แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว
อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ส่วนที่ 1
บทนา
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาสามปี เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการช่ ว ยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งนามากาหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางในการพัฒนา
และกาหนดการตัดสินใจล่วงหน้า ในการพัฒนา สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น
เนื่องจากแผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่ต่อเนื่องติดต่อกันสามปี โดยได้นาแผนงานโครงการ
ในด้านต่าง ๆ มาบรรจุรวมกันสามปี มีการกาหนดรายละเอียดโครงการ เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ อย่างชัดเจน ซึ่งพร้อมที่จะนามาใช้เป็นแนวในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
หรือรายจ่ายเพิ่มเติม ได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีลักษณะดังนี้
1.เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีลักษณะเจาะจงที่ดาเนินการ
3.แสดงโครงการที่จะดาเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี
4.แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายของ
แต่ละปี
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็ นการเตรีย มโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้ อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และนาไปปฏิบัติให้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
2.เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 3
ปี และแผนปฏิบัติการ
3.เพื่อแสดงจุดหมาย และแนวทางการพัฒนาของปีงบประมาณนั้นว่าอย่างไร ทั้งนี้ให้มีความ
สอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนา 3 ปี
หลังจากที่ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพั ฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์
แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้กาหนดขั้นตอนการ
จัดทาเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปดาเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 17 การจัดทาแผนพัฒนาสามปี ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กาหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้ง
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ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา
ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนามาจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. ผู้บริหารเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบ
แล้วผู้บริหารจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของ
ท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อาเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาโดยในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรก
ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าวคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่สมควรนามาใช้เป็นแนว
ทางการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทาโครงการกิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป
3. เมื่อได้แนวทางการพั ฒนาแล้ ว เวที การประชุมจะร่ วมพิ จารณาว่ าจะมี โครงการ/กิ จกรรม
อะไรบ้าง ที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็น
กรอบในการพัฒนา
4.โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาอาจมีเป็นจานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมี
การดาเนินการ ดังนี้
4.1 พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา
4.2 ให้พิจารณานาโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ดาเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี
4.3 มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสาม
ปีได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดลาดับโครงการไว้เพื่อทาแผนพัฒนาสามปี ในช่วงถัดไปด้วย
เนื่องจากในการดาเนินการเพือ่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะต้องใช้เวลาต่อเนื่องนาน
กว่าสามปี ดังนั้ น องค์การบริห ารส่วนตาบลจึงจาเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดทาโครงการ/กิจกรรม
ที่ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปี ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปีได้
4.4 เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการ
พิจารณากาหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดาเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการ
ดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออก อย่างน้อย
สามประเภท คือ
โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเองกล่าวคือมีขีดความสามารถทั้ง
ทางด้านกาลังเงิน กาลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะดาเนินการได้เอง
โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถหรือไม่ประสงค์จะดาเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นดาเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็น เงิน
อุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่ายงานอื่น ๆ ทั้งราชการบริหารส่วนกลางส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจาก เป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็น
โครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่ แล้ว ทั้งนี้รวมถึง
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขขององค์การขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว)
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนั บ สนุน การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ด าเนิน การส ารวจและเก็ บ
รวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว
ยังจะ ต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่ เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ
ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์ แนวทางการ
พัฒนา โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลภายใน
องค์กรและข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถนามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค) ได้
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
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1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปผลการ
พัฒนาที่ผ่านมาและนาเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ประชาคม
ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลการพัฒนาตาบลในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิง
ปริมาณและในเชิงคุณภาพ
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ 1 ร่วมกัน
คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีก็ได้)
ในกรณีที่เห็ นว่ามียุ ทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังมิได้กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แต่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกาหนดขึ้นใหม่ ก็อาจกาหนดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึง
เหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนา
ท้องถิ่น
(และนาไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป)
3. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์
จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายซึ่งล้วนแล้วแต่มีความ
จาเป็นในการดาเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความสาคัญความจาเป็น
เร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงลาดับความสาคัญของแนวทางการ
พัฒนา การจัดลาดับความสาคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ ถูกจัดลาดับความสาคัญอยู่
ในลาดับหลัง ๆ จะไม่ต้องนามาปฏิบัติ เพราะการที่จะกาหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการ
พิจารณาแล้วว่าต้องดาเนินการแต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้นอาจมีแนวทางที่จาเป็นต้อง
นามาเน้นการปฏิบัติ
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
หลังจากจัดลาดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่ าจะนาแนวทางการ
พัฒนาเหล่านั้นมาดาเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
เพราะในการจัดลาดับความสาคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยัน
การจัดลาดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรื อไม่ จึงควรนาแนวทางการพัฒนามาทาการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
1. หลั งจากได้แนวทางการพัฒ นาในช่ว งสามปีแล้ ว ให้ ที่ประชุมร่ว มกันพิจารณาคัดเลื อก
วัตถุป ระสงค์ของยุทธศาสตร์ การพัฒนา มาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปี โดยนาวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

-52. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณากาหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะต้อง
ดาเนิ นการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดาเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุม
จะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย คือ
2.1 พิจารณากิจกรรมที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ที่กาหนดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่นดาเนิน การเอง โครงการ/กิจกรรมที่ร่ว มดาเนินการกับหน่ว ยงานอื่น หรือโครงการ/
กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินการ
2.2 พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้
แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา
2.3 พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการดาเนินงาน
และในด้านของผลการดาเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.4 พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
จากความจาเป็นเร่งด่วน
ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดาเนินการ
ขัน้ ตอนที่ 5 การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้อง
กั บ แนวทางการพั ฒ นาในช่ ว งสามปี มาจั ด ท ารายละเอี ย ดโครงการ ในด้ า นเป้ า หมาย ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสาเร็จโดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะ
ดาเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
6.1คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปีโดยมี
เค้าโครงประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 6 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล
6.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น นาร่างแผนพัฒนาสามปีที่
ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณา

-6ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ผู้บริหารเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบ
แล้วผู้บริหารจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป
ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถ
กาหนดแนวทางและใช้ทรัพยากรการบริห ารของท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
โดยเฉพาะในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีได้เน้นเรื่อง การวิเคราะห์ หรือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
รวมถึงการประเมินโครงการซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสม และเป็นไปสูงสุด
และจัดลาดับความสาคัญไว้ในอันดับแรก ๆ สาหรับการดาเนินการของปีนั้น นอกจากนี้แผนพัฒนาสามปียังเป็น
มาตรการหนึ่ง ที่แสดงถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการจัดทางบประมาณประจาปีขององค์การบริหารส่วน
ตาบลอีกด้วย

ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญของท้องถิ่น
1. สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว ได้ก่อตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ซึ่งในขณะนี้มีพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
168 ตารางกิโลเมตร
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว ตั้งอยู่ที่ 65 หมู่ที่ 1 ตาบลหินแก้ว อาเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพรห่างจากอาเภอท่าแซะ 30 กิโลเมตร และห่างจากศูนย์ราชการ 25 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
จด ตาบลรับร่อ
ทิศใต้
จด ตาบลหาดพันไกร,ตาบลวังใหม่,อาเภอเมือง
ทิศตะวันตก
จด เขตจังหวัดระนอง
ทิศตะวันออก
จด ตาบลท่าข้าม
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ตาบลหินแก้วด้านทิศตะวันตก ซึ่งติดกับจังหวัดระนอง มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเนินเขา
สลับภูเขา ยังคงมีสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์ ส่วนด้านทิศตะวันออกนั้นส่วนใหญ่เป็นที่ราบ โดยมีคลองพะงันไหล
ผ่านเหมาะต่อการเกษตรกรรม
1.3 เขตการปกครองและประชากร
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1
2
3
4
5
6

บ้านหินแก้ว
บ้านในโสม
บ้านวังพุง
บ้านในรักษ์
บ้านจันทึง
บ้านนาตีนเขา
รวม

ประชากร
จานวน
ครัวเรือน ชาย หญิง
75 120
127
199 177
230
150 227
220
182 230
208
1,179 1,308 1,231
334 388
377
2,119 2,450 2,393

เนื้อที่
(ไร่)

พื้นที่
เกษตร

5,625
7,120
7,820
10,625
67,560
6,250
105,000

2,587
3,271
3,933
6,962
24,258
6,027
47,038

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
แต่ละหมู่บ้าน
นายสุรศักดิ์ พูลศิลป์
นายประเสริฐ สังข์สม
นายสมชาย แย้มรส
นายสิทธิพร กรแก้ว
นายแฟน วรรณาวิเศษ
นายมาริน สุวรรณพรม

หมายเหตุ ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558

-8แยกตามจานวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ

ชาย หญิง รวม

น้อยกว่า 1 ปี 30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

43
39
37
20
24
28
28
29
24
34
42
27
27
31
30
26
35
25
26
29
34
27
31
40
36
33
40
48

33
29
21
22
37
26
20
31
26
30
29
27
33
25
27
35
22
46
36
32
33
37
41
30
37
32
39
42
37

63
72
60
59
57
50
48
59
55
54
63
69
60
52
58
65
48
81
61
58
62
71
68
61
77
68
72
82
85

ช่วง
อายุ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ชาย หญิง รวม
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

41
39
41
37
37
31
35
50
39
42
33
35
50
52
40
46
48
38
56
34
48
48
50
33
35
33
35
37
31

31
41
32
38
32
44
45
35
43
31
43
43
38
35
35
38
52
39
58
41
40
40
32
42
40
30
39
32
31

72
80
73
75
69
75
80
85
82
73
76
78
88
87
75
84
100
77
114
75
88
88
82
75
75
63
74
69
62

ช่วง
อายุ
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

ชาย หญิง รวม
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

33
31
19
16
13
17
17
12
15
14
13
11
15
10
11
9
5
9
10
11
9
4
4
11
11
6
3
7
2

25
29
23
15
20
11
11
14
10
16
15
22
11
9
13
7
12
8
8
10
8
11
9
7
4
10
3
4
4

58
60
42
31
33
28
28
26
25
30
28
33
26
19
24
16
17
17
18
21
17
15
13
18
15
16
6
11
6

-9แยกตามจานวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ
87 ปี
88 ปี
89 ปี
90 ปี
91 ปี
92 ปี
93 ปี
94 ปี
95 ปี
96 ปี
97 ปี
98 ปี
99 ปี
100 ปี
มากกว่า
100 ปี

ชาย หญิง รวม
1
1
2
2
3
5
1
3
4
0
0
0
0
2
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
จานวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ

เป็นบุคคลที่ทาบัตรประจาตัวประชาชน
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ15 ปี
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 20 ปี
เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร
เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร

ชาย
28

หญิง
31

รวม
59

1,987
1,977
3,964
1,896
1,874
3,770
1,845
1,806
3,651
35
0
35
0
29
29
ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

-102. สภาพด้านเศรษฐกิจ
2.1 ประชากรในตาบลหินแก้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีพืชเศรษฐกิจดังนี้
 ยางพารา
 มังคุด
 ปาล์มน้ามัน
 เงาะ
 ส้มโอ
 มะพร้าว
 กาแฟ
 หมาก
 ลองกอง
 ข้าวนาปี
 ทุเรียน
 ข้าวไร่
2.2 การพาณิชยกรรม และบริการ
 โรงงานอุตสาหกรรม
1
แห่ง
 ร้านค้าทั่วไป
38
แห่ง
 จุดรับซื้อปาล์มน้ามัน
7
แห่ง
 ตลาดนัด
1
แห่ง
 ปั๊มน้ามันขนาดเล็ก
1
แห่ง
 อู่ซ่อมรถ
6
แห่ง
 ร้านรับซื้อของเก่า
1
แห่ง
 โรงงานทาลูกชิ้น
1
แห่ง
 ร้านวัสดุก่อสร้าง
1
แห่ง
 ห้องเช่า
4
แห่ง
 ร้านรับซื้อยางพารา
1
แห่ง
 ประกอบการเต็นท์เช่า
1
แห่ง
 ร้านเสริมสวย
1
แห่ง
 ตู้น้ามันหยอดเหรียญ
3
แห่ง
 ลานไม้
1
แห่ง
 โรงแรม
1
แห่ง
 โกดังสินค้า
1
แห่ง
 โรงผลิตก๊าชชีวภาพ
1
แห่ง
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3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
1. โรงเรียนประถมศึกษา
จานวน 2 แห่ง
1.1 โรงเรียนบ้านจันทึง
1.2 โรงเรียนบ้านน้าเย็น
2. โรงเรียนขยายโอกาส
จานวน 1 แห่ง
2.1 โรงเรียนบ้านหินแก้ว
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 2 แห่ง
3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้าเย็น
3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในโสม
3.2 องค์กรทางศาสนา
1. วัดแก้วประสิทธิ์
2. สานักสงฆ์จันทึง
3.3 สาธารณสุข
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล
จานวน 1 แห่ง
3.5 กลุ่มมวลชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
จานวน 1 กลุ่ม
กลุ่มแม่บ้านสายใยรัก
จานวน 1 กลุ่ม
กลุ่มสตรี
จานวน 1 กลุ่ม
กลุ่มนวดแผนไทย
จานวน 1 กลุ่ม
กลุ่มกลองยาว
จานวน 1 กลุ่ม
กลุ่มออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ จานวน 4 กลุ่ม
กลุ่มอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านมโนราห์ จานวน 1 กลุ่ม
กลุ่มหัตถกรรมและศิลปประดิษฐ์ จานวน 1 กลุ่ม
กลุ่มเรือถ่อ เรือบก
จานวน 2 กลุ่ม
กลุ่มจักรสาน
จานวน 1 กลุ่ม
กลุ่มดนตรีไทย
จานวน 1 กลุ่ม
กลุ่มอปพร.
จานวน 1 กลุ่ม
กลุ่มผูกผ้า
จานวน 2 กลุ่ม
กลุ่มขนมเบเกอรี่
จานวน 1 กลุ่ม

-12ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว ได้กาหนดส่วนการบริหาร ไว้ดังนี้
1. ฝ่ายการเมือง
ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร 4 คน และสมาชิกสภาอบต. จานวน 12 คน
2. ฝ่ายประจา องค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้วได้กาหนดอัตรากาลัง ดังนี้
1. นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล (ปลัดอบต.) 1 อัตรา
สานักงานปลัดอบต. ประกอบด้วย
1. รองปลัด อบต.
1 อัตรา
2. หัวหน้าสานักงานปลัดอบต.
1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
1 อัตรา
4. นักวิชาการศึกษา
1 อัตรา (ว่าง)
5. นักพัฒนาชุมชน
1 อัตรา
6. เจ้าพนักงานธุรการ
1 อัตรา
9. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 อัตรา
10. ครูผู้ดูแลเด็ก
2 อัตรา
11. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 1 อัตรา
12. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
1 อัตรา
12. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
1 อัตรา
13. นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป)
1 อัตรา
14. คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
1 อัตรา
15. พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป)
1 อัตรา (ว่าง)
กองคลัง ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการกองคลัง
1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานพัสดุ
1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
1 อัตรา
5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(พนักงานจ้างตามภารกิจ)1 อัตรา (ว่าง)
กองช่าง ประกอบด้วย
1. นักบริหารงานช่าง (ผู้อานวยการกองช่าง)
1 อัตรา (ว่าง)
2. นายช่างโยธา
1 อัตรา
3. ช่างโยธา
1 อัตรา
4. พนักงานผลิตน้าประปา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
1 อัตรา
5. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
1 อัตรา

-13ด้านรายได้/รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล ในระยะเวลา 5 ปี แยกได้ดังนี้
ประเภทรายได้
- รายได้ที่จัดเก็บเอง
- รายได้ทสี่ ่วนราชการ
ต่าง ๆ จัดเก็บให้
- เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล

รายรับรวม

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

2,766,839.08
9,448,217

2,455,370.32
8,901,325.10

1,845,670.54
9,495,697.25

2,398,303.33
12,306,658.46

2,786,036.94
11,514,748.28

4,685,291

5,543,838

5,269,060

5,621,189

6,320,612

16,900,347.08

16,900,533.42

16,610,427.79

20,326,150.79 20,621,397.22

รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลในระยะเวลา 5 ปี แยกได้ดังนี้
ประเภทร่ายจ่าย
- เงินเดือน
- ค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- เงินอุดหนุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
- งบกลาง
- รายจ่ายอื่น

ปี 2553
3,750,209
775,676
726,581.01
1,313,614.06
480,256.91
1,371,700
233,758.74
3,029,900

ปี 2554
3,790,721
938,567
957,797.49
1,331,710.84
469,955.56
1,184,000
514,850
1,793,480

ปี 2555
4,268,509
1,086,441.50
1,167,850.29
1,438,048.85
566,092.79
1,179,600
233,168.30
3,769,000

ปี 2556
4,826,710
427,801
810,426.73
1}312}009.90
705,171.75
1,120,800
194,531.02
3,432,600

ปี 2557
5,691,241
1,047,695.25
1,765,346.28
1,426,190.70
920,115.24
2,094,600
380,784
2,075,500

1,807,242
161,136

452,250
13,000

13,650,074

11,446,331.89

805,624
13,380
14,527,714.73

277,204
16,560
13,123,814.40

565,271
288,534
16,255,277.47

ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว ได้จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด
6 หมู่บ้าน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่มีหลายรูปแบบ ทั้งความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้วที่ผ่านมาไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย เพราะมีแผนงาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการจานวนมากซึ่งมีข้อจากัดในเรื่องงบประมาณ
สาหรับในช่วงที่ผ่านมา แผนงาน/โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วสามารถแยกเป็นงานได้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา
1.1 แนวทางการคมนาคมและขนส่ง
1.2 แนวทางการคมนาคมสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานครอบคลุม
เพียงพอต่อความต้องการของราษฎร
2. พัฒนาระบบประปา แหล่งน้า และภาชนะกักเก็บน้าให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนา
2.1 แนวทางการส่งเสริมอาชีพ
2.2 แนวทางสวัสดิการสังคม
- การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพ สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม
- การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการ สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม
- การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน อาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวัน
- การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน
2.3 แนวทางการศึกษา
2.4 แนวทางการสาธารณสุข
2.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่มอาชีพ
2. เพื่อส่งเสริมและสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน และผู้พิการให้
สามารถช่วยตัวเองได้

-153. เพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั้งการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการต่างๆ
ให้ครบถ้วนให้มีคุณภาพและต่อเนื่อง
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
5. เพื่อส่งเสริมและการพัฒนาระบบสาธารณสุข ป้องกันโรคระบาด เสริมสร้างสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แนวทางการพัฒนา
3.1 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย
3.2 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 แนวทางด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนทราบถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมตามแนวทางระบบประชาธิปไตย
2. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. เพื่อส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สิน และป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 แนวทางการพัฒนา
4.1 แนวทางการส่งเสริมการลงทุน
4.2 แนวทางการส่งเสริมการเกษตร
4.3 แนวทางด้านการท่องเที่ยว
4.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบและแหล่งท่องเที่ยวในตาบล
2. เพื่อส่งเสริมการเกษตรในการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
3. เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
4. เพื่อส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
5. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการพัฒนา
5.1 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คุ้มครองดูแลบารุงรักษาป่า
และน้าแบบบูรณาการ
5.2 วัตถุประสงค์
1 เพื่ออนุรักษ์ ป้องกัน รักษาฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล
2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-166. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แนวทางการพัฒนา
6.1 แนวทางการส่งเสริมและการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2 แนวทางการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
6.3 แนวทางการอนุรักษ์ ทานุบารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่
6.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่นไว้ให้คงอยู่ตลอดไป
7. ยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาคัญของรัฐบาล
7.1 แนวทางการพัฒนา
7.1 แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
7.2 แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
7.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการป้องกันยาเสพติด
2. เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้มีคุณธรรม จริยธรรมมิให้มีการกระทาผิดการทุจริต
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กร
8.1 แนวทางการพัฒนา
8.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
8.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร
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การวางแผนเป็นการพิจารณา
และกาหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ที่
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันละอนาคต
เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น
การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต และการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ ที่ดี
ที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทา ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า การวางแผน คือความพยายามที่เป็นระบบ เพื่อ
ตัดสินใจ เลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนตาบล จึงจาเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา
โดย กาหนดให้ ส อดคล้ องกับแผนพัฒ นาระดับต่าง ๆ ได้แก่ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรมและรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์อาเภอ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเอง
ดั ง นั้ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในฐานะบทบาทของภาคี ก ารพั ฒ นาในแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 จะต้องดาเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ดังนี้
1. นาแผนชุมชนมาประกอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และผลักดันการดาเนินงานภายใต้แผนชุมชนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยการระดมทรัพยากรใน
พื้นที่รับผิดชอบทั้งจากภาครัฐ เอกชน พัฒนาเอกชน และชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และความ
เป็นเจ้าของ ที่นาไปสู่การพัฒนาชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
2. จัดบริการทางเศรษฐกิจและสังคมชั้นพื้นฐานให้ชุมชนอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
คนในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุน การศึกษา สาธารณสุข และการคุ้มครองทางสังคม ได้อย่างเท่าเทียม
3. ประสานความร่ว มมือระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ชุมชน จังหวัด
กลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ในการดาเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนอย่างกว้างขวางในหลายมิติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีมาตรการทางสังคมเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบ
บริการต่าง ๆ ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยมีมาตรการการคุ้มครองผู้ที่ทาประโยชน์เพื่อชุมชน/สังคม
4. พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น ให้เป็นระบบและปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งข้อมูลครัวเรือน
ข้อมูลศักยภาพท้องถิ่นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การรวมกลุ่มกิจกรรมของชุมชน ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ หรือผู้นาตามธรรมชาติในชุมชน สนับสนุนการจัด
องค์ความรู้ในชุมชน ประสานสถาบันการศึกษาในพื้นที่ และเปิดเวทีภาคประชาสังคม มีบทบาทในการร่วม
พัฒนาและเป็นแกนในการจัดองค์ความรู้
5. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลของชุมชน และจัดทาตัวชี้วัดความเข้มแข็งในชุมชน
มิติต่าง ๆ เช่น ตัวชี้วัดความสุขของชุมชน ทั้งความสุ ขภายในจิตใจ เช่นการเข้าถึงหลักศาสนา ความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น เป็นต้น และความสุขภายนอก เช่น การมีครอบครัวที่อบอุ่น การมีปัจจัยสี่ พอเพียง
การมีหลักประกันชีวิต เป็นต้น
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เป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของ
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลหิ น แก้ว อัน เป็ นสภาวะแวดล้ อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมิ น
สถานภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล หินแก้วในปัจจุบัน เพื่อตอบคาถามว่า “ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วน
ตาบลหินแก้ว มีสถานภาพการพัฒนาอยู่ในระดับใด และอยู่ที่จุดไหน ” สาหรับใช้เป็นประโยชน์ในการ
กาหนดการดาเนินงานในอนาคตต่อไป
ในเบื้องต้นนอกจากปัญหาความต้องการที่เกิดจากความต้องการของชุมชนผ่านทางเครือข่าย
ประชาคม ประชาสังคม หน่วยงานต่าง ๆ องค์กรภาครัฐ ที่รวบรวมไว้ในการจัดทาแผนพัฒนามาอย่าง
ต่อ เนื่ อ งแล้ ว ในการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหิ น แก้ ว ได้มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล ภายใต้ข้อกาหนดและอานาจ
หน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก
จุดแข็ง
1. เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพืชเศรษฐกิจของชุมชน คือยางพารา และปาล์ม
น้ามัน ทาสวน ทานา ทาไร่ต่าง ๆมากมาย
2. มีการประสานงานและร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการเป็นอย่างดี
3. มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็น
ประจาทุกปี
4. มีแหล่งน้าสาคัญที่สามารถประกอบการเกษตรได้ดี
5. ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
ในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
6. ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
7. เป็นชุมชนที่มีประเพณีและศิลปวัฒนธรรมประจาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ เช่นประเพณี
วันตรุษไทย
8. มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความอบอุ่ น ของครอบครั ว และกิ จ กรรม
สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน
9. มีการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพที่เข้มแข็งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่
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1. มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ สานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และมี
การแบ่งงานและมอบหมายงานกันอย่างชัดเจนภายในองค์กรและลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ ดาเนินนโยบายตามระเบียบกฎหมายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
4. มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปี ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน
ระบบในการดาเนินงานขององค์กร (Systems)
5. ในการจัดทางบประมาณเป็นไปตามระบบและถูกต้องตามระเบียบของวิธีการงบประมาณ
6. มีการจัดทาระบบบัญชีที่เป็นปัจจุบัน และถูกต้องตามระเบียบ ของ อปท.
7. มีการประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในทุกกระบวนงานเพื่อเป็นการอานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนผู้รับการบริการ เช่นการชาระภาษีต่าง ๆ ฯลฯ
รูปแบบหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (Style)
8. ผู้บริหารเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็น จากทุกฝ่าย
9. ผู้บริหารให้ความเสมอภาค และยุติธรรมกับทุกฝ่าย
สมาชิกในองค์กร (Staff)
10. บุคลากรในองค์กรมีจานวนที่เหมาะสมกับขนาดขององค์กร
ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values)
11. สมาชิกในองค์กรมีค่านิยมว่า ทางานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ประหยัด และตรวจสอบ
ได้
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก
จุดอ่อน
1. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทากิน
2. ระบบสาธารณูปโภคยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
3. ขาดแหล่งน้าสาหรับอุปโภค บริโภค ที่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง ทาให้ผลิตผลไม่ได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้
4. การขนส่งสินค้าทางการเกษตรเกิดความล่าช้า ผลจากเส้นทางคมนาคมชารุด ไม่สะดวก
รวดเร็ว
5. ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ให้ความสาคัญในการประสานงานและระดมความคิดเห็นกัน
ในแต่ละชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6. ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงสิทธิทางการเมืองเท่าที่ควร ยังคานึงถึงผลประโยชน์เท่านั้น
7. การรวมกลุ่ม หรือองค์กรชุมชนในบางกลุ่มยังขาดความเข้มแข็งและยั่งยืน
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สามารถนามาบริหารจัดการให้เพียงพอกับความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชน และเกิดความล่าช้าใน
การบริหารจัดการ
9. มีอุปกรณ์สนามเด็กเล็กยังไม่ได้มาตรฐาน และอุปกรณ์เครื่องเล่นกลางแจ้งมีปริมาณน้อยไม่
เพียงพอต่อความต้องการของเด็กเล็ก
10. ปัญหาเด็กในวัยเรียน ขาดความอบอุ่นในครอบครัวเนื่องจากความเจริญทางด้านวัตถุสังคม
และสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงเด็ก
11. ปัญหาด้านสาธารณสุขมูลฐาน ที่อาสาสมัครสาธารณสุขยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับโรคระบาด และเครื่องมืออุปกรณ์ไม่พร้อม
12. ปัญหาภูมิปัญญาท้องถิ่นกาลังสูญหายไป ไม่มีบุคคลสืบทอดต่อ
13. มีการใช้สารเคมีในระบบการเกษตรสูง ขาดความสนใจในการนาปุ๋ยชีวภาพเข้ามาใช้แทน
สารเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต และรักษาสิ่งแวดล้อม
14. เกษตรกรมีความชานาญเฉพาะการผลิตแต่ไม่มีประสบการณ์ด้านการตลาด
15. ปัญหาราคาสินค้าการเกษตรตกต่า ไม่ได้รับการประกันราคา
16. ทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้ ถูกบุกรุกทาลายอย่างต่อเนื่อง
17. แหล่งท่องเที่ยวที่มี ยังไม่ได้รับการดูแล และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจังเนื่องจากไม่มี
งบประมาณมาดาเนินการ
18. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ขาดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ใน
การเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โครงสร้างองค์กร (Structure)
1. ในบางกิจกรรมมีการสั่งการบุคลากรที่ซ้าซ้อนสายการบังคับบัญชา
2. บุคลากรยังขาดทักษะ และความชานาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
2. มีแผนพัฒนาสามปี แต่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากมีข้อจากัดในด้านของงบประมาณ
3. มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สานักงานไม่เพียงพอต่อความต้องการ
โอกาส Opportunity
เศรษฐกิจ (Economic)
1. มีพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับทาการเกษตร ทาให้ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่แน่นอน
2. มีการรวมกลุ่มทางด้านอาชีพเสริม โดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการและด้านการตลาด
จากหน่วยงานราชการอื่น ทาให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. รัฐบาลได้กระจายอานาจให้สามารถบริหารจัดการตามภารกิจหน้าที่
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4. พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ทาให้ท้องถิ่นได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มขึ้น และสามารถดาเนินภารกิจอื่นได้มากขึ้น
สังคม (Social )
4. เป็นสังคมชนบท มีความอบอุ่น และสามัคคี ในครอบครัวและชุมชน ส่งผลให้ชุมชน
เข้มแข็ง
วัฒนธรรม (Cultural)
5. ประชาชนในชุมชนให้ความสาคัญกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ในวัฒนธรรมท้องถิ่น
ต่างประเทศ หรือโลกาภิวัตน์ (Global or Globalization)
6. สถานศึกษาให้การสนับสนุนประชาชนในการศึกษาหาความรู้จากระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้
ในชีวิตประจาวัน และเป็นความรู้เพิ่มเติมในการประกอบอาชีพ
7. สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ ICT ในระบบการศึกษา และศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาต่าง ๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก
อันตราย /ภัยคุกคาม
เศรษฐกิจ (Economic)
1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่าส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชน
2. เส้นทางการคมนาคม การขนส่งสินค้าไม่สะดวกทาให้การขนส่งสินค้าล่าช้า และเกิด
ความเสียหาย
เทคโนโลยี (Technological)
3. เทคโนโยลีรวดเร็วทันสมัย ประชาชนไม่เข้าใจเทคโนโลยีทาให้ไม่สามารถนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ หรืออาจใช้ไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กรหรือบุคคลนั้นเองไป
4. เทคโนโลยีมีความทันสมัยรวดเร็ว ทาให้ประชาชนไม่สามารถเรียนรู้ได้ทันตามสถานการณ์
5. งบประมาณที่รัฐจัดสรรและอุดหนุนยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขและสนองความต้องการของ
ประชาชนได้
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จากการจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว เพื่อใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 8 ด้าน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา
ครอบคลุมถึงศักยภาพและทิศ ทางการพัฒนาตาบลได้อย่างทั่วถึง เป็นไปอย่างเหมาะสมและตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นได้ตามสมควรกับงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25582560) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทางบประมาณ
สาหรับงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ซึ่งคณะกรรมการในองค์กรการจัดทา
แผนพั ฒ นาฯ ได้ แ ก่ คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหิ น แก้ ว
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล ได้ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายใต้ ข้อกาหนดของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของท้องถิ่น พ.ศ. 2548 อย่างต่อเนื่องมาตลอด
โดยเฉพาะในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ภายใต้กรอบแผนพัฒนาสามปีในปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557) ซึ่งได้
รวบรวมและสรุ ป ผลการติดตาม พร้ อ มทั้งรายงานเสนอให้ ผู้ บริห ารฯ ได้รับ ทราบมาโดยตลอด จึงเป็ น
ฐานข้อมูลที่สาคัญที่จะนามาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการงานดาเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละ
หมู่บ้าน โดยผู้ปฏิบัติสามารถแปลงนโยบายต่างๆ ของภาครัฐหรือผู้บริหารฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน
หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
การวางแผนเป็น การพิจ ารณาและกาหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น การวางแผนจึงมี
ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ การคาดการณ์ ต่ า งๆ ในอนาคตและตั ด สิ น ใจเลื อ กแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด โดยผ่ า น
กระบวนการคิดก่อนทาฉะนั้ นจึ งกล่ าวได้ว่าการวางแผน คือความพยายามที่เป็นระบบเพื่อ ตัดสิ นใจเลื อก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้บรรลุผลที่ปรารถนา
องค์การบริหารส่วนตาบล จึงจาเป็นที่ต้องมีการวางแผนเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา
โดยกาหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรมและรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งเป็นแผนระดับชาติยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาอาเภอ โดย
นามาจากแผนชุมชน หมู่บ้ าน ได้สั มมนาประสานแผนชุมชนและประชาคม เพื่อจัดทาแผนฯ โดยได้มีการ
วิเคราะห์ปัญหา 8 กลุ่มได้แก่
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ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านนโยบายของรัฐบาล
ด้านบริหารจัดการองค์กร

ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
“พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์
และฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อม
กับพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สานนโยบายสู่ความสาเร็จ”
พันธกิจของ อบต.หินแก้ว
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ใช้ได้ตลอดปี ให้มีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
2. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการบริโภค-อุปโภค น้าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอและมีคุณภาพ
3. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกษตรทฤษฎีใหม่ ยึดหลัก
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และคนยากจน
6. คุ้มครองดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมประชาธิปไตยและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. ส่งเสริมและป้องกันงานด้านสาธารณสุขให้มีสุขภาพที่ดี
9. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปราบปราบการทุจริต
10. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนโยบายของรัฐบาล
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร

-25ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา
1.1 แนวทางการคมนาคมและขนส่ง
1.2 แนวทางการคมนาคมสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานครอบคลุม
เพียงพอต่อความต้องการของราษฎร
2. พัฒนาระบบประปา แหล่งน้า และภาชนะกักเก็บน้าให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนา
2.1 แนวทางการส่งเสริมอาชีพ
2.2 แนวทางสวัสดิการสังคม
- การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพ สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม
- การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการ สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม
- การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน อาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวัน
- การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน
2.3 แนวทางการศึกษา
2.4 แนวทางการสาธารณสุข
2.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่มอาชีพ
2. เพือ่ ส่งเสริมและสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน และผู้พิการ
ให้สามารถช่วยตัวเองได้
3. เพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั้งการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการต่างๆ
ให้ครบถ้วนให้มีคุณภาพและต่อเนื่อง
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
5. เพื่อส่งเสริมและการพัฒนาระบบสาธารณสุข ป้องกันโรคระบาด เสริมสร้างสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แนวทางการพัฒนา
3.1 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย
3.2 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 แนวทางด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

-263.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนทราบถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมตามแนวทางระบบประชาธิปไตย
2. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. เพื่อส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สิน และป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 แนวทางการพัฒนา
4.1 แนวทางการส่งเสริมการลงทุน
4.2 แนวทางการส่งเสริมการเกษตร
4.3 แนวทางด้านการท่องเที่ยว
4.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบและแหล่งท่องเที่ยวในตาบล
2. เพื่อส่งเสริมการเกษตรในการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
3. เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
4. เพื่อส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
5. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการพัฒนา
5.1 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คุ้มครองดูแลบารุงรักษาป่าและน้าแบบบูรณาการ
5.2 วัตถุประสงค์
1 เพื่ออนุรักษ์ ป้องกัน รักษาฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล
2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แนวทางการพัฒนา
6.1 แนวทางการส่งเสริมและการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2 แนวทางการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
6.3 แนวทางการอนุรักษ์ ทานุบารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่
6.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่นไว้ให้คงอยู่ตลอดไป

-277. ยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาคัญของรัฐบาล
7.1 แนวทางการพัฒนา
7.1 แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
7.2 แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
7.3 แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
7.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการป้องกันยาเสพติด
2. เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้มีคุณธรรม จริยธรรมมิให้มีการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ
3. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน เช่นการจัดทา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม ด้านการค้าและการลงทุน ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ด้าน
สาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอัตลักษณ์ ด้านที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น
8. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารองค์กร
8.1 แนวทางการพัฒนา
7.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
8.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร
4.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
(๑) วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
(๒) พันธกิจ
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ บนหลักการของการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา มี
พันธกิจ ดังนี้
2.1 2.1 สร้างความเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
2.2 พัฒนาฐานคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง

-282.3 พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และ
ภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ การเติบโต อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม
6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(4) วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
วัตถุประสงค์
1) คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข และสังคมมีธรรมาภิบาล
2) คน ชุมชน และสังคมมีความพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงและอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
3) ได้อย่างเป็นสุข
4) เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมีความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ความอุดมสมบูรณ์ ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ซึ่งจะมีการกาหนดเป้าหมายเชิงตัวชี้วัดที่เป็น
รูปธรรม ในขั้นตอนต่อไปของการจัดทาร่างรายละเอียดของแผนฯ ได้แก่
1) สังคมไทยมีความสงบสุข อย่างมีธรรมาภิบาล
2) ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพ
3) โครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุล เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
4) ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
5) ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

-294.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2558-2561
(1) วิสัยทัศน์จังหวัดชุมพร
“เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เติบโตอย่างมั่นคงบนฐานของการเกษตร การท่องเที่ยวและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน”
เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร บนพื้นฐานของการใช้ความรู้ (Knowledge)
การศึกษาและการเรียนรู้ (Education) การสร้างสรรค์ (Creativity) การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ต้นทุนทาง
ปัญญา ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมชุมพร และการสั่งสมความรู้ทางสังคม (Intellectual Property)
การคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มุ่งยกระดับเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยวและทุน
ปัญญาให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
เติบโตอย่างมั่งคงบนฐานการเกษตร หมายถึง
ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพสามารถพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม(Value
Added) และสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation) แก่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัด สร้างงานสร้างอาชีพ
สร้างรายได้แก่เกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแก่ชุมชน เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งมีศักยภาพในการ
พึ่งพาตนเองสูง อุตสาหกรรมการเกษตรและเกี่ยวเนื่องจากภาคเกษตรเข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เติบโตและแข่งขันได้
เติบโตอย่างมั่นคงคนฐานแห่งการท่องเที่ยว หมายถึง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจรมีคุณภาพ
ระดับสากล แหล่งท่องเที่ยวหลักชองจังหวัด ผู้ประกอบการ บุคลากรการท่องเที่ยวและระบบการจัดการ
ท่องเที่ยวมีมาตรฐานสามารถรองรับการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง การ
ท่องเที่ยวสามารถ สร้างเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้แก่จังหวัดและชุมชนเติบโตอย่างมั่นคงบนฐาน
คุณภาพชีวิตของประชาชน หมายถึง
ประชาชนมีสุขภาพดี ความรู้ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่
ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ ระบบการบริหาร
และการบริการของรัฐมีคุณภาพและทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดชุมพรพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
พันธกิจ (Mission)
1. สร้างเสริมศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมที่มีคุณภาพ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการบริการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของสินค้าเกษตร และเพิ่มผลิตผลสินค้า
เกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
5. พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยมั่นคง
ภายในสังคม

-306. เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารราชการจังหวัดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์รวม (Objectives)
1. เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด ชุมชน โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของการเกษตร ภาคเกษตรอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ และทุนทางปัญญาอย่าง
สร้างสรรค์
2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงทางสังคมสู่การพึ่งพาตนเองอย่าง
ยั่งยืน
3. เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดอย่างทั่วถึงสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยผลผลิตและการพัฒนาเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมการเกษตร และทุนทางปัญญา
กลยุทธ์
1. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
2. ปรับเปลี่ยนอาชีพทางการเกษตรให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่
3. สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนจากอัตลักษณ์ของชุมชน
4. ส่งเสริมช่องทางการตลาดในระดับสากล
5. ผลิตภาพแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากฐานชุมชนสู่นานาชาติ
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยวที่เน้นการเชื่อมโยงอันดามันและ
แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกกับแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
2. พัฒนาโครงข่าย (Logistics) ให้เชื่อมโยงเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาคนคุณภาพ สังคมน่าอยู่สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1. พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพ และระบบให้บริการที่มีคุณภาพ
2. ยกระดับการเรียนการสอน การวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ทั้งระบบ
3. ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ขยายโอกาสทางการศึกษา
5. เสริมสร้างให้ชุมชนหมู่บ้าน มีการบริหารจัดการสาธารภัยโดยชุมชนและฝึกซ้อมเพื่อเตรียม
ความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

-31ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานการพัฒนา
จังหวัดเชิงสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคีให้เป็นฐานทรัพยากรเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชิงสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน
2. สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่าง
สมดุลยั่งยืน
3. กากับ ดูแล ป้องกัน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและ
ยั่งยืน
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการสู่ประชาคม
อาเซียน
กลยุทธ์
1. สร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและปราบปรามในมิติระดับจังหวัดและชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วม
2. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
3. เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
4. กระชับความร่วมมือระดับจังหวัดกับส่วนราชการอื่น ๆ
5. อานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนและหมู่บ้านชายแดน
ยุทธศาตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. กล่าวในรายการ
“คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า สาหรับวิสัยทัศน์
คสช. ได้กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 คือ สังคมจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง สาหรับยุทธศาสตร์หลักที่ คสช.
ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง

-328. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความ
มั่นคงและยั่งยีนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
ค่านิยม 12 ประการ ของ คสช.
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งทีดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย
และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือมีกิเลส มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการคมนาคมและการขนส่ง ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ถนนที่ อปท. ควรดาเนินการ
โดยระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ เพื่อจะได้ทราบว่า ถนนอยู่ที่ใด มีสภาพอย่างไร และต้องปรับปรุงเมื่อใด
1.2 แนวทางการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ เพื่อแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง โดยระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ เพื่อวางแผนบารุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้า
การเกษตร อีกทั้งป้องกันการดาเนินการในพื้นที่ซ้าซ้อน
1.3 แนวทางการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนา
2.1 แนวทางการส่งเสริมอาชีพ เน้นกลุ่มแรงงานนอกระบบ และกลุ่มที่ไม่มีงานทา
2.2 แนวทางสวัสดิการสังคม
- การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพ สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม
- การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการ สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม
- การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน อาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวัน
- การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย

-332.3 แนวทางการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยการส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัย
2.4 แนวทางการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แนวทางการพัฒนา
3.1 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย พัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง จัดทาระบบ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ
3.2 แนวทางการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม ประนอมข้อพิพาทและ
ช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย
3.3 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่
อาจเกิดขึ้น
-ส่งเสริมความรู้ในการจัดการสาธารณภัย
-ซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย
3.4 แนวทางด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย สารวจจุดที่เกิดเหตุร้าย ภัยจากกลุ่ม
มิจฉาชีพ และหามาตรการป้องกัน
3.5 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มาตรการในการป้องกันปัญหา โดยการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 แนวทางการพัฒนา
4.1 แนวทางการส่งเสริมการลงทุน สร้างแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชน เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ และพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 แนวทางการส่งเสริมการเกษตร ให้ความรู้ทางวิชาการ จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร จาหน่าย
ผลผลิต หาพันธุ์พืช และการบารุงรักษาดิน
4.3 แนวทางด้านการพาณิชยกรรม หาสถานที่ที่เหมาะสมสาหรับการค้าขาย และ
มาตรการสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย
4.4 แนวทางด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
และวิถีชีวิตของชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการพัฒนา
5.1 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คุ้มครองดูแลบารุงรักษาป่าและน้าแบบบูรณาการ

-346. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แนวทางการพัฒนา
6.1 แนวทางการส่งเสริมและการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้ให้แก่คนใน
ท้องถิ่น
6.2 แนวทางการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
6.3 แนวทางการอนุรักษ์ ทานุบารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
7.1 แนวทางการพัฒนา
7.1 แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
-เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม
-สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน
-รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต
7.2 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
8. ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8.1 แนวทางการพัฒนา
-การพัฒนากลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
-การส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม
-การส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน
-การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
-การส่งเสริมด้านการศึกษา
-การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
-การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม
-การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
1.1 บริหารการจัดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว ให้เป็นองค์กรหลัก ธรรมาภิบาล ที่มี
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี 5 มาตรฐาน ด้วยการส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา การสร้างแรงงานการเรียนรู้และจัดการความรู้( Knowledge Managment)เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และยกระดับแก่สมาชิกท้องถิ่น ข้า ราชการและพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลสาคัญขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหินแก้ว พร้อมที่สร้างเสริมกระบวนการการพัฒนาการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐานเพื่อรองรับการ
บริการ แต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1.2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มทางการบริ ห ารและการเมื องภายใต้ ร ะบอบ
ประชาธิ ป ไตยโดยพั ฒ นากลไกการท างานในระบบของสภาท้ อ งถิ่ น ควบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาระบอบ
ประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคม

-351.3 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่ดาเนินกิจกรรมและ
โครงการต่างๆโดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข็มแข็ง ลดการขัดแย้ง สร้างความปรองดอง
ความมีเอกภาพในชุมชนเพื่อพัฒนา ยกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนยั่งยืน
1.4 ประสานงานเพื่อให้ เกิดการสร้างเครือข่ายการทางานทั้งทางภาครัฐ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และพื้นที่อื่นๆส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาคเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนและได้เข้าถึงการเฝ้าระวัง การตรวจสอบและการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานและการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว
1.5 สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารมาใช้กับการพัฒนา
องค์กรสนับสนุนงานวิจัยเชิงปฏิบัติในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงาน
องค์กรและสถาบันการศึกษาระดับท้องถิ่นและระดับต่างๆ
2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
2.1 รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย และจิตสาธารณะของ
คนในชุมชนเพื่อสร้างบรรทัดฐานทางด้านจิตใจให้กับคนรุ่นต่อไป
2.2 พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน สร้างชุมชนตาบลหินแก้วให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
2.3 ส่ งเสริ มและจั ดทาแผนแม่บทชุมชนและแผนปฏิบัติชุมชนและแผนปฏิบัติการชุมชน การ
รวมกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคมที่
สอดคล้องกับมิติความเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการสร้างความเข็มแข็งให้กับ
ภาคประชาชนและชุมชน
2.4 ส่ งเสริ มการพัฒ นาทักษะและจัดกิจกรรม เชิงสร้างสรรค์รวมทั้งการจัดสวัส ดิการที่จาเป็น
พื้นฐานสาหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม
และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข
3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบานการทางการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ ด้วยการจัด
การศึกษาตามรัฐธรรมนูญ สาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสเรียนฟรี เรียนดี และเรียนอย่างมี
คุณภาพ ทั้งนี้เพื่อจัดเป็นสวัสดิการทางการศึกษาให้กับชุมชน โดยเฉพาะ พ่อ แม่ ผู้ปกครองไม่ต้อง
เดือดร้อนและลาบากกับภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ทุกคนสามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน
ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ที่สาคัญคือ พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชน ที่มีฐานะทางสังคมระดับกลางลงมา
และไม่ค่อยมีโ อกาสในการเข้าถึง การบริการทางด้านการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจะได้มีโ อกาสเข้าถึง
การศึกษาเช่นเดียวกันกับผู้ที่มีฐานะทางครอบครัวที่ดีกว่าเป็นต้น

-363.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับ ศาสนศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและการ
พัฒนาศาสนสถาน
3.3 สนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม การละเล่นดนตรี ประเพณีดั้งเดิม วิถีชุมชนและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น กิจ กรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมถึงจัดหา
อุปกรณ์การกีฬาประเภทต่างๆทั้งบารุงสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน
4. นโยบายการพัฒนาสาธารณะสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4..1 ส่งเสริมการพัฒนายกระดับงานด้านการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองค์รวมให้เกิดการ
ตระหนั กรู้ และตื่น ตัวต่อการจั ดการสุ ขภาวะภาคประชาชน โดยใช้กระบวนการด้านการจัดการความรู้
(Knowledge Managment) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
4.2 ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณสุข
ขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การสร้างนาซ่อม
4.3 สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และไม่ติดต่อที่อันตรายและ
การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนในตาบลหินแก้ว
4.4 ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชนโดยผ่านกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณะสุขชุมชนและเขตเมือง(อสม.)
4.5 พัฒนาหรือปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ผู้ประกอบการ เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน
ความปลอดภัย
4.6 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
5.นโยบายการจัดระเบียบชุมชน
5.1 เสริมสร้ างความเป็น ชุมชนเข็มแข็งและพัฒ นาชุมชนที่สอดคล้องกับแนวทางของความเป็น
บ้านเมืองสังคมน่าอยู่ อย่างยั่งยืนและสังคมอยู่ดีมีสุข
5.2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรมทางด้ า นการป้ อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย และการรั ก ษาความ
ปลอดภัยในชุมขน สร้างเครือข่ายด้านการบริหาร ช่วยเหลือฉุกเฉิน (EMS) หนึ่งตาบล หนึ่งทีมกู้ภัย ตารวจ
ชุมชนและงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อพปร.)
5.3 ส่ ง เสริ ม การสร้ า งวิ นั ย จราจรและสนั บ สนุ น กิจ กรรมการจั ด ระเบี ย บจราจรในย่า นชุ ม ชน
ตลอดจนมาตรการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
6. นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
6.1 ส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู้ ภ าคการเกษตร อุต สาหกรรมการเกษตรและพั ฒ นาอาชี พ ที่
เหมาะสมกับสภาวะและบริบทของท้องถิ่น
6.2 พัฒนายกระดับและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน
6.3 ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้คนในสังคมท้องถิ่นตาบลหิน
แก้วยืนอยู่บนพื้นฐานของการประกอบสัมมาอาชีพ ที่รู้จักพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน ด้วยความรู้
และคุณธรรม เป็นปัจจัยหนุนเนื่อง เพื่อนาไปสู่การดารงชีวิตในสังคมอย่างยั่งยืน

-377. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7.1 พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน
คูระบายน้า กิจการประปา แสงสว่างสองข้างถนน และการติดต่อสื่อสารโทรศัพท์สาธารณะและวิทยุชุมชน
7.2 เสริมสร้างมาตรการในการป้องกันภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่เสี่ยงภัย ในการเกิดเหตุต่างๆ
7.3 ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ ปรับปรุงสถานที่หน่วยงานองค์กรในท้องถิ่นตาบลหินแก้ว อาทิเช่น
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว ศูนย์อาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) บริเวณอาคาร
เอนกประสงค์
8. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
8.1 รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงานแก่ประชาชนและชุมชน
8.2 ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังและพัฒนาคลองรับร่อและคลองพะงันซึ่งเป็นแหล่งน้าที่สาคัญ
ของชุมชนให้สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ของชุมชนในเขตตาบลหินแก้วและพื้นที่อื่นๆที่มาอาณาเขต
ติดต่อกันอย่างยั่งยืน
8.3 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการจัดทาโครงการและการดาเนินกิจกรรมต่างๆที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน
8.4 การส่งเสริมสนับ สนุนการจัดทาแผนพลังงานระดับชุมชนและครัวเรือน การรู้จักใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่าและการใช้พลังงานทางเลือก
8.5 ส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น การศึ กษาวิจั ยเชิง ปฏิ บัติที่ เกี่ ยวข้อ งการดู แลเฝ้ า ระวัง การทาลายป่ าไม้
โดยเฉพาะป่าต้นน้าในเขตพื้นที่ตาบลหินแก้ว ประสานงานร่วมกับองค์กร หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
8.6 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยเน้นและแนะนาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใน
เขตพื้นที่ตาบลหินแก้ว
นโยบายทั้ง 8 ประการที่กล่าวมานั้น ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในชุมชนและ
ภาคส่วนต่างๆอย่างจริงจัง
ดังนั้นการดาเนินงานในแต่ละภารกิจแต่ละโครงการ สามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่มีอยู่
8 ข้อนั้น จึงมีปัจจัยที่สาคัญยิ่งประการหนึ่งคือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนที่จะต้องเข้ามา
ช่วยกันเป็นพลังที่สาคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองเราและการดาเนินงาน
ตามนโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ไปแล้วนั้นก็จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติหรือจะสัมฤทธิ์ผลได้โดย
ไม่ลาบากนัก ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทาง และเป้าหมายขององค์กร ความร่วมมือของ
ทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในแต่ตาบลหินแก้ว ได้แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่าน ข้าราชการ พนักงาน และ
การหนุนเสริมจากภายนอกได้แก่ องค์กรภาคีเครือข่าย ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒนาชุมชน
ภาคเอกชนทั่วไป ชุมชนและพ่อ แม่ พี่น้อง ประชาชนในตาบลหินแก้วเป็นต้นไป

-38กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจังนั้น จะส่งผลลัพธ์ต่อความเป็นสังคมที่ดีและมีมาตรฐานได้ กล่าวคือ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตาบลหินแก้วของเราสามารถขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นท้องถิ่นที่มีความตื่นตัวอย่าง
มีพลั งอยู่ ตลอดเวลา เป็ น องค์กรแห่ งการเรียนรู้มีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี สั งคมมีคุณธรรมเป็ น
บ้านเมือง มีความอยู่ดี ผู้คนมีความสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั้งยืนบนพื้นฐานของการความ
เป็นเอกลักษณ์และตัวตนของคนท้องถิ่น
ในโอกาสนี้กระผมและคณะผู้ บริหารทุกคนจะขอเดินหน้ามุ่งมั่นสานต่อวิสัยทัศน์ในการทางานและ
พัฒนาตาบลหินแก้วสืบไป ภายใต้ภารกิจดังกล่าวจะเร่งรัดดาเนินการตามนโยบายภายใต้ข้อกาหนดที่สาคัญ
คือ
1. ความจาเป็นและเหมาะสมตามสภาพความเป็นจริง
2. วงเงินงบประมาณและขอบเขตอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหินแก้ว
3. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ
เพื่อประโยชน์และการแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข อย่างยั่งยืน
ตามเจตนารมณ์ที่ให้ไว้ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ และยั่งยืน

สรุปยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในระยะเวลำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561)
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหินแก้ว
ลำดับที่

1

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พืน้ ฐำน

แนวทำงกำรพัฒนำ

วัตถุประสงค์

1.1 แนวทางการคมนาคมและขนส่ง

1. เพือ่ พัฒนาระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมเพียงพอต่อความ
ต้องการของราษฎร

1.2 แนวทางการคมนาคม
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

2. เพือ่ พัฒนาระบบประปา แหล่งน้า และภาชนะ

ผูร้ ับผิดชอบ

กองช่ำง

กักเก็บน้าให้มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ

2

2.1 แนวทางด้านการส่งเสริมอาชีพ

1. เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินงานของกลุ่มอาชีพ

2.2 แนวทางด้านสวัสดิการสังคม

2. เพือ่ การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เพือ่ ให้ราษฎรมีคณ
ุ ภาพชีวติ ความเป็นอยู่ทดี่ ขี ึน ทัง
การศึกษา สุขภาพ สวัสดิการต่างๆ ให้ครบถ้วน

- การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ
- การส่งเสริมและพัฒนาผู้พกิ าร
สุขอนามัย สภาพแวดล้อม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริม
- การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ
คุณภำพชีวิต
เยาวชน อาหารเสริม(นม)และอาหาร
กลางวัน
- การส่งเสริมด้านทีพ่ กั อาศัยให้แก่
ผู้ยากไร้ ผู้ดอ้ ยโอกาส ผู้ยากจนให้มที ี่
อยู่อาศัย
2.3 แนวทางด้านการศึกษา
2.4 แนวทางด้านสาธารณสุข

สำนักงำนปลัด อบต./
กองช่ำง

40
ลำดับที่

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย

3

ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อย

4.3 แนวทางด้านการท่องเทีย่ ว
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
วำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน
พำณิชยกรรม และกำรท่องเทีย่ ว

ผูร้ ับผิดชอบ

1. เพือ่ ให้ประชาชนทราบถึงกระบวนการมีส่วนร่วมตาม
แนวทางระบบประชาธิปไตย

3.2 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสา
2. เพือ่ ลดความสูญเสียจาก
สาธารณภัย
ธารณภัย
3.3 แนวทางด้านการรักษาความสงบ 3. เพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวติ และ
เรียบร้อย
ทรัพย์สินของประชาชน
4.1 แนวทางการส่งเสริมการลงทุน
1. เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาระบบแหล่งท่องเทีย่ วในต้าบล
4.2 แนวทางส่งเสริมการเกษตร

4

วัตถุประสงค์

สำนักงำนปลัด อบต.

2. เพือ่ ส่งเสริมการเกษตรในการลดต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตร
3. เพือ่ เพิม่ ผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
4. เพือ่ ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในชุมชนเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์
5. เพือ่ ส่งเสริมให้ชุมชนพึง่ พาตนเองได้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงำนปลัด อบต.

41
ลำดับที่
5

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรบริหำรจัดกำร
และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

แนวทำงกำรพัฒนำ
5.1 แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บูรณาการ

6

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ อนุรักษ์ ป้องกัน รักษาฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ความสมดุล
2. เพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 แนวทางการส่งเสริมการสืบทอด
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
6.2 แนวทางการอนุรักษ์ขนมธรรมเนียม
ยุทธศำสตร์ดำ้ นศิลปะ วัฒนธรรม
1. เพือ่ รักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญา
จารีตประเพณี และรักษาอัตลักษณ์
จำรีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญำท้องถิน่ 6.3 แนวทางการอนุรักษ์ ท้านุ บ้ารุง ท้องถิ่น ทังในระดับชาติและระดับท้องถิ่นไว้ให้คงอยู่ตลอดไป
รักษาโบราณสถาน

ผูร้ ับผิดชอบ
สำนักงำนปลัด อบต.

สำนักงำนปลัด อบต.

โบราณวัตใุ นพืนที่

7

ยุทธศำสตร์ดำ้ นนโยบำยสำคัญของ
รัฐบำล

7.1 แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายา
1. เพือ่ รณรงค์และส่งเสริมการป้องกันยาเสพติด
เสพติด
7.2 แนวทางการป้องกัน และ
2. เพือ่ เสริมสร้างจิตส้านึกและค่านิยมให้มคี ณ
ุ ธรรม
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมชิ อบ จริยธรรมมิให้มกี ารทุจริต ประพฤติมชิ อบในภาครัฐ

สำนักงำนปลัด อบต./ทุกกอง

7.3 แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้า 1. เพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในด้านต่างๆ
สู่ประชาคมอาเซียน
8

ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรบริหำรองค์กร

8.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ

1. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร

สำนักงำนปลัด อบต./ทุกกอง
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ส่วนที่ 5
บัญชีโครงกำรพัฒนำ
ตำมแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2559-2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหินแก้ว อำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุมพร
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ยุทธศำสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
1.1 แนวทางการคมนาคมและขนส่ง
1.2 แนวทางการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2.1 แนวทางการส่งเสริมอาชีพ
2.2 แนวทางสวัสดิการสังคม
2.3 แนวทางการศึกษา
2.4 แนวทางการสาธารณสุขและการอนามัย
รวม
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย
3.2 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย
รวม
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ ว
4.1 แนวทางการส่งเสริมการลงทุน
4.2 แนวทางการส่งเสริมการเกษตร
4.3 แนวทางด้านการท่องเทีย่ ว
รวม

บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม
แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
ปี 2559
ปี 2560
จำนวน
งบประมำณ
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
โครงกำร
(บำท)
(บำท)

ปี 2561
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวม 3 ปี
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

7
6
13

9,000,000
1,850,000
10,850,000

17
22
39

11,600,000
30,600,000
42,200,000

16
21
37

12,100,000
33,000,000
45,100,000

40
49
89

32,700,000
65,450,000
98,150,000

3
9
12
2
26

70,000
8,131,000
971,000
190,000
9,362,000

2
8
4
14

20,000
11,000,000
95,000
11,115,000

1
3
2
6

10,000
10,310,000
106,000
10,426,000

6
20
14
6
46

100,000
29,441,000
1,077,000
285,000
30,903,000

2
5
2
9

60,000
250,000
110,000
420,000

2
4
6

330,000
1,360,000
1,690,000

2
-

1,530,000
-

2
9
6
17

60,000
2,110,000
1,470,000
3,640,000

1
1

30,000
30,000

1
2
1
4

50,000
20,000
2,000,000
2,070,000

3
2
1
6

240,000
20,000
300,000
560,000

4
4
2
10

290,000
40,000
2,300,000
2,630,000
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5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
รวม
6. ยุทธศาสตร์ดา้ นศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
6.1 แนวทางการส่งเสริมการสืบทอดภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
6.2 แนวทางการอนุรักษ์ขนมธรรมเนียม จารีตประเพณี
และรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
6.3 แนวทางการอนุรักษ์ ท้านุบ้ารุง รักษาโบราณสถาน
โบราณวัตถุในพืนที่
รวม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนโยบายของรัฐบาล
7.1 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7.2 แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมชิ อบในภาครัฐอย่างจริงจัง
7.3 แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
รวม
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
8.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กร
ให้มปี ระสิทธิภาพ
รวม
รวมทัง้ สิน้

2
2

4

-

-

-

20,000
20,000

7
7

90,000
90,000

4
4

690,000
690,000

13
13

800,000
800,000

210,000

1
2

20,000
30,000

1
-

20,000
-

2
6

40,000
240,000

1

500,000

-

-

1

500,000

4

210,000

4

550,000

1

20,000

9

780,000

2
1

210,000
10,000

1
-

20,000

1

20,000

4
1

250,000
10,000

1
4

200,000
420,000

2
3

40,000
60,000

1
2

20,000
40,000

4
9

260,000
520,000

18

13,378,000

4

430,000

0

0

22

13,808,000

18
77

13,378,000
34,690,000

4
81

430,000
58,205,000

0
56

0
56,836,000

22
215

13,808,000
151,231,000

-
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ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ ๒ กำรพัฒนำกำรท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์จำกฐำนชุมชนสูน่ ำนำชำติ
-ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
1.1 แนวทำงกำรคมนำคมและขนส่ง
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง/
หินคลุก/ลาดยาง ถนนทุกสาย
ที่ช้ารุดในพืนที่หมู่ ที่ 1-6
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จันทึง - น้าเย็น หมู่ ที่ 5
อันดับ 1
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนาไผ่-น้าเพชร หมู่ ที่ 1
อันดับ 1
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวังพุง- บางแกลบ หมู่ ที่ 3,5
อันดับ 1
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายไผ่ศรีสวัสดิ์ หมู่ ที่ 1 เชื่อมหมู่ ที่ 6
อันดับ 1
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายราษฎรไมตรี หมู่ ที่ 4 อันดับ 1

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ช่องโพธิส์ าง - โป่งเส็ง หมู่ ที่ 2
อันดับ 1

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)
ถนนทุกสายที่ช้ารุด

งบประมำณและทีม่ ำ
2559
2560
2561
บำท
บำท
บำท
3,000,000

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร

1,000,000
(อบต./อบจ.)

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร

1,000,000
(อบต.)

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร

1,000,000
(อบต./อบจ.)

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร

1,000,000
อบต.

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,600 เมตร

1,000,000
(อบต./อบจ.)

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร

1,000,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ ำดว่ำ
จะได้รบั

หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ

ถนนมีมาตรฐาน การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
สัญจรไปมาได้ และปลอดภัย

กองช่าง

ถนนคสล.
กว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร
ถนนคสล.
กว้าง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร
ถนนคสล.
กว้าง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร
ถนนคสล.
กว้าง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร
ถนนคสล.
กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,600 เมตร
ถนนคสล.
กว้าง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

กองช่าง
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8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายน้าเย็น-ในพุก หมู่ ที่ 5

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร

1,000,000
(อบต./อบจ.)

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสุขสวัสดิ์ หมู่ ที่ 6

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร

1,000,000
(อบต./อบจ.)

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหินดาษ-ในพุก หมู่ ที่ 5

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร

1,000,000

11 ก่อสร้างถนน คสล. สายนาวัง ด้า
หมู่ ที่ 1

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนาจ้าปูน หมู่ ที่ 3

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจันทร์ชยั อุทศิ หมู่ ที่ 6

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร

500,000

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายน้าตก หมู่ ที่ 2

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร

1,000,000

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหินโล่ - หินราง หมู่ ที่ 4

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,600 เมตร

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายยินดีพฒ
ั นา หมู่ ที่ 4

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,600 เมตร

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโป่ง เส็ง หมู่ ที่ 6

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร

1,000,000
(อบต./อบจ.)
1,000,000
(อบต./อบจ.)

1,000,000
(อบต/กรม/
อบจ.)
1,000,000
(อบต/กรม/
อบจ.)
1,000,000
(อบต./อบจ.)

ถนนคสล.
กว้าง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร
ถนนคสล.
กว้าง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร
ถนนคสล.
กว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร
ถนนคสล.
กว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร
ถนนคสล.
กว้าง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร
ถนนคสล.
กว้าง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร
ถนนคสล.
กว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร
ถนนคสล.
กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,600 เมตร
ถนนคสล.
กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,600 เมตร
ถนนคสล.
กว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

กองช่าง
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18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบางญวน หมู่ ที่ 6

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร

1,000,000

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
สายบางแกลบ -ราษฎร์ไมตรี หมู่ ที่ 5 รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบป่าชุมชนบริเวณเขาโสม
หมู่ ที่ 2
21 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบางอินทนิน หมู่ ที่ 5

เพือ่ เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น

กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

3,000,000

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,500 เมตร

500,000

22 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายโฉมฉาย-อ้านาจ หมู่ ที่ 6

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 6เมตร .
ยาว 1,500 เมตร

500,000

23 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบางนา หมู่ ที่ 1

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,600 เมตร

24 ก่อสร้างถนนลูกรังสายต้นนุ่น
หมู่ ที่ 1

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร

25 ก่อสร้างถนนน้าล้นผ่าน คลองพะงั น
หมู่ ที่ 5

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร
ยาว 5 เมตร

500,000

26 ก่อสร้างถนนน้าล้นผ่าน ซอยกวางทอง เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
หมู่ ที่ 5
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร
ยาว 5 เมตร

500,000

1,000,000

500,000

500,000

ถนนคสล.
กว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร
ถนนคสล.
กว้าง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร
ถนนคสล.
กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
ถนนหินคลุก
กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
ถนนหินคลุก
กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
ถนนหินคลุก
กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
ถนนลูกรัง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร
ถนนน้าล้นผ่าน
กว้าง 3 เมตร
ยาว 5 เมตร
ถนนน้าล้นผ่าน
กว้าง 3 เมตร
ยาว 5 เมตร

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

กองช่าง

สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ประชาชนในต้าบลได้

กองช่าง

การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง
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27 ก่อสร้างถนนน้าล้นผ่าน ซอยกวางทอง เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
หมู่ ที่ 5
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร
ยาว 5 เมตร

500,000

28 ก่อสร้างถนนน้าล้นผ่าน ซอยหินโล่
หมู่ ที่ 5

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร
ยาว 5 เมตร

500,000

29 ก่อสร้างถนนน้าล้นผ่านซอยหินเรือ
หมู่ ที่ 5

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร
ยาว 5 เมตร

500,000

30 ก่อสร้างถนนน้าล้นผ่านซอยหินแก้ว
หมู่ ที่ 5

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร
ยาว 5 เมตร

500,000

31 ก่อสร้างถนนน้าล้นผ่าน
ซอยโฉมฉาย หมู่ ที่ 6

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร
ยาว 5 เมตร

500,000

32 ก่อสร้างถนนน้าล้นผ่านคลองแตะ
สายสุขสวัสดิ์ หมู่ ที่ 5,6

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ยาว 5 เมตร

500,000

33 ก่อสร้างถนนน้าล้นผ่านซอยบางส้มปรุ เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
หมู่ ที่ 5
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร

600,000

34 ก่อสร้างถนนน้าล้นผ่าน คลองรักษ์
หมู่ ที่ 4 (ซอยยินดี)

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 5 เมตร

600,000

35 ซ่อมแซมถนนน้าล้นผ่านคลองแตะ
หม่ที่ 6,5

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 5 เมตร

200,000

ถนนน้าล้นผ่าน
กว้าง 3 เมตร
ยาว 5 เมตร
ถนนน้าล้นผ่าน
กว้าง 3 เมตร
ยาว 5 เมตร
ถนนน้าล้นผ่าน
กว้าง 3 เมตร
ยาว 5 เมตร
ถนนน้าล้นผ่าน
กว้าง 3 เมตร
ยาว 5 เมตร
ถนนน้าล้นผ่าน
กว้าง 3 เมตร
ยาว 5 เมตร
ถนนน้าล้นผ่าน
กว้าง 6 เมตร
ยาว 5 เมตร
ถนนน้าล้นผ่าน
กว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร
ถนนน้าล้นผ่าน
กว้าง 4 เมตร
ยาว 5 เมตร
ถนนน้าล้นผ่าน
กว้าง 4 เมตร
ยาว 5 เมตร

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

ส่วนโยธา

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง
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36 ก่อสร้างถนนน้าล้นผ่าน หินโล่(ในรักษ์) เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ
หมู่ ที่ 4
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 5 เมตร

600,000

37 ก่อสร้างถนนน้าล้นผ่าน ซอยต้นยวน
หมู่ ที่ 4

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 5 เมตร

600,000

38 ก่อสร้างถนนน้าล้นผ่าน เขาพริก
หมู่ ที่ 5

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 5 เมตร

600,000

39 ปรับปรุงราวสะพานฝายคลองพะงั น

เพือ่ ป้องกันให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยชีวติ และทรัพย์สนิ
เพือ่ ป้องกันให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยชีวติ และทรัพย์สนิ
เพือ่ ให้การคมนาคมมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยมากขึน

ราวสะพาน

200,000

40 ปรับปรุงราวสะพานในโสม
หมู่ ที่ 1-2
41 โครงการขยายสะพานซอยหินแก้วหินโล่ หมู่ ที่ 5

ราวสะพาน

200,000

ขยายสะพาน
กว้าง 2 ม. ยาว 10 ม.

100,000

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

งบประมำณและทีม่ ำ
2559
2560
2561
บำท
บำท
บำท
800,000 500,000 500,000

ถนนน้าล้นผ่าน
กว้าง 4 เมตร
ยาว 5 เมตร
ถนนน้าล้นผ่าน
กว้าง 4 เมตร
ยาว 5 เมตร
ถนนน้าล้นผ่าน
กว้าง 4 เมตร
ยาว 5 เมตร
ราวสะพานได้
มาตรฐาน
ราวสะพานได้
มาตรฐาน
สะพาน
ก 2 ม. ย 10 ม.

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ
การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

1.2 แนวทำงกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

1 โครงการขยายเขตท่อส่งน้าระบบ
เพือ่ ประชาชนมีน้าสะอาดในการ
ประปา หมู่ ที่ 1 - 6 หมู่ที่ 2 อันดับ 1 อุปโภค-บริโภคที่พอเพียง

ทุกหมู่ บา้ น

2 โครงการขยายเขตประปาซอยอ้านาจ เพือ่ ประชาชนมีน้าสะอาดในการ
โฉมฉาย หมู่ ที่ 6
อุปโภค-บริโภคที่พอเพียง

ขยายเขตประปา
1 แห่ง

3 โครงการขยายเขตประปา
สายถา้ หมี หมู่ ที่ 6

ขยายเขตประปา
1 แห่ง

เพือ่ ประชาชนมีน้าสะอาดในการ
อุปโภค-บริโภคที่พอเพียง

1,000,000

500,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ ำดว่ำ
จะได้รบั

ครัวเรือนมี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 90
ครัวเรือนมี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 80
ครัวเรือนมี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 90

ประชาชนมีน้าสะอาดเพือ่ การอุปโภค
และบริโภค

กองช่าง

ประชาชนมีน้าสะอาดเพือ่ การอุปโภค
และบริโภค

กองช่าง

ประชาชนมีน้าสะอาดเพือ่ การอุปโภค
และบริโภค

กองช่าง

หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ

50
4 โครงการขยายเขตประปา
สายน้าชน หมู่ ที่ 6

เพือ่ ประชาชนมีน้าสะอาดในการ
อุปโภค-บริโภคที่พอเพียง

ขยายเขตประปา
1 แห่ง

500,000

5 โครงการขยายเขตประปา
สายสาธารณสุข หมู่ ที่ 6

เพือ่ ประชาชนมีน้าสะอาดในการ
อุปโภค-บริโภคที่พอเพียง

ขยายเขตประปา
1 แห่ง

500,000

6 โครงการขยายเขตประปา
สายชุมแสง หมู่ ที่ 6

เพือ่ ประชาชนมีน้าสะอาดในการ
อุปโภค-บริโภคที่พอเพียง

ขยายเขตประปา
1 แห่ง

500,000

7 โครงการขยายเขตประปา
ซอยยินดีพฒ
ั นา หมู่ ที่ 4

เพือ่ ประชาชนมีน้าสะอาดในการ
อุปโภค-บริโภคที่พอเพียง

ขยายเขตประปา
1 แห่ง

500,000

8 โครงการขยายเขตประปา
ซอยสันติ หมู่ ที่ 4

เพือ่ ประชาชนมีน้าสะอาดในการ
อุปโภค-บริโภคที่พอเพียง

ขยายเขตประปา
1 แห่ง

500,000

9 โครงการขยายเขตประปา
ซอยหินโล่ -จิตรประสาน หมู่ ที่ 4

เพือ่ ประชาชนมีน้าสะอาดในการ
อุปโภค-บริโภคที่พอเพียง

ขยายเขตประปา
1 แห่ง

500,000

10 โครงการขยายเขตระบบประปา
ซอยยินดี หมู่ ที่ 4

เพือ่ ประชาชนมีน้าสะอาดในการ
อุปโภค-บริโภคที่พอเพียง

ขยายเขตประปา
1 แห่ง

500,000

11 โครงการจัดท้าระบบกรองน้าประปา
ภูเขา หมู่ ที่ 4

เพือ่ ประชาชนมีน้าสะอาดในการ
อุปโภค-บริโภคที่พอเพียง

ระบบกรองน้าประปา
จ้านวน 1 โครงการ

500,000

12 โครงการก่อสร้างประปาซอยในช่อง
หมู่ ที่ 6

เพือ่ ประชาชนมีน้าสะอาดในการ
อุปโภค-บริโภคที่พอเพียง

ประปา
1 แห่ง

1,000,000
(อบต./
กรมส่งเสริม)

ครัวเรือนมี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 90
ครัวเรือนมี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 90
ครัวเรือนมี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 90
ครัวเรือนมี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 90
ครัวเรือนมี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 90
ครัวเรือนมี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 90
ครัวเรือนมี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 90
ครัวเรือนมี
น้าสะอาดใช้
ร้อยละ 90
ครัวเรือนมี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 90

ประชาชนมีน้าสะอาดเพือ่ การอุปโภค
และบริโภค

กองช่าง

ประชาชนมีน้าสะอาดเพือ่ การอุปโภค
และบริโภค

กองช่าง

ประชาชนมีน้าสะอาดเพือ่ การอุปโภค
และบริโภค

กองช่าง

ประชาชนมีน้าสะอาดเพือ่ การอุปโภค
และบริโภค

กองช่าง

ประชาชนมีน้าสะอาดเพือ่ การอุปโภค
และบริโภค

กองช่าง

ประชาชนมีน้าสะอาดเพือ่ การอุปโภค
และบริโภค

กองช่าง

ประชาชนมีน้าสะอาดเพือ่ การอุปโภค
และบริโภค

กองช่าง

ประชาชนมีน้าสะอาดเพือ่ การอุปโภค
และบริโภค

กองช่าง

ประชาชนมีน้าสะอาดเพือ่ การอุปโภค
และบริโภค

กองช่าง
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500,000

13 โครงการปรับปรุงระบบประปา/
คุณภาพน้าประปาหมู่ ที่ 1 - 6

เพือ่ ประชาชนมีน้าสะอาดในการ
อุปโภค-บริโภคที่พอเพียง

ทุกโรงผลิตประปา

14 โครงการขุดเจาะ/เป่าล้างบ่อบาดาล
เพือ่ ผลิตน้าประปาหมู่ ที่ 1- 6

เพือ่ ประชาชนมีน้าสะอาดในการ
อุปโภค-บริโภคที่พอเพียง

ตามความเหมาะสม

200,000

15 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพือ่ ประชาชนมีน้าสะอาดในการ
ซอยหินดาษเพือ่ สร้างประปาขนาดเล็ก อุปโภค-บริโภคที่พอเพียง

ตามความเหมาะสม

300,000

16 ติดตัง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางสาธารณะหมู่ ที่ 1-6

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ของประชาชนในพืนที่
17 ติดตัง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
ทางสาธารณะ หมู่ ที่ 3
รวดเร็วและปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ของประชาชนในพืนที่
18 ติดตัง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
ทางสาธารณะ หมู่ ที่ 5
รวดเร็วและปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ของประชาชนในพืนที่
19 โครงการขุดลอกดินหน้าฝายห้วยน้าชล เพือ่ ใช้เป็นที่กกั เก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
หมู่ ที่ 6
อย่างเพียงพอ และเพือ่ ใช้ชะลอน้า

20 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าขนาดเล็ก
คลองจันทึงหมู่ ที่ 5

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างพอเพียง

21 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าขนาดกลาง
คลองพงั น หมู่ ที่ 6

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างพอเพียง

ทุกหมู่ บา้ น

50,000

หมู่ ที่ 3

100,000

หมู่ ที่ 5

100,000

ขุดลอกดินหน้าฝาย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
1,680 ลบ.ม. งานดาด
คอนกรีต 180 ตร.ม.
2 แห่ง

300,000

4 แห่ง

1,000,000

ครัวเรือนมี
น้าประปาสะอาด
ร้อยละ 80
ครัวเรือนมี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 90
ครัวเรือนมี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 90
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ร้อยละ 90
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ร้อยละ 90
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ร้อยละ 90
ครัวเรือนมีน้าใช้
เพือ่ การเกษตร
ร้อยละ 90
1,000,000

ครัวเรือนที่มี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 90
ครัวเรือนที่มี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 90

ประชาชนมีน้าสะอาดเพือ่ การอุปโภค
และบริโภค

กองช่าง

ประชาชนมีน้าสะอาดเพือ่ การอุปโภค
และบริโภค

กองช่าง

ประชาชนมีน้าสะอาดเพือ่ การอุปโภค
และบริโภค

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างพอเพียง

กองช่าง

ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างพอเพียง

กองช่าง

ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างพอเพียง

กองช่าง

52
22 โครงการฝายชะลอน้า
หมู่ ที่ 4

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างพอเพียง

กว้าง 12 เมตร
ยาว 2.5 เมตร

800,000

23 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นชุมแสง
หมู่ ที่ 6

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างพอเพียง

กว้าง 12 เมตร
ยาว 2.5 เมตร

1,000,000

24 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
คลองโป่งเส็งหมู่ ที่ 6

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างพอเพียง

กว้าง 12 เมตร
ยาว 2.5 เมตร

1,000,000

25 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
คลองคับพุง (ซอยบางอินทนิน)

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างพอเพียง

กว้าง 12 เมตร
ยาว 2.5 เมตร

1,000,000

26 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ากลาง
หมู่ ที่ 6

เพือ่ เป็นที่พกั และส้ารองน้าส้าหรับ
แจกจ่ายประชาชนหรือดับเพลิง

ถังน้ากลางครัวเรือน
หมู่ ที่ 6

100,000

27 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา
น้าตกบางปลักเคย หมู่ ที่ 5

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างพอเพียง

ประปาครัวเรือน
หมู่ ที่ 5

28 ก่อสร้างระบบประปาซอยบางดุ-น้าเย็น เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
หมู่ ที่ 5
และเพือ่ การเกษตรอย่างพอเพียง

ประปาครัวเรือน
หมู่ ที่ 5

3,000,000
(อบต./
กรมส่งเสริม)
3,000,000
(อบต./
กรมส่งเสริม)

29 ก่อสร้างประปาภูเขาสายใยแพรกซัง
หมู่ ที่ 5

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างพอเพียง

ประปาครัวเรือน
หมู่ ที่ 5

30 ก่อสร้างระบบประปาภูเขาหินโล่
-แยกซอยจิตประสาน
-ซอยหินโล่
31 ขยายเขตไฟฟ้าสายหินราง (ในรักษ์)
หมู่ ที่ 4

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างพอเพียง

ประปาครัวเรือน
หมู่ ที่ 4

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีแสงสว่างเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้า
ครัวเรือน หมู่ ที่ 4

3,000,000
(อบต./
กรมส่งเสริม)
3,000,000
(อบต./
กรมส่งเสริม)
1,000,000
(อบต.กฟภ)

ครัวเรือนที่มี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 90
ครัวเรือนที่มี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 90
ครัวเรือนที่มี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 90
ครัวเรือนที่มี
น้าใช้
ร้อยละ 90
ครัวเรือนมีน้า
ใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 90
ครัวเรือนมี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 90
ครัวเรือนมี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 90
ครัวเรือนมี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 90
ครัวเรือนมี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 90
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ร้อยละ 80

ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างพอเพียง

กองช่าง

ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างพอเพียง

กองช่าง

ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างพอเพียง

กองช่าง

ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างพอเพียง

กองช่าง

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างพอเพียง

กองช่าง

ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างพอเพียง

กองช่าง

ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างพอเพียง

กองช่าง

ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างพอเพียง

กองช่าง

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง
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32 ขยายเขตไฟฟ้าสายหินเรือ ม.3,5,6

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีแสงสว่างเพียงพอ

33 ขยายเขตไฟฟ้าหน้าเขาเสือเต้น ม.3

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีแสงสว่างเพียงพอ

34 ขยายเขตไฟฟ้าซอยน้าเพชร-ย่านยาว
หมู่ ที่ 5
35 ขยายเขตไฟฟ้าซอยน้าชล
หมู่ ที่ 6
36 ขยายเขตไฟฟ้าซอยหัวหิน-ช่องโพธิส์ าง
หมู่ ที่ 2
37 ขยายเขตไฟฟ้าซอยหินแก้ว,หินเรือ,
หินโล่,แพรกซัง หมู่ ที่ 5
38 โครงการขยายท่อส่งน้าเพือ่ การเกษตร
หมู่ ที่ 1 - 6

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีแสงสว่างเพียงพอ

39 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้าเพือ่
การเกษตรหมู่ ที่ 1

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีน้าใช้ในการ
เกษตร

ปรับปรุงท่อส่งน้า
หมู่ ที่ 1

40 โครงการก่อสร้างสถานีสบู น้า
ด้วยไฟฟ้าพร้อมวางท่อระบายน้า
และปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้า
นาปรัง หมู่ ที่ 3
41 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ากลาง
ขนาดใหญ่ หมู่ ที่ 3

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีน้าใช้ในการ
เกษตร

สถานีสบู น้าด้วยไฟฟ้า
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
หมู่ ที่ 3

9,000,000
(อบต.
ชลประทาน)

เพือ่ เป็นที่พกั และส้ารองน้าส้าหรับ
แจกจ่ายประชาชนหรือดับเพลิง

ถังน้ากลางขนาดใหญ่
5,000 ลิตร

100,000

ถังน้าพลาสติก
จ้านวน 12 ใบ

100,000

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีแสงสว่างเพียงพอ
เพือ่ ให้ประชาชนได้มีแสงสว่างเพียงพอ
เพือ่ ให้ประชาชนได้มีแสงสว่างเพียงพอ
เพือ่ ให้ประชาชนได้มีน้าใช้ในการ
เกษตร

42 โครงการจัดซือถังน้ากลาง (พลาสติก) เพือ่ แจกจ่ายให้กบั ประชาชน
ขนาด 2,000 ลิตร
ได้ใช้ประโยชน์ในช่วงที่มีงาน
เทศกาล ประเพณีตา่ ง ๆ

ครัวเรือน
หมู่ ที่ 3,5,6
ครัวเรือน
หมู่ ที่ 3
ครัวเรือน
หมู่ ที่ 5
ครัวเรือน
หมู่ ที่ 6
ครัวเรือน
หมู่ ที่ 2
ครัวเรือน
หมู่ ที่ 5
ท่อส่งน้า หมู่ ที่ 1-6

3,000,000
(อบต.กฟภ)

1,000,000
(อบต.กฟภ)
1,000,000
(อบต.กฟภ)

3,000,000 ครัวเรือนมีไฟฟ้า
(อบต.กฟภ)
ร้อยละ 80
3,000,000 ครัวเรือนมีไฟฟ้า
(อบต.กฟภ)
ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ร้อยละ 80
3,000,000 ครัวเรือนมีไฟฟ้า
(อบต.กฟภ)
ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ร้อยละ 80
500,000
ครัวเรือนมีน้า
ใช้เพือ่ การเกษตร
ร้อยละ 80
500,000 ครัวเรือนหมู่ ที่ 1
(อบต.
มีน้าใช้เพือ่ การ
ชลประทาน) เกษตรร้อยละ70
9,000,000 ครัวเรือนหมู่ ที่ 3
(อบต.
มีน้าใช้เพือ่ การ
ชลประทาน) เกษตรร้อยละ70

ประชาชนได้มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

ประชาชนได้มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

ประชาชนได้มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

ประชาชนได้มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

ประชาชนได้มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

ประชาชนได้มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

ประชาชนได้มีน้าใข้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

ประชาชนได้มีน้าใข้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

ประชาชนได้มีน้าใข้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

ครัวเรือนมีน้า
ใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 90
ถังน้าพลาสติก
2,000 ลิตร
จ้านวน 12 ใบ

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง
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43 ขุดลอกคลองแตะ หมู่ที่ 5-6
ขุดลอกสระในพุก หมู่ที่ 5
ขุดลอกสระบางส้มปรุ หมู่ที่ 5
ขุดลอกสระน้าเย็น หมู่ที่ 5
ขุดลอกสระน้าเพชร หมู่ที่ 5
ขุดลอกสระส้านักสงฆ์จันทึง หมู่ที่ 5
ขุดลอกคลองโสม หมู่ที่ 2
ขุดลอกฝายน้าล้นสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 6
ขุดลอกหน้าฝายคลองพงัน หมู่ที่ 6
ขุดลอกฝายบ้านนาตีนเขา หมู่ที่ 6
ขุดลอกฝายคลองเส็ง หมู่ที่ 6 - 2
ขุดลอกสระนาตีนเขา หมู่ที่ 5
ขุดลอกสระสุขสวัสดิ(์ ซอยโฉมฉาย)ม.6
ขุดลอกฝายน้าล้นบ้านในรักษ์ หมู่ที่ 4
44 ขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่ทดแทน
ลูกเก่า ของประปาบางจาก

เพือ่ การระบายน้าและรักษาแหล่งน้า
เพือ่ การเกษตร
เพือ่ ใช้เป็นที่กกั เก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
เพือ่ กักเก็บน้าใช้ในการเกษตรอย่าง
ขุดลอกสระ /คลอง/ฝาย
เพียงพอ
เพือ่ เป็นทางระบายน้า
เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพือ่ การเกษตร
อย่างพอเพียง

45 ก่อสร้างฝายน้าล้นคลองน้าร้อน
(หลังโรงเรียนบ้านน้าเย็น)

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างพอเพียง

200,000
200,000
200,000 ครัวเรือนมีน้า
200,000 ใช้เพือ่ การเกษตร
200,000
ร้อยละ 80
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000

มีแหล่งน้าเพือ่ การเกษตรอย่าง
พอเพียงและเพือ่ ใช้เป็นที่กกั เก็บน้า
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง
ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างพอเพียง

กองช่าง

300,000

เพือ่ ประชาชนมีน้าสะอาดในการ
อุปโภค-บริโภคที่พอเพียง

ขุดลอกฝายน้าล้น
บ่อบาดาล

กว้าง 12 เมตร
ยาว 2.5 เมตร

200,000
200,000
200,000
100,000

500,000

ครัวเรือนมี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 90
ครัวเรือนที่มี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 90

ประชาชนมีน้าสะอาดเพือ่ การอุปโภค
และบริโภค

กองช่าง

ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างพอเพียง

กองช่าง
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ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ ๒ กำรสร้ำงและพัฒนำคน คุณภำพ สังคมน่ำอยูส่ คู่ ณ
ุ ภำพชีวิตทีด่ ดี ว้ ยปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
-ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณภำพชีวติ

2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
2.1 แนวทำงกำรส่งเสริมอำชีพ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (กลุ่มผูกผ้า, เพือ่ ให้ประชาชนในต้าบลมีรายได้
ขนม,ดอกไม้,การกรีดยาง)
มีความมั่ นคงในการประกอบอาชีพ
2 โครงการส่งเสริมการท้าปุ๋ยหมัก/
ปุ๋ยคอก/ ปุ๋ยชีวภาพ/อินทรีย์

เพือ่ ให้ประชาชนได้ประหยัดรายจ่าย
และเพิม่ ผลผลิตทางด้านการเกษตร

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

งบประมำณและทีม่ ำ
2559
2560
2561
บำท
บำท
บำท
อบรมกลุ่มอาชีพ
30,000
หมู่ ที่ 1-6
(อบต./กสย.
พัฒนาฝีมือฯ)
อบรมการท้าปุ๋ยหมัก
10,000
ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยชีวภาพ
(อบต./
อินทรีย์
เกษตร)
สนับสนุนพันธุส์ ตั ว์
10,000
การเลียงเป็ด,ไก่,สุกร
ทุกหมู่ บา้ น
สนับสนุนพันธุส์ ตั ว์น้า
10,000
ทุกหมู่ บา้ น
(อบต./
ปศุสตั ว์)

3 โครงการส่งเสริมกลุ่มเลียงเป็ด,ไก่,สุกร เพือ่ ให้ประชาชนในต้าบลมีรายได้
เพิม่ ขึนและมีความมั่ นคงในการ
ประกอบอาชีพ
4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
เพือ่ ให้ประชาชนในต้าบลมีรายได้
การเลียงสัตว์น้า
เพิม่ ขึนและมีความมั่ นคงในการ
ประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ
5 โครงการส่งเสริมกลุ่มผู้สงู อายุ
เพือ่ ให้กลุ่มผู้สงู อายุในหมู่ บา้ นมีรายได้ อบรมกลุ่มผู้สงู อายุ
20,000
-อบรมการเพาะเห็ด
เพิม่ ขึนและมีความมั่ นคงในการ
ในการเพาะเห็ด
(อบต./
ประกอบอาชีพ
เกษตร)
6 โครงการฝึกอบรมจักรสาน
เพือ่ ให้ประชาชนในต้าบลมีรายได้
อบรมกลุ่มประชาชน 20,000
จากเส้นพลาสติก
เพิม่ ขึนและมีความมั่ นคงในการ
จ้านวน 30 คน (อบต./พัฒนา
ประกอบอาชีพ
สารพัดช่าง)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ ำดว่ำ
จะได้รบั

ประชาชนเข้าร่วม
อบรมจ้านวน
300 คน
ประชาชนเข้าร่วม
อบรม จ้านวน
1 กลุ่ม
ครัวเรือนมีรายได้
ที่เพิม่ ขึน ร้อยละ
70
ครัวเรือนมีรายได้
ที่เพิม่ ขึน ร้อยละ
70
30 คน
กลุ่มผู้สงู อายุเข้า
ร่วมอบรม
จ้านวน 50 คน
ประชาชนเข้าร่วม
อบรม จ้านวน
30 คน

กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนา มีความ
มั่ นคงในการประกอบอาชีพ
และมีรายได้เพิม่ มากขึน
เพือ่ ให้ประชาชนได้ประหยัดรายจ่าย
และเพิม่ ผลผลิตทางด้านการเกษตร

ส้านักงานปลัดฯ

เพือ่ ให้ประชาชนในต้าบลมีรายได้
เพิม่ ขึนและมีความมั่ นคงในการ
ประกอบอาชีพ
เพือ่ ให้ประชาชนในต้าบลมีรายได้
เพิม่ ขึนและมีความมั่ นคงในการ
ประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ
กลุ่มสตรีได้ร่วมกันท้ากิจกรรมใน
การมีรายได้เพิม่ ขึนมีอาชีพที่มั่ นคง

ส้านักงานปลัดฯ

เพือ่ ให้ประชาชนในต้าบลมีรายได้
เพิม่ ขึนและมีความมั่ นคงในการ
ประกอบอาชีพ

หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ

ส้านักงานปลัดฯ

ส้านักงานปลัดอบต.

ส้านักงานปลัดฯ

ส้านักงานปลัดอบต.
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2.2 แนวทำงสวัสดิกำรสังคม
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

1 โครงการสนับสนุนเบียยังชีพผู้สงู อายุ เพือ่ ช่วยเหลือผู้สงู อายุ
2 โครงการสนับสนุนเบียยังชีพคนพิการ เพือ่ ช่วยเหลือคนพิการ
3 โครงการสนับสนุนเบียยังชีพ
เพือ่ ช่วยเหลือผู้ปว่ ยเอดส์
ผู้ปว่ ยเอดส์
4 โครงการก่อสร้างบ้านพักและซ่อมแซม เพือ่ สร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กบั ผู้ดอ้ ยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ให้กบั ผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยและ
ผู้ดอ้ ยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน
5 โครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนา เพือ่ ให้ผู้สงู อายุได้มีการท้ากิจกรรม
การด้าเนินงานกิจกรรมผู้สงู อายุ
ร่วมกัน

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)
ผู้สงู อายุ
จ้านวน 520 คน
คนพิการ
จ้านวน 80 คน
ผู้ปว่ ยเอดส์
จ้านวน 1 คน
ก่อสร้างบ้านพัก
ผู้ดอ้ ยโอกาส ผู้ยากไร้
ผู้ยากจน จ้านวน 3หลัง
อบรม/ส่งเสริม
กิจกรรมผู้สงู อายุ
จ้านวน 520 คน
เด็ก เยาวชน ประชาชน
จ้านวน 300 คน

6 สนับสนุนการด้าเนินงาน
ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัว

เพือ่ ให้ครอบครัวอบอุน่ ส่งผลให้
ชุมชนเข็มแข็ง

7 โครงการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการชุมชน
8 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สงู อายุ ผู้พกิ าร
และผู้ดอ้ ยโอกาส

เพือ่ สร้างความมั่ นคง และพัฒนา
อุดหนุนสวัสดิการ
คุณาพชีวติ ให้กบั คนในชุมชน
ชุมชน จ้านวน 1 ครัง
เพือ่ เป็นการดูแลผู้สงู อายุ ผู้พกิ าร และ
ผู้สงู อายุ ผู้พกิ าร
ผู้ดอ้ ยโอกาส
ผู้ดอ้ ยโอกาส จ้านวน
1 โครงการ

งบประมำณและทีม่ ำ
2559
2560
2561
บำท
บำท
บำท
5,000,000
(กรมฯ)
500,000
(กรมฯ)
6,000
(อบต.)
150,000

10,000

10,000

100,000

100,000
20,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
ผู้สงู อายุ
จ้านวน 520 คน
คนพิการ
จ้านวน 80 คน
ผู้ปว่ ยเอดส์
จ้านวน 1 คน
บ้านพัก
จ้านวน 3 หลัง

ผลลัพธ์ทคี่ ำดว่ำ
จะได้รบั

หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ

ผู้สงู อายุได้รับการช่วยเหลือ

ส้านักงานปลัดอบต.

คนพิการได้รับการช่วยเหลือ

ส้านักงานปลัดอบต.

ผู้ปว้ ยเอดส์ได้รับการช่วยเหลือ

ส้านักงานปลัดอบต.

เพือ่ ให้ผู้ดอ้ ยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ส้านักงานปลัดอบต.
ได้มีที่อยู่อาศัยที่ดแี ละมั่ นคง
/ส่วนโยธา

ผู้สงู อายุ
ผู้สงู อายุได้ร่วมกันท้ากิจกรรมที่มี
ร่วมกิจกรรม ประโยชน์ทังส่วนตัวและส่วนรวม
จ้านวน 520 คน
เด็ก เยาวชน ครอบครัวอบอุน่ ชุมชนเข็มแข็ง
ประชาชน เข้าร่วม
กิจกรรม จ้านวน
300 คน
100,000 ชุมชนมีความ
คนในชุมชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่มั่ นคง
เข้มแข็งร้อยละ70
ผู้สงู อายุ ผู้พกิ าร ผู้สงู อายุ ผู้พกิ าร และผู้ดอ้ ยโอกาส
ผู้ดอ้ ยโอกาสได้ ได้รับการดูแลสุขภาพเบืองต้น
รับการดูแลจ้านวน
1 โครงการ

ส้านักงานปลัดอบต.

ส้านักงานปลัดอบต.

ส้านักงานปลัดอบต.
ส้านักงานปลัดอบต.
/สปสช.
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9 โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี
10 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศพด.
และโรงเรียนในพืนที่

เพือ่ เป็นการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม
สตรี
เพือ่ ให้เด็กได้รับสารอาหารที่มี
ประโยชน์และครบถ้วน

11 สนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและโรงเรียน
ในพืนที่
12 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กฬี าหมู่บา้ น เพือ่ ส่งเสริมด้านการกีฬาให้กบั เด็ก
เยาวชนและประชาชน
13 ก่อสร้างสนามกีฬาประจ้าต้าบล
14 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา

17 โครงการธรรมะเพือ่ ผู้สงู วัย

อุดหนุนกลุ่มสตรี
10,000
จ้านวน 1 กลุ่ม
จัดหาอาหารเสริม(นม) 800,000
ให้กบั เด็กเล็ก
(กรมฯ)
เด็กประถมศึกษา
จัดหาอาหารกลางวัน 1,730,000
ให้กบั เด็กเล็ก
(กรมฯ)
เด็กประถมศึกษา
อุดหนุนอุปกรณ์
35,000
กีฬา ทุกหมู่บา้ น

เพือ่ เป็นสถานที่ในการออกก้าลังกาย
สนามกีฬา
เล่น และแข่งขันกีฬาในระดับต้าบล
จ้านวน 1 แห่ง
เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน
ตลอดปีงบประมาณ
การกีฬาให้กบั เยาวชนประชาชน
เยาวชน ประชาชน
และผู้น้าท้องที,่ ผู้น้าท้องถิ่น ,ลูกจ้าง ผู้น้าชุมชน ทุกหมู่บา้ น
คณะผู้บริหาร,พนักงานส่วนต้าบล
เพือ่ ให้ผู้สงู อายุได้มีการท้ากิจกรรม
ผู้สงู อายุ
ท้าบุญ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ ฟังธรรม
หมู่ที่ 1 - 6
สร้างความสงบในจิตใจ

500,000
50,000

10,000

10,000

กลุ่มสตรี กลุ่มสตรีได้ร่วมกันท้ากิจกรรม
จ้านวน 1 กลุ่ม อันเป็นประโยชน์
เด็กได้รับ
สารอาหารร้อยละ
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ส้านักงานปลัดอบต.
ส้านักงานปลัดอบต.
/กรมส่งเสริม

เด็กได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์
และครบถ้วน
ส้านักงานปลัดอบต.
/กรมส่งเสริม

อุปกรณ์กฬี า เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
หมู่ที่ 1-6 ให้ความสนใจในการออกก้าลังกาย
และมีพฒั นาการด้านการกีฬา
สนามกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
จ้านวน 1 แห่ง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เยาวชน ประชาชน เยาวชน ประชาชน และผู้น้ามี
ผู้น้าชุมชนเข้าร่วม การพัฒนาด้านการกีฬาที่ดี
กิจกรรมตลอดปี
งบประมาณ
ผู้สงู อายุ ผู้สงู อายุได้รับความสงบในจิตใจ
ร่วมกิจกรรม และมีความสุข ในการท้าบุญท้ากุศล
จ้านวน 520 คน

ส้านักงานปลัดอบต.

ส้านักงานปลัดอบต.
/กรมส่งเสริม
ส้านักงานปลัดอบต.

ส้านักงานปลัดอบต.
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22 โครงการสภาองค์กรชุมชนต้าบล
หินแก้ว
- แก้ไขปัญหาที่ดนิ ท้ากิน และจัดตัง
กองทุนที่ดนิ
-ส่งเสริมสร้างสรรค์ปอ้ งกันรักษา
ปัญหาโลกร้อนแบบยั่งยืนโดยการ
ปลูกป่า จัดตังกลุ่มอนุรักษ์พทิ กั ษ์
สิ่งแวดล้อม
-พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง โดยพัฒนา
ศักยภาพแกนน้าและทุนของชุมชน
-ฟืน้ ฟูปอ้ งกันภัยพิบตั ิ จัดตังกองทุน
ป้องกันภัยพิบตั ิ
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเขาพางบ้านสวน หมู่ ที่ 5,6 ต้าบลหินแก้ว
เชื่อม หมู่ ที่ 8 ต.ท่าข้าม

เพือ่ ความมั่ นคงในที่ดนิ ท้ากินทังระบบ
อย่างยั่งยืน
เพือ่ เพิม่ พืนที่สเี ขียว ลดปัญหาโลกร้อน
และเป็นต้าบลต้นแบบ

ทุกหมู่ บา้ นในต้าบล
หินแก้ว
ทุกหมู่ บา้ นในต้าบล
หินแก้ว

50,000
50,000
(พอช./อบต.) (พอช./อบต.)
50,000
50,000
(พอช./อบต.) (พอช./อบต.)

เพือ่ ให้กลุ่มองค์กรต่าง ๆ มีความ
เข้มแข็งมั่ งคงและก้าวหน้า
เพือ่ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในยามเกิดภัยพิบตั ิ
เพือ่ ให้การคมนาคมมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

ทุกกลุ่มองค์กรใน
ต้าบลหินแก้ว
ทุกพืนที่ในต้าบล
ที่มีความเสียง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 5,000 เมตร

50,000
(พอช./อบต.)
50,000
(พอช./อบต.)
10,000,000
(พอช./อบจ.)

สภาองค์กร
ชุมชน และ
อบต.
ด้าเนินกิจกรรม
50,000
ให้กบั ต้าบล
(พอช./อบต.)
หินแก้ว
50,000
(พอช./อบต.)
10,000,000
(พอช./อบจ.)

เพือ่ ให้ประชาชนในต้าบลหินแก้ว ส้านักงานปลัด อบต.
ได้มีความเป็นอยู่ที่ดขี ึน มีความเป็น ส่วนโยธา
ระเบียบเรียบร้อย มีสขุ ภาพที่ดี
พอช. และ อบจ.
มีความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ มีความมั่ นคงในอาชีพ

2.3 แนวทำงกำรศึกษำ
ที่

โครงกำร

1 โครงการจัดกิจกรรมงาน
วันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นการสร้างขวัญและก้าลังใจ
ให้กบั เด็ก ๆ

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)
เด็ก เยาวชน
จ้านวน 500 คน

2 โครงการฝึกอบรมปฏิบตั ธิ รรม เสริม เพือ่ ฝึกปฏิบตั ธิ รรมเสริมสร้างคุณธรรม เด็ก เยาวชนในต้าบล
สร้างคุณธรรม จริยธรรม
จริยธรรมให้กบั เด็กและเยาวชน
หินแก้ว และเด็ก
เด็กและเยาวชน
นักเรียนทัง 3 โรงเรียน
3 โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการศึกษา
สนับสนุน กศน.
ให้ทั่วถึง
ต.หินแก้ว

งบประมำณและทีม่ ำ
2559
2560
2561
บำท
บำท
บำท
100,000

50,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ ำดว่ำ
จะได้รบั

หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ

เด็ก ร่วมกิจกรรม เด็กมีขวัญก้าลังใจมีการเตรียมพร้อม ส้านักงานปลัดอบต.
จ้านวน 500 คน ในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ชมุ ชน

เด็ก เยาวชน
ร่วมกิจกรรม
จ้านวน 50 คน
20,000 อุดหนุน กศน.
อบต
จ้านวน1โครงการ

เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทาง ส้านักงานปลัดอบต.
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการศึกษา ส้านักงานปลัดอบต.
ให้ทั่วถึง
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4 โครงการสนับสนุนวัสดุ , ครุภณ
ั ฑ์
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในต้าบล

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนรู้
แก่เด็กเล็ก

อุดหนุนวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

100,000
(อบต./
กรมฯ)

5 โครงการสนับสนุนศูนย์การ

เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ดนตรีไทย

อุดหนุนศูนย์เรียนรู้

93,000

เรียนรู้ดนตรีไทย

ให้กบั เด็ก เยาวชนและประชาชน

โรงเรียนบ้านจันทึง

อังกะลุง

-จัดซือเครื่องดนตรีองั กะลุง

ในท้องถิ่น

-เครื่องดนตรีองั กะลุง

จ้านวน 1 ชุดใหญ่

6 โครงการส่งเสริมทักษะชีวติ เด็กหินแก้ว เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนรู้

อุดหนุนโรงเรียน

วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ เพือ่ ให้เด็กได้มีประสิทธิภาพ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ในการเรียนรู้
จ้านวน 2 ศูนย์
เครื่องดนตรี

50,000
93,000

และวิชาภาษาอังกฤษ (จ้างครูผู้สอน) เรียนรู้และมีความพร้อมตามวัย
8 โครงการสนับสนุนจ้างครู
พลศึกษา (ร.ร.บ้านหินแก้ว)
9 โครงการสนับสนุนจ้างครู
ภาษาต่างประเทศ (ร.ร.บ้านหินแก้ว)
10 โครงการเลียงปลาดุกและปลานิล
ในบ่อดิน
11 โครงการเลียงผึงโพรง
12 โครงการเลียงหมูหลุม
13 โครงการพลิกโฉมอ่านออกเขียนได้
ใน 1 ปี (สนามเด็กเล่น)
14 โครงการปลูกปาล์มน้ามันทดแทน
ปาล์มเก่า

บ้านหินแก้ว

ให้แก่เด็กนักเรียนในต้าบล

เด็กนักเรียน

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนรู้

ครูพลศึกษา

เรียนรู้และมีพลามัยที่ดี

จ้านวน 1 คน

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดการ ครูภาษาต่างประเทศ

100,000

ครูพลศึกษา

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ส้านักงานปลัดอบต.

100,000

ครูพลศึกษา

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ส้านักงานปลัดอบต.

จ้านวน 1 คน ให้แก่เด็กนักเรียน
เด็กนักเรียน

เด็กนักเรียนสามารถน้าไปประกอบ

30,000

บ้านน้าเย็น

อาชีพในครัวเรือนได้ตอ่ ไป

เด็กนักเรียน

เด็กนักเรียนสามารถน้าไปประกอบ

เรียนรู้ในการประกอบอาชีพ

บ้านน้าเย็น

อาชีพในครัวเรือนได้ตอ่ ไป

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดการ อุดหนุนร.ร.บ้านหินแก้ว 80,000

เด็กนักเรียน

เด็กนักเรียนสามารถน้าไปประกอบ

เรียนรู้ในการประกอบอาชีพ

บ้านหินแก้ว

อาชีพในครัวเรือนได้ตอ่ ไป

เด็กนักเรียน

เด็กมีพฒ
ั นาการสมองที่ดขี ึน

เรียนรู้ในการประกอบอาชีพ
เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดการ อุดหนุนร.ร.บ้านน้าเย็น

25,000

อุดหนุนทัง 3 โรงเรียน 150,000

ของเด็กตามแนวนโยบายของรัฐบาล
เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดการ อุดหนุนร.ร.บ้านน้าเย็น
เรียนรู้ในการประกอบอาชีพ

ส้านักงานปลัด อบต.

จ้านวน 1 คน ให้แก่เด็กนักเรียน

จ้านวน 1 คน

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดการ อุดหนุนร.ร.บ้านน้าเย็น

เพือ่ เป็นการสร้างพัฒนาการสมอง

ส้านักงานปลัดอบต.

ร.ร.บ้านน้าเย็น ให้แก่เด็กนักเรียนที่หลากหลาย

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดการ

เรียนรู้และมีความพร้อมตามวัย

ส้านักงานปลัดอบต.

พร้อมสู่การเผยแพร่ดนตรีไทย

อุดหนุนโรงเรียน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนรู้

บ้านหินแก้ว
7 โครงการยกผลสัมฤทธิว์ ชิ าคณิตศาสตร์ เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดการ อุดหนุนร.ร.บ้านน้าเย็น

ได้มีเครื่องดนตรีไทยที่มีมาตรฐาน

ส้านักงานปลัดอบต.

ส้านักงานปลัด อบต.
ส้านักงานปลัด อบต.
ส้านักงานปลัด อบต.
ส้านักงานปลัด อบต.

ทัง 3 โรงเรียน สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
86,000

ปาล์มน้ามัน
275 ต้น

เด็กนักเรียนสามารถน้าไปประกอบ
อาชีพในครัวเรือนได้ตอ่ ไป

ส้านักงานปลัด อบต.
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2.4 แนวทำงกำรสำธำรณสุข
ที่

โครงกำร

1 โครงการอบรมเพิม่ ศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
2 โครงการรณรงค์ปอ้ งกันโรคไม่ตดิ ต่อ
เช่น เบาหวาน ความดัน มะเร็ง
เป็นต้น
3 โครงการรณรงค์ปอ้ งกัน
ไข้เลือดออก - มาเลเรีย

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ความรู้ในการปฏิบตั งิ าน
กับอาสาสมัครสาธารณสุข
เพือ่ เป็นการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)
อบรม อสม.

งบประมำณและทีม่ ำ
2559
2560
2561
บำท
บำท
บำท
20,000

ประชาชนทังต้าบล

25,000
(อบต./
สปสช)
40,000
(อบต./
สปสช)

ประชาชนทังต้าบล

4 โครงการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคในสัตว์

เพือ่ เป็นการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดในสัตว์

5 โครงการส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน

เพือ่ เป็นการส่งเสริมสาธารณสุข
มูลฐานในระดับหมู่บา้ น

6 สนับสนุนการด้าเนินงานกองทุนหลัก เพือ่ เป็นการส่งเสริมการสร้างสุขภาพ
ประกันสุขภาพ
ในชุมชน

ทังต้าบล

10,000

อุดหนุน หมู่ที่ 1-6

90,000

อุดหนุน สปสช

100,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ ำดว่ำ
จะได้รบั

หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ

อสม.ได้รับความรู้ อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้
ร้อยละ 90
และทัศนคติที่ดใี นการปฏิบตั งิ าน

ส้านักงานปลัดอบต.
/สปสช.

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ
80
ชุมชนได้รับการควบคุม
ประชาชนปลอด และป้องกันโรคติดต่อ
จากไข้เลือดออก- และไม่ตดิ ต่อ
มาเลเรีย
ร้อยละ 90
โรคระบาคในสัตว์ สถานการณ์แพร่ระบาด
ได้รับการควบคุม ของโรคในสัตว์ลดลง
ร้อยละ 80
อุดหนุน
การสาธารณสุขมูลฐานได้รับ
สาธารณสุขฯ การพัฒนาตังแต่ระดับหมู่บา้ น
จ้านวน 6 หมู่บา้ น
อุดหนุน สปสช. ประชาชนมีสขุ ภาพที่ดี ห่างไกลโรค
จ้านวน1 โครงการ

ส้านักงานปลัดอบต.

ส้านักงานปลัดอบต.

ส้านักงานปลัดอบต

ส้านักงานปลัดอบต

ส้านักงานปลัดอบต
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ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ ๒ กำรสร้ำงและพัฒนำคน คุณภำพ สังคมน่ำอยูส่ คู่ ณ
ุ ภำพชีวิตทีด่ ดี ว้ ยปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
-ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศำสตร์กำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
3.1 แนวทำงกำรส่งเสริมประชำธิปไตย
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

งบประมำณและทีม่ ำ
2559
2560
2561
บำท
บำท
บำท
10,000

1 โครงการประชุมประชาคมเพือ่ การจัด เพือ่ ให้การบริหารการมีสว่ นร่วม
ประชาชนทังต้าบล
ท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน ของภาคประชาชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รับฟังความคิดเห็นและ
มีสว่ นร่วมในการพัฒนา
2 โครงการส่งเสริมพัฒนาวิถี
เพือ่ พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชน
ประชาชนทังต้าบล
50,000
ประชาธิปไตย(การด้าเนินการเลือกตัง) มีสว่ นร่วมในวิธปี ระชาธิปไตย
สมาชิก อบต. ผู้น้าท้องที่
ผู้น้าท้องถิ่น

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ ำดว่ำ
จะได้รบั

หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ

ประชาชน เพือ่ ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ส้านักงานปลัดอบต.
เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้รับทราบข้อมูลเพือ่ การพัฒนาที่
ร้อยละ 80 เป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชน
ประชาชน เพือ่ ให้ประชาชนรู้เรื่องสิทธิหน้าที่และ ส้านักงานปลัดอบต.
ร่วมกิจกรรม ระบบประชาธิปไตย
ร้อยละ 80

3.2 แนวทำงกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ที่

โครงกำร

1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย
2 โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอปพร.,

วัตถุประสงค์
เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนให้กบั
ผู้ประสบภัย

เพือ่ เป็นการทบทวนความรู้ให้กบั
อปพร.
3 โครงการอบรมความรู้เกีย่ วกับภัยและ เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กบั
การป้องกันภัยแก่ประชาชน
ประชาชนในการป้องกันภัยต่างๆ
4 โครงการรณรงค์ขบั ขี่ปลอดภัย
เพือ่ ให้ประชาชนมีความปลอดภัย
ในการใช้รถ ใช้ถนน

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)
ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน
อปพร.
ประชาชนทังต้าบล
1 โครงการ
ป้ายประชาสัมพันธ์

งบประมำณและทีม่ ำ
2559
2560
2561
บำท
บำท
บำท
50,000

40,000
30,000
10,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ประชาชนผู้
ประสบภัยได้รับ
การช่วยเหลือ
อปพร. อบรม
จ้านวน 1 รุ่น
30,000 อบรมประชาชน
1 โครงการ
ป้ายประชา
สัมพันธ์

ผลลัพธ์ทคี่ ำดว่ำ
จะได้รบั
ประชาชนได้รับการบรรเทา
ความเดือดร้อนจากสาธารณภัย

หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ส้านักงานปลัดอบต.

อปพร.ได้รับการทบทวนความรู้พร้อม ส้านักงานปลัดอบต.
ที่จะปฏิบตั งิ านอยู่เสมอ
ประชาชนได้มีความพร้อมในการ ส้านักงานปลัดอบต.
ในการป้องกันภัยต่างๆ
ประชาชนมีจิตส้านึกในการสร้าง
ส้านักงานปลัดอบต.
ความปลอดภัยบนท้องถนน

5 โครงการวัสดุอปุ กรณ์การกูภ้ ยั อุปกรณ์ เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อม
จัดซือวิทยุสื่อสาร
เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันภัยฯ ในการกูช้ พี กูภ้ ยั
พร้อมอุปกรณ์ที่
(วิทยุสื่อสาร)
เกีย่ วข้อง
6 โครงการจัดตังศูนย์เตือนภัยภิบตั ิ
เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กบั
ศูนย์เตือนภัย 1 แห่ง
ประชาชนในการป้องกันภัยต่างๆ
7 การจัดซือรถกูช้ พี กูภ้ ยั เคลื่อนที่
เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อม
จัดซือรถกูช้ พี กูภ้ ยั
ในการกูช้ พี กูภ้ ยั และรับส่งผู้ปว่ ย
1 คัน
8 โครงการป้ายจราจรและ
เพือ่ ให้ประชาชนมีความปลอดภัย
ป้ายจราจรและ
สัญญาณไฟจราจร
และป้องกันอุบตั เหตุบนท้องถนน
สัญญาณไฟจราจร
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100,000

300,000

50,000

วิทยุสื่อสาร
พร้อมอุปกรณ์
ที่เกีย่ วข้อง
ศูนย์เตือนภัยพิบตั ิ
จ้านวน 1 ศูนย์
1,500,000 รถกูช้ พี กูภ้ ยั
1 คัน
ป้ายจราจรและ
สัญญาณไฟจราจร

การกูช้ พี กูภ้ ยั เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนได้มีความพร้อมในการ
ในการป้องกันภัยต่างๆ
การกูช้ พี กูภ้ ยั เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็ว
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ ลดอุบตั เิ หตุ

ส้านักงานปลัดอบต.

ส้านักงานปลัดอบต.
ส้านักงานปลัด อบต.
ส้านักงานปลัด อบต.

3.3 แนวทำงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

งบประมำณและทีม่ ำ
2559
2560
2561
บำท
บำท
บำท
10,000

1 โครงการบริการประชาชนเพือ่ ลดอุบตั ิ
เหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์
2 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ประจ้าหมู่ บา้ น พร้อมติดตังระบบ
สัญญาณเตือนภัย หมู่ ที่ 1,4,5,6
3 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
พร้อมติดตังเสียงตามสาย

เพือ่ ป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ
ด้านการจราจรช่วงเทศกาล
เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสารแก่ประชาชน

ลดอุบตั เิ หตุทางด้าน
การจราจรช่วงเทศกาล
หมู่ ที่ 1,4,5,6

เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสารแก่ประชาชน

หมู่ ที่ 3

500,000

4 โครงการติดตังกล้องวงจรปิด
บริเวณจุดเสี่ยงอันตรายในต้าบล
5 โครงการติดตังระบบเสียงไร้สาย
หมู่ ที่ 2 อันดับ 2

เพือ่ รักษาความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ของประชาชน
เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสารแก่ประชาชน

ทังต้าบล

60,000

ทังต้าบล

300,000

6 โครงการติดตังระบบเสียงตามสาย
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสารแก่ปผู้ปกครองเด็กนักเรียน

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านน้าเย็น

500,000

100,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
อุบตั เิ หตุลดลง
ร้อยละ 70
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ร้อยละ 80
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ร้อยละ 80
กล้องวงจรปิด
จ้านวน1โครงการ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ร้อยละ 90
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ร้อยละ 90

ผลลัพธ์ทคี่ ำดว่ำ
จะได้รบั

หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ

ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอด ส้านักงานปลัดอบต.
ภัยในการเดินทาง
ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ส้านักงานปลัดอบต.

ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ส้านักงานปลัดอบต.

เพือ่ รักษาความปลอดภัยในชีวติ และ ส้านักงานปลัดอบต.
ทรัพย์สนิ ของประชาชน
ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ส้านักงานปลัดอบต.
ได้อย่างรวดเร็ว
ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ส้านักงานปลัดอบต.
ได้อย่างรวดเร็ว
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ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ ๑ กำรเพิม่ มูลค่ำทำงเศรษฐกิจด้วยผลผลิตและกำรพัฒนำเกษตรกรรม อุตสำหกรรมกำรเกษตรและทุนทำงปัญญำ
-ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศำสตร์พฒ
ั นำกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิยกรรม และกำรท่องเทีย่ ว

4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเทีย่ ว
4.1 แนวทำงกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ที่

โครงกำร

1 สนับสนุนการด้าเนินงานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
2 สนับสนุนกลุ่มสหกรณ์
3 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
4 โครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอพียง

วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
เพือ่ ความมั่ นคงทางเศรษฐกิจ
เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
เพือ่ ความมั่ นคงทางเศรษฐกิจ
เพือ่ เป็นการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
เพือ่ เป็นศูนย์การเรียนรู้อย่างครบวงจร

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)
หมู่ ที่ 1-6
หมู่ ที่ 1-6
หมู่ ที่ 1-6
อบต.หินแก้ว

งบประมำณและทีม่ ำ
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ทคี่ ำดว่ำ
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
บำท
บำท
บำท
200,000 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนา
จ้านวน 1 กลุ่ม มีความมั่ นคง ทางเศรษฐกิจ
20,000
กลุ่มสหกรณ์
กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนา
จ้านวน 1 กลุ่ม
มีความมั่ นคง ทางเศรษฐกิจ
20,000 ศูนย์การเรียนรู้ฯ ประชาชนมีศนู ย์การเรียนรู้ที่มี
จ้านวน 1 ศูนย์ ความพร้อมในการให้บริการ
50,000
ศูนย์การเรียนรู้ฯ ประชาชนมีศนู ย์การเรียนรู้ที่มี
จ้านวน 1 ศูนย์ ความพร้อมในการให้บริการ

หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ส้านักงานปลัดอบต.
ส้านักงานปลัดอบต.
ส้านักงานปลัดอบต.
ส้านักงานปลัดอบต.

4.2 แนวทำงกำรส่งเสริมกำรเกษตร
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

1 โครงการอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการท้า เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
สวนปาล์ม สวนยางพารา
ในการประกอบอาชีพที่มั่ นคง
2 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ

เพือ่ ส่งเสริมการปลูกผักบริโภคปลอด
สารเคมีเพือ่ ให้มีสขุ ภาพที่ดี

3 โครงการจัดท้าน้าหมักชีวภาพและ
สารไล่แมลง

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ด้านการเกษตรปลอดภัย

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)
อบรมประชาชน
1 รุ่น 30 คน
หมู่ ที่ 1-6

อบรม ประชาชน
50 คน

งบประมำณและทีม่ ำ
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ทคี่ ำดว่ำ
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ
บำท
บำท
บำท
10,000
10,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนได้รับความรู้ในการ
ส้านักงานปลัดอบต.
(อบต.กสย. (อบต.กสย. อบรมฯ จ้านวน ประกอบอาชีพ
เกษตร)
เกษตร)
1 รุ่น 30 คน
10,000
10,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนได้รับการบริโภคผักปลอด ส้านักงานปลัดอบต.
(อบต.
(อบต.
กิจกรรมปลูกผัก สารพิษและมีสขุ ภาพที่ดแี ละ
เกษตร)
เกษตร)
ปลอดสารพิษ เพิม่ รายได้ในครอบครัว
จ้านวน 1 กลุ่ม
30,000
ประชาชนร่วม ประชาชนได้รับความรู้ในการท้า
ส้านักงานปลัดอบต.
อบรม 50 คน การเกษตรที่ปลอดภัยปลอดสารเคมี
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4.3 แนวทำงด้ำนกำรท่องเทีย่ ว
ที่

โครงกำร

1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้าตก
บางปลักเคย
2 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ศาลปู่โสม
หมู่ที่ 2

วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น
เพือ่ เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)
1 แห่ง

งบประมำณและทีม่ ำ
2559
2560
2561
บำท
บำท
บำท
2,000,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ ำดว่ำ
จะได้รบั

น้าตกบางปลักเคย น้าตกบางปลักเคยได้รับ
จ้านวน 1 แห่ง การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
300,000
ศาลปู่โสม สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว
จ้านวน 1 แห่ง ประชาชนในต้าบลได้

1 แห่ง

หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง

ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ 4 กำรบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อมให้เป็นฐำนกำรพัฒนำจังหวัดเชิงสร้ำงสรรค์ทยี่ งั่ ยืน
-ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรและอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม

5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
5.1 แนวทำงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

1 โครงการปล่อยพันธุส์ ตั ว์น้า สู่แหล่งน้า
ธรรมชาติ
2 โครงการรณรงค์สร้างจิตส้านึก อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าต้นน้า

เพือ่ ลดปัญหาการสูญพันธุข์ องสัตว์น้า
สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้สตั ว์น้า
เพือ่ สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าต้นน้า

3 โครงการปลูกป่าชุมชน

เพือ่ ให้พนที
ื ่ในต้าบลหินแก้วมีความ
อุดมสมบูรณ์ พืนที่ปา่ สีเขียวลดภาวะ
โลกร้อน
เพือ่ ช่วยป้องกันการชะล้างของผิวดิน
ป้องกันแนวตลิ่งพังทลาย

4 โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)
1 โครงการ
ประชาชน
จ้านวน 50 คน

งบประมำณและทีม่ ำ
2559
2560
2561
บำท
บำท
บำท
10,000
20,000

ประชาชน
จ้านวน 100 คน

10,000

ประชาชน
จ้านวน 100 คน

10,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
สัตว์น้า
เพิม่ ขึนร้อยละ 80
ประชาชนร่วม
กิจกรรม จ้านวน
50 คน
ประชาชนร่วม
กิจกรรม จ้านวน
100 คน
ประชาชนร่วม
กิจกรรม จ้านวน
100 คน

ผลลัพธ์ทคี่ ำดว่ำ
จะได้รบั

หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ

การเพิม่ จ้านวนของพันธุส์ ตั ว์น้าต่างๆ ส้านักงานปลัดอบต.
ประชาชนมีจิตส้านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าต้นน้า

ส้านักงานปลัดอบต.

ประชาชนได้มีพนที
ื ่ปา่ สีเขียว
อุดมสมบูรณ์ลดภาวะโลกร้อน

ส้านักงานปลัดอบต.

แนวตลิ่งไม่เกิดการพังทลาย

ส้านักงานปลัดอบต.
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5 โครงการคืนสัตว์สู่ปา่ เขาโสม
หมู่ ที่ 2
6 โครงการรณรงค์ปอ้ งกันการบุกรุก
ท้าลายป่าไม้

เพือ่ เป็นการอนุรักษ์พนั ธุส์ ตั ว์ปา่
ลดปัญหาการล่าสัตว์ปา่ มิให้เกิดการ
สูญพันธุข์ องสัตว์ปา่
เพือ่ สร้างจิตส้านึกให้กบั ประชาชน
ในการบุกรุกท้าลายป่าไม้

7 โครงการจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์
เขตพืนที่ปา่

เพือ่ เป็นการบอกแนวเขตพืนที่ปา่
ให้ประชาชนได้รับทราบ

8 โครงการขุดลอกคลองและสระน้าตืน เพือ่ เป็นการป้องกันมิให้แหล่งน้า
หมู่ ที่ 1-6
ธรรมชาติตนเขิ
ื น รักษาพันธ์สตั ว์น้า
9 โครงการบวชป่าต้นน้า หินโล่-หินราง เพือ่ ให้พนที
ื ่ในต้าบลหินแก้วมีความ
หมู่ ที่ 4
อุดมสมบูรณ์ พืนที่ปา่ สีเขียวลดภาวะ
โลกร้อน
10 โครงการสนับสนุนอาสาสมัครดูแล
เพือ่ ป้องกันและดูแลรักษาป่า
รักษาป่าหินโล่-หินราง
ในการบุกรุกท้าลายป่าไม้ และสัตว์ปา่
11 โครงการอนุรักษ์พนั ธุก์ รรมพืช
ตามแนวพระราชด้าริฯ
12 โครงการบริหารจัดการขยะ

13 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้า

1 โครงการ

10,000

ประชาชน
จ้านวน 100 คน

20,000

ป้ายประชาสัมพันธ์
จ้านวน 1 โครงการ
ขุดลอกคลอง
และสระน้า
หมู่ ที่ 1-6
บวชป่าต้นน้า
จ้านวน 1 โครงการ
อุดหนุนอาสาสมัคร
จ้านวน 1 โครงการ

เพือ่ เป็นการอนุรักษ์พนั ธุพ์ ชื ต่าง ๆ
ประชาชนทังต้าบล
ที่หายากมิให้สญ
ู พันธุ์ และสร้างพันธุพ์ ชื
แปลกใหม่เพิม่ ขึน
เพือ่ รณรงค์ลดขยะ และจัดกิจกรรม เด็ก เยาวชน ประชาชน 20,000
ลดขยะ เพือ่ เป็นการลดภาวะโลกร้อน 50 คน

เพือ่ เป็นการรณรงค์การใช้น้าอย่าง
ประหยัดลดภาวะการปล่อยน้าเสีย
ลงสู่แม่น้า

10,000

เด็ก เยาวชน ประชาชน 20,000
50 คน

20,000

สัตว์ปา่ เพิม่ ขึน เพือ่ เป็นการอนุรักษ์พนั ธุส์ ตั ว์ปา่
ร้อยละ 80 ลดปัญหาการล่าสัตว์ปา่ มิให้เกิดการ
สูญพันธุข์ องสัตว์ปา่
ประชาชนร่วม ประชาชนเห็นคุณค่าทรัพยากรป่า
กิจกรรม จ้านวน หยุดบุกรุกท้าลายป่าไม้
100 คน
40,000
ป้ายประชา ประชาชนได้ทราบถึงแนวเขตพืนที่ปา่
สัมพันธ์ จ้านวน
1 โครงการ
600,000 ขุดลอกแหล่งน้า ประชาชนในพืนที่ได้มีแหล่งน้าใช้
จ้านวน 6 หมู่ บา้ น เพือ่ การเกษตร และเป็นการรักษา
พันธ์สตั ว์น้าและพันธุส์ ตั ว์ปา่
บวชป่าต้นน้า ประชาชนได้มีพนที
ื ่ปา่ สีเขียว
จ้านวน 1โครงการ อุดมสมบูรณ์ลดภาวะโลกร้อน

ส้านักงานปลัดอบต.

20,000

ส้านักงานปลัดอบต.

อุดหนุน
ประชาชนเห็นคุณค่าทรัพยากรป่า
อาสาสมัคร หยุดบุกรุกท้าลายป่าไม้
จ้านวน 1โครงการ
ประชาชนเข้าร่วม ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและร่วมกัน
กิจกรรมร้อยละ 80 อนุรักษ์พนั ธุพ์ ชื แปลกใหม่และที่ใกล้
จะสูญพันธุ์
เด็ก เยาวชน
เด็ก เยาวชน ประชาชนในต้าบล
ประชาชนเข้าร่วม มีจิตส้านึกในการลดขยะมูลฝอย
กิจกรรมจ้านวน และลดขยะจากครัวเรือน
50 คน
เด็ก เยาวชน
เด็ก เยาวชน ประชาชนในต้าบล
ประชาชนเข้าร่วม มีจิตส้านึกในการลดขยะมูลฝอย
กิจกรรมจ้านวน และลดขยะจากครัวเรือน
50 คน

ส้านักงานปลัดอบต.

ส้านักงานปลัดอบต.

กองช่าง

ส้านักงานปลัดอบต.

ส้านักงานปลัดอบต.

ส้านักงานปลัดอบต.

ส้านักงานปลัดอบต.
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15 โครงการบวชป่าต้นน้า
น้าตกบางปลักเคย หมู่ที่ 5
พร้อมกันแนวเขตให้ชดั เจน

เพือ่ ให้พนที
ื ่ในต้าบลหินแก้วมีความ
บวชป่าต้นน้า
อุดมสมบูรณ์ พืนที่ปา่ สีเขียวลดภาวะ
และกันแนวเขต
โลกร้อน
จ้านวน 1 โครงการ

30,000

บวชป่าต้นน้า ประชาชนได้มีพนที
ื ่ปา่ สีเขียว
จ้านวน 1โครงการ อุดมสมบูรณ์ลดภาวะโลกร้อน

ส้านักงานปลัดอบต.

ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ ๕ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงกำรปรับสมดุลและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสูป่ ระชำคมอำเซียน
-ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปญั ญำท้องถิน่

6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญำท้องถิน่
6.1 แนวทำงกำรส่งเสริมกำรสืบทอดภูมิปญ
ั ญำท้องถิน่
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

1 สนับสนุนอนุรักษ์ศลิ ปะวัฒนธรรม
-เรือถ่อ เรือพาย

เพือ่ ให้มีการสืบทอดวัฒนธรรม
พืนบ้านสู่รุ่นลูกหลาน

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทังต้าบล

2 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวยไทย

เพือ่ เป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์
กีฬามวยไทย

กลุ่มนักกีฬา
มวยไทย

3 ส่งเสริมการแข่งขันเรือยาวประเพณี

เพือ่ เป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์
การแข่งขันเรือยาว ประเพณีทอ้ งถิ่น

ร่วมกิจกรรม
การแข่งขันเรือยาว
ประเพณี

งบประมำณและทีม่ ำ
2559
2560
2561
บำท
บำท
บำท
20,000

20,000

100,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ ำดว่ำ
จะได้รบั

เด็ก เยาวชน วัฒนธรรมพืนบ้านได้รับการสืบ
ประชาชนร่วม ทอดสู่รุ่นลูกหลาน
กิจกรรม
จ้านวน 1โครงการ
กลุ่มนักกีฬา กีฬามวยไทยได้รับการฟืน้ ฟู
มวยไทย และอนุรักษ์
จ้านวน 1 กลุ่ม
ประชาชนร่วม ประชาชนร่วมสืบสานงานประเพณี
กิจกรรม
การแข่งขันเรีอยาว
1 โครงการ

หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ส้านักงานปลัดอบต.

ส้านักงานปลัดอบต.

ส้านักงานปลัดอบต.
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6.2 แนวทำงกำรอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จำรีตประเพณี และรักษำอัตลักษณ์ของท้องถิน่
ที่

โครงกำร

1 โครงการประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สงู อายุ
2
3
4
5

โครงการประเพณีลอยกระทง
โครงการแห่เทียนพรรษา
โครงการประเพณีตรุษไทย
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธแี ละ
วันส้าคัญทางศาสนา

7 โครงการสนับสนุนกิจกรรมประเพณี
ท้าบุญตักบาตร

วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
ประเพณีทอ้ งถิ่นและประเพณี
ของไทย

เพือ่ อนุรักษ์วฒ
ั นธรรมประเพณี
ท้องถิ่นและประเพณีของไทย

เพือ่ อนุรักษ์วฒ
ั นธรรมประเพณี
ท้องถิ่นและประเพณีของไทย

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

งบประมำณและทีม่ ำ
2559
2560
2561
บำท
บำท
บำท
เด็ก เยาวชน ประชาชน 80,000

เด็ก เยาวชน ประชาชน 100,000
เด็ก เยาวชน ประชาชน 20,000
หมู่ ที่ 3,5
ตลอดปีงบประมาณ 10,000

หมู่ ที่ 1-6

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ ำดว่ำ
จะได้รบั

ประชาชนรู้จักและเห็นคุณค่าใน
เด็ก เยาวชน
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประชาชน เข้าร่วม ประเพณีทอ้ งถิ่น
กิจกรรม ร้อยละ
90

20,000

10,000

เด็ก เยาวชน
ประชาชน เข้าร่วม
กิจกรรม ตลอด
ปีงบประมาณ
เด็ก เยาวชน
ประชาชน เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ
90

หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ส้านักงานปลัดอบต.

ส้านักงานปลัดอบต.
ส้านักงานปลัดอบต.
ส้านักงานปลัดอบต.
ส้านักงานปลัดอบต.

ส้านักงานปลัดอบต.

6.3 แนวทำงกำรอนุรักษ์ ทำนุบำรุง รักษำโบรำณสถำน โบรำณวัตถุในพืน้ ที่
ที่

โครงกำร

1 โครงการปรับปรุงศาลาการเปรียญ
วัดแก้วประสิทธิ์

วัตถุประสงค์
ปรับปรุงศาลาการเปรียญ

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)
วัดแก้วประสิทธิ์

งบประมำณและทีม่ ำ
2559
2560
2561
บำท
บำท
บำท
500,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ ำดว่ำ
จะได้รบั

หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ

ศาลาการเปรียญ เพือ่ ใช้ในการประกอบพิธกี รรมทาง ส้านักงานปลัดอบต.
จ้านวน 1 หลัง ทางศาสนาร่วมกัน
อบจ/กรมศาสนา
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ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ ๕ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงกำรปรับสมดุลและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสูป่ ระชำคมอำเซียน
-ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ ยุทธศำสตร์กำรบรืหำรจัดกำร

7 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนนโยบำยของรัฐบำล
7.1 แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ที่

โครงกำร

1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
ยาเสพติดแก่เยาวชน

วัตถุประสงค์

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

เพือ่ ให้ความรู้ในพิษภัยยาเสพติดกับ
เด็กและเยาวชนและเพือ่ ขานรับ
นโยบายของรัฐบาล
เพือ่ รวมพลัง เยาวชน ประชาชน
ต่อต้านยาเสพติดโดยใช้สื่อการกีฬา

3 โครงการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์
ต่อต้านยาเสพติด

เพือ่ ให้ชมุ ชนปลอดยาเสพติด
และเพือ่ ขานรับนโยบายของรัฐบาล

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)
เด็ก เยาวชน
จ้านวน 1 รุ่น

งบประมำณและทีม่ ำ
2559
2560
2561
บำท
บำท
บำท
20,000
20,000

เด็ก เยาวชน
ประชาชน หมู่ ที่ 1-6

200,000

ประชาชนทังต้าบล

10,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
เด็กและเยาวชน
เข้าร่วมกิจกรรม
จ้านวน 1 รุ่น
เด็ก เยาวชน
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ้านวน
1 โครงการ
เด็ก เยาวชน
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ
80

ผลลัพธ์ทคี่ ำดว่ำ
จะได้รบั

หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ

เด็กและเยาวชนมีความรู้และร่วมกัน ส้านักงานปลัดอบต.
แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด
เพือ่ ขานรับนโยบายของรัฐบาล
ต้าบลเป็นพืนที่ปลอดยาเสพติด
ส้านักงานปลัดอบต.
เพือ่ ขานรับนโยบายของรัฐบาล

ต้าบลเป็นพืนที่ปลอดยาเสพติด
เพือ่ ขานรับนโยบายของรัฐบาล

ส้านักงานปลัดอบต.

7.2 แนวทำงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประพฤติมิชอบในภำครัฐอย่ำงจริงจัง
ที่

โครงกำร

1 โครงการอบรมจริยธรรม เสริมสร้าง
คุณธรรม และการปลูกจิตส้านึกใน
การป้องกันการทุจริต

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปได้มีจิตส้านึก คุณธรรม จริยธรรม
ในการกระท้าผิด

เด็ก เยาวชน
ประชาชน
1 รุ่น

งบประมำณและทีม่ ำ
2559
2560
2561
บำท
บำท
บำท
10,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ ำดว่ำ
จะได้รบั

หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ

เด็ก เยาวชน เด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไป ส้านักงานปลัดอบต.
ประชาชน เข้าร่วม ได้มีจิตส้านึก คุณธรรม จริยธรรม
อบรม
เพือ่ ขานรับนโยบายของรัฐบาล
จ้านวน 1 รุ่น
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7.3 แนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสูป่ ระชำคมอำเซียน
ที่

โครงกำร

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

วัตถุประสงค์

1 โครงการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมำณและทีม่ ำ
2559
2560
2561
บำท
บำท
บำท
20,000
20,000

เพือ่ ให้ประชาชนในต้าบลได้รับ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่ทนั สมัยพร้อม
จ้านวน 1 ศูนย์
กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2 โครงการจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์
เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ป้ายประชาสัมพันธ์ 200,000
เส้นทางและสถานที่ส้าคัญ
ส้าหรับผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะ
ทังต้าบล
ป้ายชื่อ-ซอยถนนในหมู่ บา้ น 3ภาษา ชาวต่างประเทศ
3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา
เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมี อบรมประชาชนทังต้าบล
อังกฤษและภาษาประเทศเพือ่ นบ้าน ความรู้ ลดปัญหาการสื่อสารที่กอ่ ให้
จ้านวน 1 โครงการ
(ภาษาพม่า)
เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน

20,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
ประชาชน
ได้รับข่าวสาร
ร้อยละ 80
ป้ายประชา
สัมพันธ์ 3ภาษา
ทังต้าบล
ประชาชนเข้ารับ
การฝึกอบรม
จ้านวน 1โครงการ

ผลลัพธ์ทคี่ ำดว่ำ
จะได้รบั

หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ

เพือ่ ให้ประชาชนในต้าบลได้รับ
ส้านักงานปลัดอบต.
ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่ทนั สมัยพร้อม
กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้มาติดต่อราชการมีความสะดวก
ส่วนโยธา
รวดเร็วขึนในการเดินทาง
การสื่อสารที่มีความถูกต้อง ชัดเจน
รวดเร็วมากยิ่งขึน

ส้านักงานปลัดอบต.

ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงกำรปรับสมดุลและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสูป่ ระชำคมอำเซียน
-ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร

8 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
8.1 แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพขององค์กรให้มีประสิทธิภำพ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

1 โครงการจัดท้าทะเบียนทรัพย์สนิ
(แผนที่ภาษี)

เพือ่ พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้

2 โครงการรณรงค์การช้าระภาษี

เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์และ
กระตุน้ จิตส้านึกในการเสียภาษี

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

งบประมำณและทีม่ ำ
2559
2560
2561
บำท
บำท
บำท
ครอบคลุมพืนที่ทังต้าบล 300,000

ท้าแผ่นป้าย/สื่อประชา
สัมพันธ์รณรงค์
การเสียภาษี

5,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ ำดว่ำ
จะได้รบั

แผนที่ภาษี มีระบบการพัฒนาการจัดเก็บรายได้
จ้านวน
ที่ได้มาตรฐาน
1 โครงการ
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ้านวนผู้เสียภาษีเพิม่ มากขึน
จ้านวน 1โครงการ

หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ
กองคลัง

กองคลัง

1 เว็บไซต์

70
10,000

4 โครงการวิจัยเชิงส้ารวจความพึงพอใจ เพือ่ เป็นการวัดผลการประเมินความ
ของผู้รับบริการ
พึงพอใจของผู้รับบริการ

ประชาชนทังต้าบล

20,000

5 โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน (จปฐ.) เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท้า
แผนพัฒนาต้าบล
6 โครงการจัดหาวัสดุ
เพือ่ ความเรียบร้อยและเป็นระเบียบ
ในการบริหารงานอบต.
ในการบริหารองค์กร

ประชาชนทังต้าบล

30,000

ตามความจ้าเป็น

600,000

7 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
ในการบริหารงาน อบต.

เพือ่ ความเรียบร้อยและเป็นระเบียบ
ในการบริหารองค์กร

ตามความจ้าเป็น

200,000

8 โครงการบ้ารุงรักษา ซ่อมแซม และ
ปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์

เพือ่ บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง
ทรัพย์สนิ ของทางราชการให้สามารถ
ใช้งานได้

ตลอดปีงบประมาณ

300,000

9 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิม่
ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

พัฒนาและเพิม่ พูนประสบการณ์
จากการดูงานอปท.และหน่วยงาน
อืน่ ที่เกีย่ วข้อง

10 โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่และการให้บริการ
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ผู้บริหาร
ของอบต. และกลุ่มผู้น้าท้องที่
ผู้น้าท้องถิ่น ผู้น้าองค์กรต่าง ๆ

เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากรในองค์กร ให้แก่เจ้าหน้าที่
ลูกจ้าง ผู้บริหารของอบต. และกลุ่ม
ผู้น้าท้องที่ ผู้น้าท้องถิ่น ผู้น้าองค์กร
ต่าง ๆ

3 โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพือ่ การ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร

ตัวแทนชุมชน ผู้น้าท้องที่
ผู้น้าท้องถิ่น สมาชิกอบต
คณะผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้างของ อบต.
ตลอดปีงบประมาณ 100,000

300,000

ประชาชนได้รับ มีการเพิม่ ช่องทางการรับรู้ขอ้ มูลข่าว
ช่องทางข่าวสาร สารพร้อมกับประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
เพิม่ ขึนร้อยละ 80 ข่าวสารขององค์กร
ผู้รับบริการพึงพอ มีการวัดผลการประเมินครบตาม
ใจการให้บริการ ตัวชีวัด
ร้อยละ 80
เก็บข้อมูลจปฐ. ประชาชนได้รับทราบถึงผลการ
ทุกครัวเรือน ด้าเนินงานของอบต.
วัสดุ
เกิดความเรียบร้อยและเป็น
มีใช้ตลอดปี ระเบียบในการบริหารองค์กร
งบประมาณ
ครุภณ
ั ฑ์
เกิดความเรียบร้อยและเป็น
มีใช้ตลอดปี ระเบียบในการบริหารองค์กร
งบประมาณ
ซ่อมแซม ปรับปรุง บ้ารุงรักษา /ซ่อมแซม /ปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์ ให้ใช้ ครุภณ
ั ฑ์ขององค์กรให้สามารถใช้
งานได้ ตลอดปี งานได้ เกิดความคุม้ ค่า
งบประมาณ
อบรมศึกษาดูงาน น้าความรู้ที่ได้มาพัฒนาท้องถิ่นได้
จ้านวน
อย่างมีประสิทธิภาพ
1 โครงการ

ส้านักงานปลัดอบต.

ส้านักงานปลัดอบต.

ส้านักงานปลัดอบต.
ส้านักงานปลัดอบต.
กองคลัง /กองช่าง
ส้านักงานปลัดอบต.
กองคลัง /กองช่าง
ส้านักงานปลัดอบต.
กองคลัง /กองช่าง

ส้านักงานปลัดอบต.

พนักงานเจ้าหน้าที่ บุคลากรในองค์กรได้มีทกั ษะ ความรู้ ส้านักงานปลัดอบต.
ลูกจ้าง อบต.และ ความสามารถในการปฏิบตั งิ านได้
กองคลัง/กองช่าง
กลุ่มผู้น้าองค์กร เพิม่ มากยิ่งขีน
ฝึกอบรม ประชุม
สัมมนา ตลอด
ปีงบประมาณ
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11 โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ จังหวัด เพือ่ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์
อ้าเภอ อปท.หรือส่วนราชการหน่วยงาน และความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐที่ขอสนับสนุน
-เพือ่ เป็นการแสดงออกถึง
-การจัดงานพิธี งานรัฐพิธตี า่ ง ๆ
ความจงรักภักดีและร่วมถวายพระพรฯ
และงานวัฒนธรรมประเพณีตา่ ง ๆ
12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่อง
เครื่องเล่นสนาม ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

เพือ่ ปรับปรุงเครื่องเล่นศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กให้มีความเรียบร้อย มีสภาพ
ที่ใช้งานได้

13 โครงการจัดซือโต๊ะ เก้าอื มุมส้าหรับ
ผู้ปกครองให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

เพือ่ ให้ศนู ย์พฒั นาเด็กเล็กมีความ
น่าอยู่ เพิม่ จ้านวนเด็กให้มากขึน

14 โครงการปรับปรุงอาคารส้านักงาน
ที่ท้าการ อบต.

เพือ่ ให้อาคารส้านักงาน อบต.มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่

15 โครงการจัดซือโต๊ะเก้าอี มุมส้าหรับ เพือ่ ให้ศนู ย์พฒั นาเด็กเล็กมีความ
มุมไว้จัดการเรียนรู้
น่าอยู่ เพิม่ จ้านวนเด็กให้มากขึน
ชันเก็บเครื่องนอนเด็ก
16 โครงการจัดซือเครื่องปรับอากาศ
เพือ่ ให้ศนู ย์พฒั นาเด็กเล็กมีความ
ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
น่าอยู่ เพิม่ จ้านวนเด็กให้มากขึน
(บ้านน้าเย็น)
17 โครงการจัดซือโทรทัศน์และเครื่องเสียง เพือ่ ให้ศนู ย์พฒั นาเด็กเล็กมีความ
ส้าหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
น่าอยู่ เพิม่ จ้านวนเด็กให้มากขึน
18 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

ตลอดปีงบประมาณ 23,000
-12 สิงหา (วันแม่)
-ปิยมหาราช
-5 ธันวา (วันพ่อ)
-กรมหลวงชุมพรเขตรฯ
และงานกาชาด
ศูนย์พฒั นาฯบ้านน้าเย็น 50,000

ศูนย์พฒั นาฯบ้านน้าเย็น

30,000

อบต.หินแก้ว

โต๊ะ เก้าอี ชันเก็บ
เครื่องนอน ให้กบั
ศูนย์พฒั นาบ้านในโสม
เครื่องปรับอากาศ
ให้ศนู ย์พฒั นาเด็กเล็ก
จ้านวน 2 เครื่อง
ศูนย์พฒั นาฯบ้านน้าเย็น
ศูนย์พฒั นาฯบ้านในโสม

เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยในศูนย์พฒั นา ปรับปรุงศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก และมีเป็นระเบียบเรียบร้อย เด็กเล็ก บ้านน้าเย็น,
น่าอยู่
บ้านในโสม

อุดหนุนอ้าเภอ เพือ่ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์
ส้านักงานปลัดอบต.
จ้านวน
และความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน
4 โครงการ

ศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กได้รับการ
ปรับปรุง
จ้านวน 1ศูนย์ฯ
โต๊ะ เก้าอื
จ้านวน 3 ชุด

สร้างแรงจูงใจให้เด็กเล็กมาเรียน
ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเพิม่ ขึน

โต๊ะเก้าอี ชัน
เครื่องนอน
จ้านวน 3 ชุด
เครื่องปรับอากาศ
จ้านวน 2 เครื่อง

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความ
น่าอยู่ เพิม่ จ้านวนเด็กให้มากขึน

ส้านักงานปลัดอบต.

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความ
น่าอยู่ เพิม่ จ้านวนเด็กให้มากขึน

ส้านักงานปลัดอบต.

50,000

50,000

50,000

40,000

50,000

กองช่าง

ให้ผู้ปกครองมีที่นั่งพัก ส้าหรับ
รอรับ- ส่ง เด็กเล็กและมีความน่าอยู่ ส้านักงานปลัดอบต.
ให้ผู้ปกครองน้าเด็กมาเรียนมากขึน
อาคารส้านักงาน อบต.มีความ
กองช่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่

โทรทัศน์และ ให้เด็กได้รับรู้ขอ้ มูลข่าวสารและ
เครื่องเสียง สร้างความบันเทิง เพิม่ พัฒนาการ
จ้านวน 2 ชุด ทางสมองของเด็ก
อาคารส้านักงาน อบต.มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่

ส้านักงานปลัดอบต.
ส้านักงานปลัดอบต.
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25,000

19 จัดซือครุภณั ฑ์เครื่องหาพิกดั ด้วย
สัญญาณดาวเทียม

เพือ่ ใช้สนับสนุนการตรวจสอบต้าแหน่ง จัดซือเครื่องหาพิกดั
งานด้านวิศวกรรมการผังเมือง และ สัญญาณดาวเทียม
โครงสร้างพืนฐาน
จ้านวน 1 เครื่อง

20 โครงการก่อสร้างรัวที่ท้าการ
อบต.หินแก้ว

เพือ่ ให้ส้านักงานมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย น่าอยู่

รัวที่ท้าการ อบต.

600,000

21 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ในเขตพืนที่ เพือ่ ให้ส้านักงานมีความเป็นระเบียบ
อบต.หินแก้ว
เรียบร้อย น่าอยู่
.
22 โครงการจัดซือครุภณั ฑ์ รถเกลี่ยดิน เพือ่ ใช้ส้าหรับการด้าเนินการปรับปรุง
ขนาด 150 แรงม้า
ซ่อมแซมถนนในพืนที่ตา้ บลหินแก้ว
23 โครงการจัดซือครุภณั ฑ์ รถบดล้อเหล็ก เพือ่ ใช้ส้าหรับการด้าเนินการปรับปรุง
ขนาด 10 ตัน
ซ่อมแซมถนนในพืนที่ตา้ บลหินแก้ว

ปรับปรุงภูมิทศั น์
อบต.หินแก้ว

500,000

จัดซือครุภณั ฑ์
รถเกลี่ยดิน
จัดซือครุภณั ฑ์
รถบดล้อเหล็ก

7,500,000
3,000,000

เครื่องหาพิกดั เพิม่ ประสิทธิภาพในงานส้ารวจ
สัญญาณดาวเทียม รังวัดและจัดท้าแผนที่ การการจัดท้า
ผังเมืองและโครงสร้างพืนฐานให้
มีความสะดวกรวดเร็วมากขึน

กองช่าง

รัวที่ท้าการ อบต. ส้านักงาน อบต. มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย น่าอยู่ มีความปลอดภัย
ในทรัพย์สนิ ของทางราชการ
อบต.หินแก้ว ส้านักงาน อบต. มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย น่าอยู่

กองช่าง

รถเกลี่ยดิน
จ้านวน 1 คัน
รถบดล้อเหล็ก
จ้านวน 1 คัน

กองช่าง

มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

ที่
1

2

3

4

5

6

7

8
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โครงกำรทีเ่ กินศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลและโครงกำรทีอ่ ยูใ่ นควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนอืน่
เป้ำหมำย
งบประมำณและทีม่ ำ
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ทคี่ ำดว่ำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตโครงกำร)
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
บำท
บำท
บำท
ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่
เพือ่ ประชาชนมีน้าสะอาดในการ
1 แห่ง
4,000,000 4,000,000 4,000,000 ครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้าสะอาดเพือ่ การ
อุปโภค - บริโภคที่พอเพียง
น้าประปาใช้ อุปโภค -บริโภคอย่างเพียงพอ
ร้อยละ 90
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
กว้าง 6 เมตร
2,160,000 2,160,000 2,160,000
ถนน คสล. การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
สายจันทึง - น้าเย็น
และปลอดภัย
ยาว 600เมตร
กว้าง 6 เมตร และปลอดภัย
ยาว 600 ม.
โครงการซ่อมแซมสะพานโยงลวด
เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
1 แห่ง
1,800,000 1,800,000 1,800,000
ครัวเรือน การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
หมู่ ที่ 4
และปลอดภัย
มีการคมนาคม และปลอดภัย
รวดเร็ว
ร้อยละ 90
ก่อสร้างฝายน้าล้นคลองแตะ
เพือ่ เป็นการพัฒนาแหล่งน้าทังเพือ่
1 แห่ง
1,000,000 1,000,000 1,000,000 ครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้าสะอาดเพือ่ การ
หมู่ ที่ 5 , 6
การเกษตรและอุปโภค
น้าใช้ร้อยละ เกษตรและแหล่งน้าดิบเพือ่ การ
80
บริโภคอย่างพอเพียง
โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นขนาดกลาง เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
กว้าง 6 เมตร
1,000,000 1,000,000 1,000,000
ครัวเรือนที่ การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
คลองพะงั น ซอยกิง่ ไผ่ หมู่ ที่ 5
และปลอดภัย
ยาว 10 เมตร
มีการคมนาคม และปลอดภัย
รวดเร็ว
ร้อยละ 90
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
กว้าง 5 เมตร 10,200,000 10,200,000 10,200,000 ถนน คสล. การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
สายสุขสวัสดิ์ หมู่ ที่ 6
และปลอดภัย
ยาว 3,400 เมตร
กว้าง 5 เมตร และปลอดภัย
ยาว 3,400 เมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
กว้าง 5 เมตร
6,900,000 6,900,000 6,900,000 ถนนได้มาตรฐาน การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
สายช่องโพธิส์ าง - โป่งเส็ง หมู่ ที่ 2
รวดเร็วและปลอดภัย
ยาว 2,300 เมตร
กว้าง 5 เมตร และปลอดภัย
ยาว 2,300 เมตร
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย
เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
กว้าง 6 เมตร
8,242,000 8,242,000 8,242,000 ถนนได้มาตรฐาน การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
จันทึง - เกล่า หมู่ ที่ 4,5 ต.หินแก้ว
รวดเร็วและปลอดภัย
ยาว 5,000 เมตร
กว้าง 6 เมตร และปลอดภัย
เชื่อมหมู่ ที่ 13 ต.รับร่อ
ยาว 5,000 เมตร

หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ
กรมส่งเสริมฯ
จังหวัดชุมพร
อบจ. กรมส่งเสริมฯ
จังหวัดชุมพร
อบจ.ชุมพร

ส้านักงานชลประทาน

กรมส่งเสริมฯ/ จังหวัด
อบจ./กรมทรัพยากรน้า

กรมส่งเสริมฯ จังหวัด
โยธาธิการ/ทางหลวง
ทางหลวงชนบท

อบจ.ชุมพร

74
ที่

โครงกำร
9 โครงการส่งน้าเพือ่ การเกษตร
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์/ไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

เพือ่ เป็นการพัฒนาระบบน้าเพือ่
การเกษตร

หมู่ ที่ 1-6

10 ก่อสร้างฝายน้าล้นขนาดกลาง
คลองน้าร้อน ซอยกวางตาย หมู่ ที่ 5

เพือ่ เป็นการพัฒนาแหล่งน้าทัง
เพือ่ การเกษตรและอุปโภค

1 แห่ง

11 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าคลองในพุก
หมู่ ที่ 5

เพือ่ เป็นการพัฒนาแหล่งน้าทัง
เพือ่ การเกษตรและอุปโภค

1 แห่ง

12 ขยายเขตไฟฟ้า

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะขันพืนฐานอย่างเสมอภาค

ทังต้าบล

13 โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
บ้านวังพุง หมู่ ที่ 3
และเพือ่ การเกษตรอย่างเพียงพอ

ประปา 1 แห่ง

14 ก่อสร้างฝายชะลอน้า

เพือ่ เก็บกักน้าสร้างความชุ่มชื่น
คลองหินโล่ 1 แห่ง
ให้กบั ป่า และเพือ่ ให้มีน้าเพือ่ การ คลองแพรกซัง 1 แห่ง
เกษตรที่พอเพียง
คลองหินเรือ 1 แห่ง

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ยุทธศาสตร์ บางอินทนิลทุ่งมะพร้าว-จปร.
16 โครงการผลิตพลังงานทดแทน(ชีวภาพ)

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
เพือ่ ให้ประชาชนได้มีการใช้พลัง
งานทดแทนที่ผลิตเอง

กว้าง 6 เมตร
ยาว 6,000 เมตร
ทังต้าบล

งบประมำณและทีม่ ำ
ตัวชี้วดั
2559
2560
2561
(KPI)
บำท
บำท
บำท
6,000,000 6,000,000 6,000,000 ครัวเรือนที่มีน้า
ใช้เพือ่ การเกษตร
ร้อยละ 90
1,000,000 1,000,000 1,000,000 ครัวเรือนที่มี
น้าใช้ร้อยละ
80
1,000,000 1,000,000 1,000,000 ครัวเรือนที่มี
น้าใช้ร้อยละ
80
14,000,000 14,000,000 14,000,000
ครัวเรือน
มีไฟฟ้าแสง
สว่างเพียงพอ
ร้อยละ 90
4,000,000 4,000,000 4,000,000 ครัวเรือนที่มี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 90
1,000,000 1,000,000 1,000,000 ครัวเรือนที่มี
1,000,000 1,000,000 1,000,000 น้าใช้เพือ่ การ
1,000,000 1,000,000 1,000,000 เกษตรร้อยละ
70
22,000,000 22,000,000 22,000,000 ถนนลาดยาง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 6,000 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000 ครัวเรือนมีการ
ใช้พลังงาน
ทดแทน ร้อยละ
60

ผลลัพธ์ทคี่ ำดว่ำ
จะได้รบั

หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ

มีน้าเพือ่ การเกษตรอย่างเพียงพอ

ชลประทาน

ประชาชนมีน้าเพือ่ การเกษตรและ
แหล่งน้าดิบเพือ่ การบริโภค
ที่เพียงพอ
ประชาชนมีน้าเพือ่ การเกษตรและ
แหล่งน้าดิบเพือ่ การบริโภคที่
เพียงพอ
ประชาชนได้รับบริการสาธารณะ
ขันพืนฐานอย่างเสมอภาค

ชลประทาน
กรมส่งเสริมฯ/ จังหวัด
อบจ./กรมทรัพยากรน้า
ชลประทาน
กรมส่งเสริมฯ/ จังหวัด
อบจ./กรมทรัพยากรน้า
การไฟฟ้า

ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างเพียงพอ

กรมส่งเสริม

ป่าไม้มีความชุ่มชื่น อุดมสมบูรณ์
และมีน้าเพือ่ การเกษตรที่เพียงพอ

ชลประทาน

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
มีพลังงานทดแทนใช้ในครัวเรือน
ช่วยลดรายจ่ายของครัวเรือน

ทางหลวงชนบท/
อบจ./ทหาร
กรมพลังงาน

75

ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

17 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าคลองรักษ์ เพือ่ เป็นการพัฒนาแหล่งน้าเพือ่ การ
หมู่ ที่ 4
เกษตรและอุปโภค
18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บางอินทนิน-จ.ป.ร.เขตระนอง หมู่ ที่ 5

เพือ่ เป็นที่ท้ากิจกรรมสาธารณะใน
หมู่ ที่ 5

19 โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบล ต้าบลหินแก้ว

เพือ่ เป็นสถานที่ให้บริการผู้ปว่ ย และ
ท้ากิจกรรมเกีย่ วกับสุขภาพ

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)
1 แห่ง

งบประมำณและทีม่ ำ
2559
2560
2561
บำท
บำท
บำท
1,000,000 1,000,000 1,000,000

กว้าง 6 เมตร 22,000,000 22,000,000 22,000,000
ยาว 6,000 เมตร
1 หลัง

4,000,000 4,000,000 4,000,000

20 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
เพือ่ ให้มีสถานที่จัดกิจกรรม
วัดแก้วประสิทธิ์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ศาลาการเปรียญ
ทางศาสนา
21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
กว้าง 6 เมตร
22,000,000 22,000,000 22,000,000
สายในพุก-คลองพร เชื่อมต.วังใหม่
และปลอดภัย
ยาว 6,000 เมตร
อ.เมือง จ.ชุมพร หมู่ ที่ 5
22 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าขนาดกลาง เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค ฝายกักเก็บน้า
4,000,000 4,000,000 4,000,000
คลองพงั น หมู่ ที่ 6
และเพือ่ การเกษตรอย่างเพียงพอ
จ้านวน 4 แห่ง
23 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา
น้าตกบางปลักเคย หมู่ ที่ 5

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างเพียงพอ

ประปา 1 แห่ง

4,000,000 4,000,000 4,000,000

24 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา
สายใยแพรกซัง หมู่ ที่ 5

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างเพียงพอ

ประปา 1 แห่ง

4,000,000 4,000,000 4,000,000

25 โครงการก่อสร้างระบบประปา
ซอยบางดุ-น้าเย็น หมู่ ที่ 5

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างพอเพียง

ประปา 1 แห่ง

4,000,000 4,000,000 4,000,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ ำดว่ำ
จะได้รบั

หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ

ครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้าสะอาดเพือ่ การเกษตร
ชลประทาน
น้าใช้เพือ่ การ และแหล่งน้าดิบ
เกษตรร้อยละ 80
ถนนลาดยาง ประชาชนมีสถานที่ท้ากิจกรรม
อบจ./ทหาร
กว้าง 6 เมตร ร่วมกัน
ยาว 6,000เมตร
ก่อสร้างอาคาร ชุมชนมีสถานที่ให้บริการผู้ปว่ ย
กรมอนามัย
รพ.สต. จ้านวน และมีสถานที่ท้ากิจกรรม
1 หลัง
เกีย่ วกับสุขภาพ
ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรม
กรมศาสนา
ศาลาการเปรียญ
ถนนลาดยาง ทางศาสนาการคมนาคม
อบจ. กรมส่งเสริมฯ
กว้าง 6 เมตร สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
จังหวัดชุมพร
ยาว 6,000 เมตร
ครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
ชลประทาน
น้าใช้เพือ่ การ และเพือ่ การเกษตรอย่างเพียงพอ
เกษตรร้อยละ 80
ครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
กรมส่งเสริม
น้าประปาใช้ และเพือ่ การเกษตรอย่างเพียงพอ
ร้อยละ 90
ครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
กรมส่งเสริม
น้าประปาใช้ และเพือ่ การเกษตรอย่างเพียงพอ
ร้อยละ 90
ครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
กรมส่งเสริม
น้าประปาใช้ และเพือ่ การเกษตรอย่างเพียงพอ
ร้อยละ 90

76
ที่

โครงกำร

26 โครงการฝายชะลอน้า หมู่ ที่ 4

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค ยาว 2,500 เมตร
และเพือ่ การเกษตรอย่างเพียงพอ

งบประมำณและทีม่ ำ
2559
2560
2561
บำท
บำท
บำท
1,000,000 1,000,000 1,000,000

27 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นชุมแสง หมู่ ที่ 6 เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค ยาว 2,500 เมตร
และเพือ่ การเกษตรอย่างเพียงพอ

1,000,000 1,000,000 1,000,000

28 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นคลองโป่งเส็ง เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค ยาว 2,500 เมตร
หมู่ ที่ 6
และเพือ่ การเกษตรอย่างเพียงพอ

1,000,000 1,000,000 1,000,000

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
สายโป่งเส็ง หมู่ ที่ 6
และปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ยาว 360 เมตร

1,060,000 1,060,000 1,060,000

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
สายวังพุง-บางแกลบ หมู่ ที่ 3,5
และปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ยาว 360 เมตร

1,060,000 1,060,000 1,060,000

31 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมลาดยางสาย เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
นาตีนเขา ทุ่งตาจอ หมู่ ที่ 5,6 ต.หินแก้ว และปลอดภัย
เชื่อมต่อหมู่ ที่ 8 ต.ท่าข้าม
32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดับอิฐ เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
เส้นทางสายเขาพาง-บ้านสวน หมู่ ที่ 5,6 รวดเร็วและปลอดภัย
ต.หินแก้ว เชื่อมต่อหมู่ ที่ 8 ต.ท่าข้าม
33 ขุดเจาะบ่อบาดาลซอยหินดาษ
หมู่ ที่ 6

เพือ่ ให้จะด้าเนินการเป็น
ระบบประปาหมู่ บา้ น

กว้าง 6 เมตร
8,242,000 8,242,000 8,242,000
ยาว 5,000 เมตร

กว้าง 6 เมตร
3,505,000 3,505,000 3,505,000
ยาว 5,000 เมตร

บ่อบาดาล 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
ครัวเรือนที่มี
น้าใช้เพือ่ การ
เกษตรร้อยละ 80
ครัวเรือนที่มี
น้าใช้เพือ่ การ
เกษตรร้อยละ 80
ครัวเรือนที่มี
น้าใช้เพือ่ การ
เกษตรร้อยละ 80
ถนน คสล.
กว้าง 5 เมตร
ยาว 360 เมตร
ถนน คสล.
กว้าง 5 เมตร
ยาว 360 เมตร
ซ่อมแซมถนน
ลาดยาง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 5,000 เมตร
ซ่อมแซมถนน
ดับอิฐ
กว้าง 6 เมตร
ยาว 5,000เมตร
ครัวเรือนที่มี
น้าใช้เพือ่ การ
อุปโภคบริโภค
ร้อยละ 80

ผลลัพธ์ทคี่ ำดว่ำ
จะได้รบั

หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ

ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างเพียงพอ

ชลประทาน

ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างเพียงพอ

ชลประทาน

ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างเพียงพอ

ชลประทาน

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

อบจ.ชุมพร

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

อบจ.ชุมพร

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

อบจ.ชุมพร

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

อบจ.ชุมพร

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีน้าใช้ อุปโภค
บริโภค อย่างเพียงพอ

กรมทรัพยากรธรณี

77
ที่

โครงกำร

34 ก่อสร้างระบบประปาซอยในช่อง
หมู่ที่ 6

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนได้มีน้าใช้
อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ

35 ก่อสร้างสถานีสบู น้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ เพือ่ ให้ประชาชนได้มีน้าใน
ส่งน้า หมู่ที่ 3,4
การท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)
ประปา 1 แห่ง

งบประมำณและทีม่ ำ
2559
2560
2561
บำท
บำท
บำท
4,000,000 4,000,000 4,000,000

สถานีสบู น้า 1 แห่ง 9,000,000 9,000,000 9,000,000

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายน้าเย็น-ในพุก หมู่ที่ 5

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร 17,280,000 17,280,000 17,280,000
ยาว 4,800 เมตร

37 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้า
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ

ประตูระบายน้า
1 แห่ง

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหินโล่-หินราง หมู่ที่ 4

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร 18,000,000 18,000,000 18,000,000
ยาว 5,000 เมตร

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายยินดีพฒั นา หมู่ที่ 4

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร 18,000,000 18,000,000 18,000,000
ยาว 5,000 เมตร

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
เส้นทางแพรกซัง - น้าใส
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร 25,000,000 25,000,000 25,000,000
ยาว 7,000 เมตร

41 อ่างเก็บน้าขนาดกลางซอยหินแก้ว

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างเพียงพอ

อ่างเก็บน้า
ขนาดกลาง

30,000,000 30,000,000 30,000,000

3,000,000 3,000,000 3,000,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ ำดว่ำ
จะได้รบั

ครัวเรือนที่มี
น้าประปาใช้
ร้อยละ 90
ครัวเรือนที่มี
น้าใช้เพือ่ การ
เกษตรร้อยละ 80
ถนน คสล.
กว้าง 5 เมตร
ยาว 360 เมตร
ครัวเรือนที่มี
น้าใช้เพือ่ การ
เกษตรร้อยละ 80
ถนน คสล.
กว้าง 6 เมตร
ยาว 5,000 เมตร
ถนน คสล.
กว้าง 6 เมตร
ยาว 5,000 เมตร
ถนน คสล.
กว้าง 6 เมตร
ยาว 7,000 เมตร
ครัวเรือนที่มี
น้าใช้เพือ่ การ
เกษตรร้อยละ 80

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีน้าใช้ อุปโภค
บริโภค อย่างเพียงพอ

กรมส่งเสริม

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีน้าใช้ในการ
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

ชลประทาน

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

อบจ.ชุมพร/
ทหาร

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีน้าใช้ อุปโภค
บริโภค อย่างเพียงพอ

ชลประทาน

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

อบจ.ชุมพร/
กรมส่งเสริม

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

อบจ.ชุมพร/
กรมส่งเสริม

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

อบจ.ชุมพร/
กรมส่งเสริม/
ทหาร
ชลประทาน

ประชาชนมีน้าเพือ่ การอุปโภค
และเพือ่ การเกษตรอย่างเพียงพอ

หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ

ส่วนที่ 6
การนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
1. การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
1.
แผนพัฒนาสามปีนั้น จะต้องดาเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนงานโครงการในแต่ล ะด้านที่กาหนดไว้ให้ มีรายละเอียด เป้าหมาย และสถานที่ ชัดเจน ตามกรอบ
เป้าหมาย ที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. นาแผนพัฒนาสามปีที่ได้จัดทาแล้วไปดาเนินการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี เป็นการนาเอาแผนงานโครงการที่ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒ นาสามปี ไปสู่การนางบประมาณมา
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในขั้นตอนนี้อาจมีข้อจากัดด้านงบประมาณ ดังนั้น
แผนงานโครงการของแผนพัฒนาสามปี จะมีส่วนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการของแผนพัฒนาสามปี ต่อไป
3. การนาแผนงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเป็น
ขั้นตอนที่สามารถวัดได้ว่า แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล จะมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด
การบริหารจัดการและประเมินผล
การบริหารจัดการมีขั้นตอนการปฏิบัติในระดับการปฏิบัติดังนี้
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. แผนพัฒนาสามปี
3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
4. ผู้บริหาร (นายกองค์การบริหารส่วนตาบล)
5. ส่วนราชการผู้ปฏิบัติ ได้แก่ สานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
6. การดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ โดยดาเนินการตามระเบียบพัสดุ และระเบียบที่เกี่ยวข้องจนกระทั่ง
ดาเนินการแล้วเสร็จ
7. การติดตามและประเมินผล
- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ระยะเวลาติดตาม
- วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. รายงานผลและเสนอความเห็นต่อสภาผู้บริหารท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคม และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ
2. การติดตามและประเมินผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ
28 ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยบุคคลจากหลาย
ฝ่ายด้วยกัน ทั้งบุคลากรจากองค์ กรปกครองท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือกซึ่งจากคณะกรรมการฯ มาจากคณะกรรมการหลายฝ่ายนี้ทาให้การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดผล
สาเร็จของโครงการ เพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง
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แนวทางในการติดตามประเมินผล
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการจัด ทาแผนพั ฒ นาองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 ข้อ 29 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้
1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้ องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร
2.1 ความสาคัญของการติดตามประเมินผล
การติดตาม (Monitoring)
การติ ด ตาม หมายถึ ง กิ จ กรรมภายในโครงการซึ่ ง ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ
(feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิ ภาพของวิธี การ
ด าเนิ น งานหากไม่ มี ร ะบบการติ ด ตามแล้ ว ย่ อ มส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า ในการด าเนิ น งานให้ ลุ ล่ ว ง
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
ในทางกลับกันหากโครงการมีระบบการติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
(cost effective) ดาเนินงานต่าง ๆ เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา, การติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย,การติดตามดูประสิทธิภาพในการดาเนินงานส่วนต่างๆ
การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการดาเนินงานเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง
แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผล
แผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้มีการปฏิบัติหรือไม่ อันเป็นตัวชี้วัดแผนหรือโครงการที่ได้
ดาเนินการไปแล้วนั้นได้ผลเป็นอย่างไรนาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่อีกทั้งเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องการใช้ทรัพยากรเพียงใดผลที่ได้จากการประเมินสามารถนาไปปรับปรุงและ
ตัดสินใจและการประเมินยังถือเป็นกระบวนตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่
เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงธรรม
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วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผลโครงการมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) ความก้าวหน้าในการดาเนินงานที่ทาไปแล้ว ได้ผลมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สามารถบรรลุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
2) ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดาเนินการ เช่น ปัญหาด้านการเงิน ปัญหาด้านบุคลากร
ปัญหาด้านเทคนิคและปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้
3) ผลที่ได้รับจากโครงการมีอะไรบ้าง มีปัญหา รวมทั้งข้อดีข้อเสียต่างๆ ที่จะเป็นแนวทาง
สาหรับจัดทาโครงการลาดับต่อไป
4) พิจารณาทบทวนถึงความสาเร็จของโครงการ และผลกระทบต่างๆ ของโครงการเพื่อใช้เป็นฐาน
ในการวางแผนโครงการในอนาคต
สรุปเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัดการประเมินผล
เกณฑ์มาตรฐาน
(Standard Criteria)
1. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย
2. ความเสมอภาค และความเป็น
ธรรมในสังคม

ตัวชี้วัด
(Indicators)
- ผลผลิต
- ผลลัพธ์
- การเข้าถึง
- การจัดสรรทรัพยากร
- การกระจายผลประโยชน์
- ความเสมอภาค

3. ความสามารถและคุณภาพในการ - สมรรถนะของหน่วยงาน
ให้บริการ
- ความทั่วถึงและเพียงพอ
- ความถี่ในการให้บริการ
- ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ
4. ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
- พันธกิจต่อสังคม
- ความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ
- การให้หลักประกันความ
เสี่ยง
- การยอมรับข้อผิดพลาด
5. การสนองตอบความต้องการของ - การกาหนดประเด็นปัญหา
ประชาชน
- การรับฟังความคิดเห็น
- มาตรการ/กลยุทธ์ในการ
แก้ไขปัญหา
- ความรวดเร็วในการแก้ไข
ปัญหา

ตัวอย่างกรอบตัวแปร
(Attributes)
- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากร
ที่ได้รับจัดสรรต่อคน
- ผลประโยชน์ที่แต่ละ
กลุ่มเป้าหมายได้รับในแต่ละครั้ง
- การไม่เลือกปฏิบัติ/หรือการ
เลือกปฏิบัติที่เป็นคุณประโยชน์
- พื้นที่เป้าหมายและประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ
- จานวนครั้งในการให้บริการ
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยนาเข้า
- การจัดลาดับความสาคัญ
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง
- การตัดสินใจที่สะท้อนความ
รับผิดชอบ
- ระดับการมีส่วนร่วม
- การปรึกษาหารือ
- การสารวจความต้องการ
- ทันต่อสถานการณ์และปัญหาที่
เกิดขึ้น
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6. ความพึงพอใจของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย

- ระดับ ความพึงพอใจ
- การยอมรับ/คัดค้าน

7. ผลเสียหายต่อสังคม

- ผลกระทบภายนอก
(ทางบวกและทางลบ)
- ต้นทุนทางสังคม

- สัดส่วนของประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่พอใจหรือไม่
พอใจ
- ความคาดหวัง
-ผลสะท้อนกลับ
- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- ค่าเสียโอกาส
- ความขัดแย้งทางสังคม

การติดตามผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว ได้กาหนดเวลาติดตามผลการดาเนินการโครงการ โดยติดตามผล
ทุก ๆ สามเดือน (ไตรมาส) เพื่อให้ทราบว่า โครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ ได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ และ
เป้ าหมายที่ ว างไว้ห รื อไม่ ใช้งบประมาณเท่าใด ผลการด าเนิน งานแล้ ว เสร็จ กาลั ง ดาเนินการ ยัง ไม่ไ ด้
ดาเนินการหรืออื่น ๆ แล้วสรุปผลในภาพรวมว่า ได้ดาเนินการแล้วเป็นสัดส่วนเท่าใด บรรลุผลตามที่กาหนด
ไว้หรือไม่
รูปแบบการติดตามผล
งานนโยบายและแผน สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว ได้กาหนดรูปแบบการ
ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามผลการดาเนินงาน สัดส่วน
การดาเนินงาน งบประมาณที่ใช้และความก้าวหน้าของโครงการ ดังนี้
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แบบที่ 1 การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการ

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

ทั้งหมด

ร้อยละของ
โครงการที่
ดาเนินการ

ร้อยละของ
งบประมาณที่
ดาเนินการ

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
งบประมาณ
รหัส
บัญชี

โครงการ

กิจกรรม/
เป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ตั้งไว้

จ่ายจริง

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
กาลัง
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

หมาย
เหตุ
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การประเมินผล
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหิ น แก้ ว ก าหนดประเมิ น ผลตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา คื อ การ
ประเมินผลโครงการ โดยกาหนดตัว ชี้วัดเพื่อวัดระดับความส าเร็จและ/หรือความล้ มเหลวของโครงการ
รายการประเมิ น ผลพิ จ ารณาจากปริ ม าณงาน เวลา ค่ า ใช้ จ่ า ย ความพึ ง พอใจ การให้ ป ระโยชน์ แ ก่
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่ได้รับประโยชน์ และผลที่ได้รับก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม นาไปสู่การประเมินผลว่า
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งจะ
ได้ผลการประเมินในภาพรวม
การรายงานการติดตามและประเมินผล
การกาหนด 1 ครั้ง หลังสิ้นปีงบประมาณ (ภายใน 30 ธันวาคมของปีงบประมาณ)
การติดตามผล จะรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการทั้งหมดที่นาไปสู่การปฏิบัติ และสรุปผล
การประเมินโครงการที่ดาเนินการแล้ว เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะสรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ เพื่อ
นาไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาว่า ได้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ แล้ว
รายงานผลต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบทั่วกัน โดยติดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยว่าสามสิบวัน
------------------------

