชนบท/อบจ./สวนโยธา
ทางหลวงชนบท/อบจ./สวนโยธา
สวนโยธา
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา

แนวทางการพัฒนา
2.1.5 กอสรางบอก คสล.
2.1.6 กอสรางรางระบายน้ํา
2.2 ขยายเขตไฟฟา ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ และเพิ่มกระแสไฟฟา
2.2.1 ขยายเขตไฟฟา
2.2.2 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
2.2.3 เพิ่มหมอแปลงไฟฟา
2.3 ขยายเขตบริการโทรศัพทพื้นฐาน และติดตั้งโทรศัพทสาธารณะ
2.3.1 ขยายเขตบริการโทรศัพทพื้นฐาน
2.3.2 ติดตั้งโทรศัพทสาธารณะ
2.4 กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร ศาลาประชาคมหมูบาน
2.4.1 กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร
3.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาแหลงน้าํ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ
น้ําเพื่อการเกษตร ขุดสระน้ํา บอน้ําตื้น บอบาดาล และขุดลอกแหลงน้ํา
3.1.1 กอสรางระบบประปา
3.1.2 ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา
3.1.3 สรางแหลงกักเก็บน้าํ
3.1.4 ขุดลอกแหลงน้ํา
3.1.5 ขุดบอบาดาล
3.1.6 ขุดบอน้ําตื้น
3.1.7 จัดหาภาชนะกักเก็บน้ํา

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
สวนโยธา
สวนโยธา
กฟภ.
กฟภ.
กฟภ.
ทศท.
ทศท.
อบจ./สวนโยธา

อบจ./สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สนง.ปลัด
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการ
คุมครองทางสังคม

แนวทางการพัฒนา
4.1 เพิ่มการดูแล เอาใจใสผดู อยโอกาสในสังคม รวมทั้งผูสูงอายุ/ผูพิการ/
ผูปวยติดเชื้อเอดส
4.1.1 จัดหาเงินสงเคราะหผดู อยโอกาส/ผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูปวยติดเชื้อ
เอดส เพิ่มเติม
4.1.2 สรางอาคารที่ทําการชมรมผูสูงอายุ
4.2 สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และปองกันเยาวชนจากภัย
ยาเสพติด
4.2.1 จัดตั้งจุดตรวจประจําหมูบาน
4.2.2 ฝกอบรม อปพร.
4.2.3 สงเสริมกีฬาและนันทนาการในกลุมเยาวชน
4.2.4 สนับสนุนโครงการตํารวจชุมชนประจําตําบล
4.3 สงเสริมการมีสุขภาพดีถวนหนา และการเขาถึงบริการดาน
สาธารณสุขของประชาชน
4.3.1 รณรงคใหเกษตรกรลดการใชสารเคมีทางการเกษตรที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ
4.3.2 อบรมการใชสารเคมีทางการเกษตรอยางถูกวิธี แกเกษตรกร
4.3.4 ควบคุมโรคติดตอที่มาจากแรงงานตางชาติ
4.3.5 ตําบลทะเลทรัพยปลอดลูกน้ํายุงลาย
4.4 สงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต และวิถีชมุ ชนที่ใกลชิดศาสนา และ
รักษาไวซึ่งประเพณีทองถิ่น

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

สนง.ปลัด
สนง.ปลัด/สวนโยธา

สนง.ปลัด/สวนโยธา
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด

สนง.ปลัด/สตอ.ทะเลทรัพย
สนง.ปลัด/สตอ.ทะเลทรัพย
สนง.ปลัด/สตอ.ทะเลทรัพย
สนง.ปลัด/สตอ.ทะเลทรัพย
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา
4.4.1 สนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน/นักศึกษา
4.4.2 กอสรางหองสมุดประจําตําบล/ที่อานหนังสือหมูบ าน
4.4.3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรใหโรงเรียน
4.4.4 สนับสนุนใหประชาชนเขารวมกิจกรรมทางศาสนา และงาน
ประเพณีตาง ๆ
4.4.5 จัดงานประเพณีประจําป
4.4.6 กอสราง/ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
4.5 เพิ่มโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน
4.5.1 ติดตั้งหอกระจายขาว
4.5.2 ติดตั้งระบบเสียงตามสาย/ไรสาย
4.5.3 ปรับปรุง/ซอมแซมหอกระจายขาย
4.5.4 ปรับปรุง/ซอมแซมระบบเสียงตามสาย
4.5.5 ขยายพื้นที่บริการเสียงตามสาย/ไรสาย
4.5.6 สนับสนุนศูนยขอมูลขาวสารฯ
5.1 อนุรักษ ฟน ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1.1 ปองกันการบุกรุก และฟนฟูสภาพปาตนน้ํา
5.1.2 สงเสริมการปลูกปาชุมชน
5.1.3 ประกาศเขตหามลาสัตวปา และรณรงคสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษสัตวปา
5.1.4 รณรงคใหลดการใชสารเคมีการเกษตรโดยวิธีเกษตรอินทรีย
5.1.5 ควบคุมใหมีการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงแหลงน้ํา

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
สนง.ปลัด/ร.ร.ชุมชนฯ
อบจ./สวนโยธา
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด/สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา/สนง.ปลัด
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สนงงปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด/สตอ.ทะเลทรัพย
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนา
5.1.6 รณรงคและประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอมใหแกนกั ทองเที่ยว
5.2 รักษาสภาพแวดลอมใหมีความสะอาด เปนระเบียบ สวยงาม
ปราศจากมลพิษ
5.2.1 จัดใหมีระบบกําจัดขยะในบริเวณสถานที่ทองเที่ยว และชุมชน
5.2.2 รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนมีการกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูก
สุขลักษณะ
6.1 สงเสริมความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐ
และเจาหนาทีข่ องรัฐ
6.1.1 ประชาสัมพันธบทบาท อํานาจหนาทีข่ องหนวยงานของรัฐ และ
เจาหนาที่ของรัฐ ดวยการพบปะชี้แจง และสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
6.2 ประชาชนพึงพอใจในบริการของหนวยงานของรัฐ
6.2.1 ปรับปรุงการใหบริการประชาชนใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง เปน
ธรรม
6.2.2 ปรับปรุงสถานที่พรอมทั้งนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการ
บริการประชาชน
6.3 สงเสริมความเขมแข็งขององคกรชุมชน

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด

อบต.ทะเลทรัพย

อบต.ทะเลทรัพย
อบต.ทะเลทรัพย
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แนวทางการพัฒนา
6.3.1 สนับสนุนกระบวนการประชาสังคมทุกระดับ ใหมีบทบาทในการพัฒนา
ทองถิ่น
6.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายไดของ อบต.
6.4.1 ฝกอบรมบุคลากร และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
6.4.2 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑทจี่ ําเปนตอการปฏิบัติงาน เพือ่ เสริมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โครงการ
สนง.ปลัด

อบต.ทะเลทรัพย
อบต.ทะเลทรัพย
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บทที่ 6 การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางที่ 1 สงเสริมอาชีพและการเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
โครงการ

ตัวชี้วดั

เปาหมาย
ป 52 ป 53
1
1

ป 51-55 ป 51
ป 54 ป 55
1. สนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร
3 กลุม
1
1
1) จํานวนกลุม เกษตรกรที่มกี ารรวมกลุมอยางเขมแข็ง
2. จัดตั้งจุดรวบรวมผลผลิตหรือตลาดกลาง 2) จํานวนจุดรวบรวมผลผลิตหรือตลาดกลางการเกษตรที่ 1 แหง
การเกษตร
ไดรับการจัดตัง้
3. สงเสริมการผลิตแบบเกษตรอินทรีย
200 ราย 40
40
40
40
40
3) จํานวนเกษตรกรที่ทําการผลิตแบบเกษตรอินทรีย
4. จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพือ่ เกษตรกร
100 ราย 20
20
20
20
20
4) จํานวนเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการดําเนิน
กิจการจากเงินทุนหมุนเวียน
5. สงเสริมความรูดานเทคโนโลยี
100 ราย 20
20
20
20
20
5) จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมความรู แลว
การเกษตรและการตลาดใหแกเกษตรกร
ประสบความสําเร็จ
6. ฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน
20
20
20
20
6) จํานวนผูที่เขารับการฝกอบรมแลวประสบความสําเร็จ 100 ราย 20
7. สนับสนุนเงินทุนใหกลุมอาชีพตาง ๆ
1
1
1
1
1
7) จํานวนกลุม ที่ไดรับเงินทุนไปแลวสามารถบริหารเงิน 5 กลุม
รวมทั้งกลุมผูผลิตสินคา นตผ.
ไดประสบความสําเร็จ
8. พัฒนาแหลงทองเที่ยว และเชื่อมโยงที่
8) จํานวนของนักทองเที่ยวทีเ่ พิ่มขึ้น
22,500 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500
ทองเที่ยวทุกแหงในตําบลใหเปนเสนทาง
การทองเที่ยวเชิงนิเวศน

ผูรับผิดชอบ
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ํา
โครงการ
ตัวชี้วดั
1. กอสรางถนน
2. ปรับปรุงถนน และทอระบายน้าํ
3. ปรับปรุงซอมแซมถนน
4. กอสรางสะพาน
5. กอสรางบอก คสล.
6. กอสรางรางระบายน้ํา

1) จํานวนถนนที่กอสราง
2) จํานวนถนนที่ไดรับการปรับปรุง
3) จํานวนถนนที่ไดรับการซอมแซม
4) จํานวนสะพานที่กอสราง
5) จํานวนบอก คสล.ที่กอสราง
6) ระยะทางของรางระบายน้ําที่กอสราง

ป 51-55
25 สาย
25 สาย
15 สาย
3 แหง
3 แหง
300 ม.

ป 51
5
5
3
-

เปาหมาย
ป 52
5
5
3
1
1
300

ป 51
1,000
10
1

เปาหมาย
ป 52
1,000
10
1

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางที่ 2 ขยายเขตไฟฟา ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ และเพิ่มกระแสไฟฟา
โครงการ
ตัวชี้วดั
1. ขยายเขตไฟฟา
2. ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
3. เพิ่มหมอแปลงไฟฟา

1) ระยะทางทีข่ ยายเขต
2) จํานวนไฟฟาสาธารณะทีไ่ ดรับการติดตัง้
3) จํานวนหมอแปลงไฟฟาที่ไดรับการเพิม่

ป 51-55
5,000 ม.
48 ดวง
5 เครื่อง

ผูรับผิดชอบ
ป 53
5
5
3
1
1
-

ป 54
5
5
3
1
-

ป 55
5
5
3
1
-

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

ผูรับผิดชอบ
ป 53
1,000
10
1

ป 54
1,000
9
1

ป 55
1,000
9
1

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางที่ 3 ขยายเขตบริการโทรศัพทพื้นฐาน ติดตั้งโทรศัพทสาธารณะ และขยายเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
โครงการ
ตัวชี้วดั
เปาหมาย
ป 51-55 ป 51 ป 52 ป 53
1. ขยายเขตบริการโทรศัพทพื้นฐาน
1) จํานวนครัวเรือนที่มีโทรศัพทพื้นฐาน
700 คร. 100 120 138
2. ติดตั้งโทรศัพทสาธารณะ
2) จํานวนโทรศัพทสาธารณะที่ติดตั้ง
19 เครื่อง 4
4
4
3.สนับสนุนใหมีการขยายเครือขาย
3)จํานวนของพื้นที่ที่มีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
31 ตร.กม. 7
7
7
โทรศัพทเคลื่อนที่

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางที่ 4 กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร ศาลาประชาคมหมูบาน
โครงการ
ตัวชี้วดั
1. กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร

1) จํานวนศาลาที่พักผูโดยสารที่กอสราง

ป 51-55
5 แหง

เปาหมาย
ป 51 ป 52 ป 53
1
1
1

ผูรับผิดชอบ
ป 54 ป 55
152 190
4
3
5
5

สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด

ผูรับผิดชอบ
ป 54 ป 55
1
1

สวนโยธา
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา
แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ําเพื่อการเกษตร
โครงการ
ตัวชี้วดั
1. กอสรางระบบประปา
2. ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา
3. สรางแหลงกักเก็บน้ํา
4. ขุดลอกแหลงน้ํา
5. ขุดบอบาดาล
6. ขุดบอน้ําตืน้
7. จัดหาภาชนะกักเก็บน้ํา

1) จํานวนระบบประปาที่กอสราง
2) จํานวนระบบประปาที่ไดรับการปรับปรุงซอมแซม
3) จํานวนแหลงกักเก็บน้าํ ทีส่ ราง
4) จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับการขุดลอก
5) จํานวนบอบาดาลที่ไดรับการขุดเจาะ
6) จํานวนบอน้ําตื้นที่ไดรับการขุด
7) จํานวนภาชนะกักเก็บน้ําทีไ่ ดรับการจัดซือ้

ป 51-55 ป 51
11 แหง
3
8 แหง
1
7 แหง
2
6 แหง
2
5 บอ
1
16 บอ
2
50 ใบ
10

เปาหมาย
ป 52 ป 53
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
3
4
10
10

ผูรับผิดชอบ
ป 54 ป 55
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
3
4
10
10

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
แนวทางที่ 1 เพิม่ การดูแล เอาใจใสผูดอยโอกาสในสังคม
โครงการ
ตัวชี้วดั
1. สนับสนุนเงินสงเคราะหผูดอยโอกาส/
1) จํานวนผูดอยโอกาส/ผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูป วยติดเชื้อ
ผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูปวยติดเชือ้ เอดส เพิ่มเติม เอดส ที่ไดรับเงินสงเคราะหเพิ่ม
2. สนับสนุนกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ
2) สนับสนุนคาใชจายในการทํากิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
แนวทางที่ 2 สรางความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน และปองกันเยาวชนจากภัยยาเสพติด
โครงการ
ตัวชี้วดั
1. จัดตั้งจุดตรวจประจําหมูบา น
2. ฝกอบรม อปพร.
3. สงเสริมกีฬาและนันทนาการในกลุมเยาวชน
4. สนับสนุนโครงการตํารวจชุมชนประจําตําบล

1) จํานวนจุดตรวจประจําหมูบ าน
2) จํานวนครั้งที่จัดการฝกอบรม อปพร.
3) จํานวนเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
4) จํานวนประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ป 51-55 ป 51
300 คน 100
5 ครั้ง

1

เปาหมาย
ป 52 ป 53
50
50
1

1

ผูรับผิดชอบ
ป 54 ป 55
50
50
1

1

เปาหมาย
ป 51-55 ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 ป 55
1 แหง
1
1
1
5 ครั้ง
1
1
1
500 คน 100 100 100 100 100
5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100
ราย/ป

สนง.ปลัด
สนง.ปลัด

ผูรับผิดชอบ
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
แนวทางที่ 3 สงเสริมการมีสุขภาพดีถวนหนา และการเขาถึงบริการดานสาธารณสุขของประชาชน
โครงการ
ตัวชี้วดั
1. รณรงคใหเกษตรกรลดการใชสารเคมีทาง
การเกษตรที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
2. อบรมการใชสารเคมีทางการเกษตรอยาง
ถูกวิธีแกเกษตรกร
3. ควบคุมโรคติดตอที่มาจากแรงงาน
ตางชาติ
4. ตําบลทะเลทรัพยปลอดลูกน้ํายุงลาย

1) จํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการลดการใชสารเคมี
ทางการเกษตรที่เปนอันตราย
2) จํานวนเกษตรกรที่เขารับการอบรมและนํามาปฏิบัติ
อยางถูกตอง
3) จํานวนประชาชนที่เปนโรคติดตอที่มาจากแรงงาน
ตางชาติ ในแตละป
4) จํานวนผูปวยไขเลือดออกตําบลทะเลทรัพย

ป 51-55 ป 51
350 ราย 70

เปาหมาย
ป 52 ป 53
70
70

ผูรับผิดชอบ
ป 54 ป 55
70
70

สนง.ปลัด

350 ราย

70

70

70

70

70

สนง.ปลัด

0 ราย

880

620

362

104

0

สนง.ปลัด

0 ราย

0

0

0

0

0

สนง.ปลัด
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
แนวทางที่ 4 สงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต และวิถีชุมชนที่ใกลชิดศาสนา และรักษาไวซึ่งประเพณีทองถิ่น
โครงการ
ตัวชี้วดั
ป 51-55 ป 51
10
50 คน
1. สนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน/
1) จํานวนนักเรียน/นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา
นักศึกษา
8 แหง
2. กอสรางหองสมุดประจําตําบล/หมูบาน
2) จํานวนหองสมุดประจําตําบล/หมูบานทีไ่ ดรับการ
กอสราง
3. จัดตั้งศูนยคอมพิวเตอร – อินเตอรเน็ต
3) จํานวนศูนยคอมพิวเตอร – อินเตอรเน็ตทีไ่ ดรับการ 1 แหง
ประจําหมูบาน
จัดตั้ง
2
10
4. สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่อง 4) จํานวนเครือ่ งคอมพิวเตอรที่ไดรับการจัดซื้อ
เครื่อง
คอมพิวเตอรใหโรงเรียน
5. สนับสนุนใหประชาชนเขารวมกิจกรรมทาง 5) จํานวนประชาชนที่เขารวมกิจกรรมทางศาสนา และ 250 คน 35
ศาสนา และงานประเพณีตาง ๆ
งานประเพณีตา ง ๆ ที่เพิ่มขึ้นในแตละป
4
20 งาน
6. จัดงานประเพณีประจําป
6) จํานวนงานประเพณีที่มกี ารจัดขึ้นในแตละป
2 แหง
7. ปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
7) จํานวนอาคารศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนที่ไดรับ
กอนวัยเรียน
การปรับปรุงซอมแซม

เปาหมาย
ป 52 ป 53
10
10

ผูรับผิดชอบ
ป 54 ป 55
10
10

สนง.ปลัด

2

2

2

2

สวนโยธา

-

1

-

-

สนง.ปลัด

2

2

2

2

สนง.ปลัด

45

50

55

65

สนง.ปลัด

4
1

4
-

4
-

4
1

สนง.ปลัด
สวนโยธา
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
แนวทางที่ 5 เพิม่ โอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน
โครงการ
ตัวชี้วดั
1. ติดตั้งหอกระจายขาว
2. ติดตั้งระบบเสียงตามสาย/ไรสาย
3. ปรับปรุง/ซอมแซมหอกระจายขาว
4. ปรับปรุง/ซอมแซมระบบเสียงตามสาย
5. ขยายพืน้ ทีบ่ ริการเสียงตามสาย/ไรสาย

1) จํานวนหอกระจายขาวทีไ่ ดรับการติดตัง้
2) จํานวนระบบเสียงตามสาย/ไรสายที่ไดรับการติดตั้ง
3) จํานวนหอกระจายขาวทีไ่ ดรับการปรับปรุง/ซอมแซม
4) จํานวนระบบเสียงตามสายที่ไดรับการปรับปรุง/
ซอมแซม
5) จํานวนระบบเสียงตามสายที่มีการขยายบริการ

ป 51-55 ป 51
4 แหง
1 แหง
1
4 แหง
1
1 แหง
1
1 แหง
1

ป 51-55 ป 51
2 แหง
1

เปาหมาย
ป 52 ป 53
1

ป 54 ป 55
-

45%
20%

85% 100% สนง.ปลัด
5%
0
สนง.ปลัด

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
แนวทางที่ 1 อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ
ตัวชี้วดั
1. ปองกันการบุกรุก และฟน ฟูสภาพปาตน
น้ํา
2. สงเสริมการปลูกปาชุมชน
3. ประกาศเขตหามลาสัตวปา และรณรงค
สรางจิตสํานึกในการอนุรักษสัตวปา

1) จํานวนปาตนน้ําที่ไดรับการแกไขปญหาการบุกรุก
และไดรับการฟนฟู
2) จํานวนพืน้ ที่ที่มีการปลูกปาชุมชน
3) จํานวนสัตวปาที่ถูกลา

ผูรับผิดชอบ

เปาหมาย
ป 52 ป 53
1
1
1
1
-

100%
0

35%
25%

65%
10%

ป 54 ป 55
1
1
1
-

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

ผูรับผิดชอบ
สนง.ปลัด
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
แนวทางที่ 1 อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ
ตัวชี้วดั
4. รณรงคใหลดการใชสารเคมีการเกษตรโดยวิธี
เกษตรอินทรีย
5. ควบคุมใหมีการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลง
แหลงน้ํา
6. รณรงคและประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึก
ในการรักษาสภาพแวดลอมใหแกนักทองเที่ยว

4) จํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการผลิตแบบ
เกษตรอินทรีย
5) จํานวนผูประกอบการที่อยูใ กลแหลงน้าํ สาธารณะ
และมีการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงแหลงน้ํา
6) จํานวนสถานที่ทองเที่ยวทีม่ ีสภาพแวดลอมดีข้นึ
มีความสะอาด เปนระเบียบ สวยงาม

ป 51-55 ป 51
350 ราย 70

ผูรับผิดชอบ
ป 54 ป 55
70
70

สนง.ปลัด

8 ราย

5

3

-

-

-

สนง.ปลัด

7 แหง

1

2

1

2

1

สนง.ปลัด

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
แนวทางที่ 2 รักษาสภาพแวดลอมใหมีความสะอาด เปนระเบียบ สวยงาม ปราศจากมลพิษ
โครงการ
ตัวชี้วดั
1. จัดใหมีระบบกําจัดขยะในบริเวณสถานที่
ทองเที่ยว และชุมชน
2. รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนมีการ
กําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะ

เปาหมาย
ป 52 ป 53
70
70

ป 51-55 ป 51
1) จํานวนสถานที่ทองเที่ยวและชุมชนที่มีการนําขยะ 20 แหง
2
มาทิ้งไวโดยมีการกําจัดอยางถูกวิธี
2) จํานวนครัวเรือนที่มีการกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูก 211 คร. 25
สุขลักษณะ ทีเ่ พิ่มขึ้นในแตละป

เปาหมาย
ป 52 ป 53
4
4
35

45

ผูรับผิดชอบ
ป 54 ป 56
5
5
50

56

สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
แนวทางที่ 1 สงเสริมความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ
โครงการ
ตัวชี้วดั
1. ประชาสัมพันธบทบาท อํานาจหนาที่ของ
1) จํานวนครั้งของการประชุมรวมกันระหวาง
หนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ ดวยการ หนวยงานของรัฐกับประชาชน
พบปะชี้แจง และสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ

ป 51-55
120 ครั้ง

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
แนวทางที่ 2 ประชาชนพึงพอใจในบริการของหนวยงานของรัฐ
โครงการ
ตัวชี้วดั
1. ปรับปรุงการใหบริการประชาชนใหมี
ความรวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม
2. ปรับปรุงสถานที่พรอมทั้งนําเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใชในการบริการประชาชน

ป 51-55
100%

ป 51
80%

เปาหมาย
ป 51 ป 52 ป 53
24
24
24

เปาหมาย
ป 52
ป 53
85%
90%

ผูรับผิดชอบ
ป 54 ป 55
24
24

สนง.ปลัด

ผูรับผิดชอบ
ป 54
95%

ป 55
100%

1) รอยละของประชาชนที่มารับบริการและมี
สนง.ปลัด
ความพึงพอใจในการบริการของเจาหนาที่
2) งบประมาณในการจัดหาอุปกรณทันสมัยที่ 1,000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สนง.ปลัด
นํามาใหบริการประชาชน เพื่อความสะดวก
บาท
รวดเร็ว

44
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
แนวทางที่ 3 สงเสริมความเขมแข็งขององคกรชุมชน
โครงการ

ตัวชี้วดั

3. สนับสนุนกระบวนการประชาสังคมทุกระดับ 3) จํานวนกิจกรรมการพัฒนาที่ประชาคมทองถิ่น
ใหมีบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น
เขารวมกับหนวยงานภาครัฐ

ป 51-55
50 ครั้ง

เปาหมาย
ป 51 ป 52 ป 53
10
10
10

ผูรับผิดชอบ
ป 54 ป 55
10
10

สนง.ปลัด

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
แนวทางที่ 4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายไดของ อบต.
เปาหมาย
โครงการ
ตัวชี้วดั
ผูรับผิดชอบ
ป 51-55 ป 51
ป 52
ป 53
ป 54
ป 55
1. ฝกอบรมบุคลากร และศึกษาดูงาน เพือ่ 1) จํานวนการฝกอบรม ศึกษาดูงานที่มกี าร
50 ครั้ง
10
10
10
10
สนง.ปลัด
10
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สงบุคลากรเขารวม
2. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑทจี่ ําเปนตอการ
2) งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อวัสดุ
1,500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สนง.ปลัด
ปฏิบัติงาน เพือ่ เสริมประสิทธิภาพในการ ครุภัณฑทจี่ ําเปนตอการปฏิบัติงาน
บาท
ปฏิบัติงาน

45

การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย และไดกําหนดรูปแบบวิธีการติดตามและประเมินผลไวเพือ่ ตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการอยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณทีก่ ําหนดหรือไมและผลการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางไวหรือไมตามรายละเอียดตอไปนี้
6.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย ไดแก
ตําแหนง ประธานสภา อบต.
เปน ประธานกรรมการ
1) นายสมหมาย เอี่ยมเขียว
2) นายวีระชัย ทองหญีต
ตําแหนง สมาชิกสภา อบต.
เปน กรรมการ
3) นายปญญา โพธิสาร
ตําแหนง สมาชิกสภา อบต.
เปน กรรมการ
4) นายถนอม จินดาพรหม
ตําแหนง ผูแทนประชาคม
เปน กรรมการ
5) นายองอาจ แพงยัง
ตําแหนง ผูแทนประชาคม
เปน กรรมการ
6) นายเหมือนหมั้น สิทธิศักดิ์
ตําแหนง รักษาการหัวหนา สอต.ทะเลทรัพย เปน กรรมการ
7) นายสิงหา ทองภูเบศร
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน
เปน กรรมการ
8) นายเอีย่ ม กลิ่นคลาย
ตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิ
เปน กรรมการ
9) นายวันชัย ภูพายัพ
ตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิ
เปน กรรมการ
10) นางสาวสุพรทิพย บํารุงชู
ตําแหนง ปลัด อบต.
เปน กรรมการ
11) นายสุกิจ สายัณห
ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา
เปน กรรมการ
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6.2 แบบรายงานวิธีการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปปฏิบัติ มีดังนี้
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบตั ิ ประจําป พ.ศ. ...............

ลําดับ
ที่

ยุทธศาสตร
แนวทางการพัฒนา

จํานวนโครงการ
โครงการ
โครงการ
รอยละ
ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

จํานวนเงินงบประมาณ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
รอยละ
ที่ใชจริง

จํานวนโครงการที่แลวเสร็จ
ตามระยะเวลาในแผน
แลวเสร็จ

การบรรลุ
วัตถุประสงค

หมายเหตุ

ไมแลวเสร็จ บรรลุ ไมบรรลุ

ขอเสนอแนะ..............................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................

47
6.3 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมิน
กําหนดใหมีการรายงานผลปละ 1 ครั้ง คือ
- เดือนธันวาคม (สรุปผลการติดตามและประเมินผลในภาพรวม) รายงานผลใหทราบภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกป

แบบสรุปโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาตําบล ประจําปงบประมาณ 2548
องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย
วิสัยทัศน เกษตรปลอดสารพิษ ผลผลิตมีคุณภาพ ธรรมชาตินาอยู สาธารณูปโภคครบถวน มวลชนสุขสันต
ยุทธศาสตรการพัฒนา มีดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
พันธกิจ มีดังนี้
1. สงเสริมเศรษฐกิจในชุมชนใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน (เกษตรอินทรีย) การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
3. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองไดจากการมีสวนรวมของทุกฝาย
4. พัฒนาระบบการศึกษาและการสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น
5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนควบคูกับวิถีชีวิตชุมชน
6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ที่ โครงการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

โครงการจัดเก็บและบันทึกขอมูล
จปฐ.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ตําบล

งบประมาณ
(บาท)

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
เศรษฐกิจ
ทุนทางสังคม
การเมืองฯ

บริหารจัดการ

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
รวม

โครงการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
คิดเปน % ของงบประมาณทั้งสิ้น

ลงชื่อ
ตําแหนง

