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คานา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
บริหารงานและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลหินแก้ว โดยมีการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว โดย
เสนอรูปแบบแผนงาน/ โครงการในช่วงระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2562
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว เป็น
เครื่องมือช่วยให้ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลหินแก้ว สามารถดาเนินการพัฒ นาองค์การบริหารส่ วนตาบล
หินแก้ว ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ
ในการสนับสนุนข้อมูล ข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อคิดเห็นสาหรับเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว
องค์การบริ หารส่วนตาบลหินแก้ว หวังเป็นอย่า งยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 2562) จะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ช่วย
ให้การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว ตลอดจนการบริหารงานและการติดตามประเมินผล
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว สะดวกยิ่งขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจ
และสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้วดีขึ้นต่อไป
งานนโยบายและแผน
พฤษภาคม 2559

แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560 – 2562

องค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว
อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
งานนโยบายและแผน
สานักงานปลัด อบต.หินแก้ว

ส่วนที่ 1
บทนา
การพัฒนาท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด จะต้องมีการกาหนด วิสัยทัศน์ หรือภาพในอนาคต
และแปลงลงสู่การปฏิบัติ ดังนั้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 จึงได้กาหนดประเภทของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไว้ 2 ประเภทคือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนระยะยาว 5 ปี และแผนพัฒนาสามปี
หรือแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ต้องมีการทบทวนและจัดทาทุกปี
ดังได้กล่าวมาแล้วว่า แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปสู่การปฏิบัติ
โดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง
และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/ กิจกรรมที่จะต้อง
นามาดาเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะ
มีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนี้ แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
กล่ าวคื อ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นใช้ก ารวางแผนพั ฒ นาเป็ นเครื่อ งมือในการจัด ทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี โดยนาโครงการ/ กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ไปจัดทางบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และ
ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
“แผนพัฒนาสามปี” เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลัก แนวคิด
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนว
ทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนามาดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามวัต ถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนี้ “แผนพัฒนาสามปี ” เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใ กล้ ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ก ล่ า วคื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใช้ ก ารวางแผนพั ฒ นาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด ท า
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี โดยน าโครงการ/กิ จ กรรม จากแผนพั ฒ นาสามปี ในปี ที่ จ ะจั ด ท า
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ไปจัดทางบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วย
ความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ดั ง นั้ น โครงการที่ บ รรจุ อ ยู่ ใ นแผนพั ฒ นาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปี แ รกของห้ ว ง
ระยะเวลาสามปีนั้น ควรมีสภาพความพร้อม ดังนี้
1. ความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยการมีการประเมินถึงความเป็นไปได้
ของโครงการ/ กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนาไป
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป

2
สรุป“แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพั ฒ นาที่ จั ด ท าขึ้ น ส าหรั บ ปี ง บประมาณแต่ ล ะปี ซึ่ ง มี ค วามต่ อ เนื่ อ งและเป็ น แผนก้ า วหน้ า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและ
มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
2. เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. เพื่อพัฒนาดาเนินโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาในห้วงระยะเวลาสามปีได้อยู่ชัดเจน
4. สามารถเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
5. เป็ น การจั ด เตรี ย มโครงการพั ฒ นาต่ า ง ๆ ให้ อ ยู่ ใ นลั ก ษณะที่ พ ร้ อ มจะบรรจุ ใ น
เอกสารงบประมาณประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณ

1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
หลังจากที่ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้ว
ขั้นตอนต่อไปคือ การแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1. การเตรียมการจัดทาแผน
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
4. การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
5. การจัดทารายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนา
6. การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
7. การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
สรุปขั้นตอนคร่าว ๆ ในการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์อนันต์
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กาหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับ วิสัย ทัศน์ พัน ธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒ นาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ กระบวนการต้องก่อให้เกิด
ความโปร่งใส ตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และหมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาตรา 6 และกระบวนการตามแนวคิด PDCA โดยให้นา
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหา
ความต้องการและข้อมูลนามาจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี
(6) ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
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1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ พิจารณาให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงระหว่ างแนวทางการดาเนิน งานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่ งผลทั้ งในเชิ ง
สนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจ กาหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ
สูงสุด องค์ประกอบที่สาคัญในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี คือ
ทรัพยากรการบริหาร ประกอบด้วย
1. เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งบประมาณ
จากภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย
2. คน หมายความรวมถึงผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น ทุก
ระดับ ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นจะต้อง
นาศักยภาพของกาลังคนเหล่านั้นมาใช้รวมทั้งต้องพัฒนากาลังคนเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
3. วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ทีสามารถนามาใช้
ในการบริหารท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสังคมโดยรวมได้อย่างเต็มศักยภาพ
การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืนการบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและ
นาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

สวนที่ ๒

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญของทองถิ่น

1. สภาพทั่วไป
องคการบริหารสวนตําบลหินแกว ไดกอตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้ง
องคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ซึ่งในขณะนี้มีพื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
168 ตารางกิโลเมตร
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
องคการบริหารสวนตําบลหินแกว ตั้งอยูที่ 65 หมูที่ 1 ตําบลหินแกว อําเภอทาแซะ
จังหวัดชุมพรหางจากอําเภอทาแซะ 30 กิโลเมตร และหางจากศูนยราชการ 25 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ดังนี้
ทิศเหนือ
จด ตําบลรับรอ
ทิศใต
จด ตําบลหาดพันไกร,ตําบลวังใหม,อําเภอเมือง
ทิศตะวันตก
จด เขตจังหวัดระนอง
ทิศตะวันออก
จด ตําบลทาขาม
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ตําบลหินแกวดานทิศตะวันตก ซึ่งติดกับจังหวัดระนอง มีลักษณะเปนพื้นที่ราบเนินเขา
สลับภูเขา ยังคงมีสภาพเปนปาที่สมบูรณ สวนดานทิศตะวันออกนั้นสวนใหญเปนที่ราบ โดยมีคลองพะงันไหล
ผานเหมาะตอการเกษตรกรรม
1.3 เขตการปกครองและประชากร
หมูที่

ชื่อหมูบาน

1
2
3
4
5
6

บานหินแกว
บานในโสม
บานวังพุง
บานในรักษ
บานจันทึง
บานนาตีนเขา
รวม

ประชากร
จํานวน
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
75 124
128
201 185
236
150 227
221
184 231
215
1,208 1,329 1,245
341 392
374
2,159 2,488 2,419

เนื้อที่
(ไร)

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

ชื่อผูใหญบาน
แตละหมูบาน
นายสุรศักดิ์ พูลศิลป
นายประเสริฐ สังขสม
นายสมชาย แยมรส
นายสิทธิพร กรแกว
นายแฟน วรรณาวิเศษ
นายมาริน สุวรรณพรม

หมายเหตุ ขอมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. 255๙
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แยกตามจํานวนประชากรแยกตามชวงอายุ (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย)
ชวงอายุ

ชาย หญิง รวม

นอยกวา 1 ป 19

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

ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป

32
44
39
37
21
24
29
26
31
23
36
43
27
27
31
31
26
35
27
28
26
36
30
31
42
36
32
40

22
33
30
18
23
38
26
17
32
26
30
29
27
33
25
27
35
23
47
36
33
35
37
42
28
37
35
41
40

41
65
74
57
60
59
50
46
58
57
53
65
70
60
52
58
66
49
82
63
61
61
73
72
59
79
71
73
80

ชวง
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
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป

48
43
38
42
37
37
32
35
48
39
43
34
35
48
52
39
47
49
39
58
34
47
50
51
34
37
33
34
38

37 85
31 74
41 79
33 75
39 76
32 69
44 76
44 79
35 83
42 81
33 76
43 77
45 80
38 86
36 88
36 75
38 85
52 101
39 78
58 116
42 76
39 86
40 90
33 84
42 76
40 77
30 63
39 73
32 70

ชวง
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
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป

30
34
30
19
16
13
17
16
12
16
14
13
11
14
8
11
9
3
7
9
11
9
4
5
11
10
6
3
6

33
25
27
22
15
20
11
11
14
10
16
14
22
10
9
11
7
12
7
8
10
8
10
8
6
4
9
3
3

63
59
57
41
31
33
28
27
26
26
30
27
33
24
17
22
16
15
14
17
21
17
14
13
17
14
15
6
9

6
แยกตามจํานวนประชากรแยกตามชวงอายุ (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย)
ชวงอายุ

87 ป
88 ป
89 ป
90 ป
91 ป
92 ป
93 ป
94 ป
95 ป
96 ป
97 ป
98 ป
99 ป
100 ป
มากกวา
100 ป

ชาย หญิง รวม
2 4
6
1 1
2
1 3
4
0 3
3
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
ขอมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. 255๙

7

2. สภาพดานเศรษฐกิจ
2.1 ประชากรในตําบลหินแกวสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีพืชเศรษฐกิจดังนี้
• ยางพารา
• มังคุด
• ปาลมน้ํามัน
• เงาะ
• สมโอ
• มะพราว
• กาแฟ
• หมาก
• ลองกอง
• ขาวนาป
• ทุเรียน
• ขาวไร
2.2 การพาณิชยกรรม และบริการ
• โรงงานอุตสาหกรรม
1
แหง
• รานคาทั่วไป
38 แหง
• จุดรับซื้อปาลมน้ํามัน
7
แหง
• ตลาดนัด
1
แหง
• ปมน้ํามันขนาดเล็ก
1
แหง
• อูซอมรถ
6
แหง
• รานรับซื้อของเกา
1
แหง
• โรงงานทําลูกชิ้น
1
แหง
• รานวัสดุกอสราง
1
แหง
• หองเชา
4
แหง
• รานรับซื้อยางพารา
1
แหง
• ประกอบการเต็นทเชา
1
แหง
• รานเสริมสวย
1
แหง
• ตูน้ํามันหยอดเหรียญ
3
แหง
• ลานไม
1
แหง
• โรงแรม
1
แหง
• โกดังสินคา
1
แหง
• โรงผลิตกาชชีวภาพ
1
แหง
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3. สภาพทางสังคม

3.1 การศึกษา
1. โรงเรียนประถมศึกษา
จํานวน 2 แหง
1.1 โรงเรียนบานจันทึง
หมูที่ 5
1.2 โรงเรียนบานน้ําเย็น
หมูที่ 5
2. โรงเรียนขยายโอกาส
จํานวน 1 แหง
2.1 โรงเรียนบานหินแกว
หมูที่ 3
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 แหง
3.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ําเย็น หมูที่ 5
3.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานในโสม หมูที่ 1
3.2 องคกรทางศาสนา
1. วัดแกวประสิทธิ์
หมูที่ 3
2. สํานักสงฆจันทึง
หมูที่ 5
3.3 สาธารณสุข
• โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล หมูที่ 5 จํานวน 1 แหง
3.5 กลุมมวลชน
กลุมแมบานเกษตรกร
จํานวน 1 กลุม
กลุมแมบานสายใยรัก
จํานวน 1 กลุม
กลุมสตรี
จํานวน 1 กลุม
กลุมนวดแผนไทย
จํานวน 1 กลุม
กลุมกลองยาว
จํานวน 1 กลุม
กลุมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ จํานวน 4 กลุม
กลุมอนุรักษศิลปะการแสดงพื้นบานมโนราห จํานวน 1 กลุม
กลุมหัตถกรรมและศิลปประดิษฐ จํานวน 1 กลุม
กลุมเรือถอ เรือบก
จํานวน 2 กลุม
กลุมจักรสาน
จํานวน 1 กลุม
กลุมดนตรีไทย
จํานวน 1 กลุม
กลุมอปพร.
จํานวน 1 กลุม
กลุมผูกผา
จํานวน 2 กลุม
กลุมขนมเบเกอรี่
จํานวน 1 กลุม
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ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น

โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล
องคการบริหารสวนตําบลหินแกว ไดกําหนดสวนการบริหาร ไวดังนี้
1. ฝายการเมือง
ประกอบดวย คณะผูบริหาร 4 คน และสมาชิกสภาอบต. จํานวน 12 คน
2. ฝายประจํา องคการบริหารสวนตําบลหินแกวไดกําหนดอัตรากําลัง ดังนี้
1. นักบริหารงานทองถิ่น (ปลัดอบต.)
1 อัตรา
2. นักบริหารงานทองถิ่น (รองปลัด อบต.)
1 อัตรา
สํานักงานปลัดอบต. ประกอบดวย
1. หัวหนาสํานักงานปลัดอบต.
1 อัตรา
2. นักวิเคราะหนโยบายและแผน
1 อัตรา
3. นักพัฒนาชุมชน
1 อัตรา
4. เจาพนักงานธุรการ
1 อัตรา
5. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 อัตรา
6. ครูผูดูแลเด็ก
2 อัตรา
7. นักทรัพยากรบุคคล
1 อัตรา (วาง)
8 . ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล (พนักงานจางตามภารกิจ) 1 อัตรา
9. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (พนักงานจางตามภารกิจ)
1 อัตรา
10. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พงจ.ภารกิจ)
1 อัตรา
11. พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางตามภารกิจ)
1 อัตรา
12. ผูช วยเจาพนักงานธุรการ (พงจ.ภารกิจ)
1 อัตรา
13. คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)
1 อัตรา
กองคลัง ประกอบดวย
1. นักบริหารงานการคลัง (ผูอํานวยการกองคลัง)
1
2. เจาพนักงานการเงินและบัญชี
1
3. เจาพนักงานพัสดุ
1
4.. เจาพนักงานจัดเก็บรายได
1
5.. ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี( พงจ. ภารกิจ) 1 อัตรา
6. ผูชว ยเจาหนาที่ธุรการ (พงจ.ภารกิจ)
1
กองชาง ประกอบดวย
1. นักบริหารงานชาง (ผูอํานวยการกองชาง)
1
2. นายชางโยธา
๒
3. พนักงานผลิตน้ําประปา (พนักงานจางตามภารกิจ)
1
4. ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (พนักงานจางตามภารกิจ)
1
5. พนักงานผลิตน้ําประปา (พนักงานจางทั่วไป)
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ดานรายได/รายจายขององคการบริหารสวนตําบลหินแกว
รายไดขององคการบริหารสวนตําบล ในระยะเวลา 5 ป แยกไดดังนี้
ประเภทรายได

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

- รายไดที่จัดเก็บเอง
- รายไดทสี่ วน
ราชการตาง ๆ จัดเก็บ
ให
- เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล

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

2,144,157.64
12,735,312.83

5,543,838

5,269,060

5,621,189

6,320,612

6,134,543

รายรับรวม

16,900,533.42

16,610,427.79

20,326,150.79

20,621,397.22

21,014,013.47

รายจายขององคการบริหารสวนตําบลในระยะเวลา 5 ป แยกไดดังนี้
ประเภทรายจาย
- เงินเดือน
- คาจางประจํา
- คาจางชั่วคราว
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
- เงินอุดหนุน
- คาครุภัณฑ
- คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง
- งบกลาง
- รายจายอื่น

ป 2554
3,790,721
938,567
957,797.49
1,331,710.84
469,955.56
1,184,000
514,850
1,793,480
452,250
13,000

ป 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

805,624
13,380
11,446,331.89 14,527,714.73

ป 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

ป 2557
ป 2558
5,691,241
6,378,067
1,047,695.25
776,180
1,765,346.28 1,275,835,.98
1,426,190.70 1,529,540.67
920,115.24
889,259.95
2,094,600 1,836,487.18
380,784
1,135,341
2,075,500
4,168,300

277,204
565,271
538,475
16,560
288,534
13,123,814.40 16,255,277.47 18,527,486.78

สวนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
ผลการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลที่ผานมา
องคการบริหารสวนตําบลหินแกว ไดจัดตั้งขึ้นมาตั้งแตป พ.ศ.2540 มีพื้นที่รับผิดชอบ
ทั้งหมด 6 หมูบาน ความตองการของประชาชนในพื้นที่มีหลายรูปแบบ ทั้งความตองการดานโครงสราง
พื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน
ผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหินแกวที่ผานมาไมบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมาย เพราะมีแผนงาน/โครงการที่ยังไมไดดําเนินการจํานวนมากซึ่งมีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณ
สําหรับในชวงที่ผานมา แผนงาน/โครงการที่ไดดําเนินการไปแลวสามารถแยกเปนงานไดดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา
1.1 แนวทางการคมนาคมและขนสง
1.2 แนวทางการคมนาคมสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานครอบคลุม
เพียงพอตอความตองการของราษฎร
2. พัฒนาระบบประปา แหลงน้ํา และภาชนะกักเก็บน้ําใหมีประสิทธิภาพเพียงพอ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนา
2.1 แนวทางการสงเสริมอาชีพ
2.2 แนวทางสวัสดิการสังคม
- การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพ สุขอนามัย และสภาพแวดลอม
- การสงเสริมและพัฒนาผูพิการ สุขอนามัย และสภาพแวดลอม
- การสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน อาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวัน
- การสงเสริมดานที่พักอาศัยใหแกผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูยากจน
2.3 แนวทางการศึกษา
2.4 แนวทางการสาธารณสุข
2.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมอาชีพ
2. เพื่อสงเสริมและสังคมสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส คนยากจน และผูพิการให
สามารถชวยตัวเองได

11
3. เพื่อใหราษฎรมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูทั้งการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการตางๆ
ใหครบถวนใหมีคุณภาพและตอเนื่อง
4. เพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน
5. เพื่อสงเสริมและการพัฒนาระบบสาธารณสุข ปองกันโรคระบาด เสริมสรางสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1 แนวทางการพัฒนา
3.1 แนวทางการสงเสริมประชาธิปไตย
3.2 แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 แนวทางดานการรักษาความสงบเรียบรอย
3.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประชาชนทราบถึงกระบวนการการมีสวนรวมตามแนวทางระบบประชาธิปไตย
2. เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
3. เพื่อสงเสริมความมั่นคงในชีวิต และทรัพยสิน และปองกันภัยฝายพลเรือน
4. ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
4.1 แนวทางการพัฒนา
4.1 แนวทางการสงเสริมการลงทุน
4.2 แนวทางการสงเสริมการเกษตร
4.3 แนวทางดานการทองเที่ยว
4.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาระบบและแหลงทองเที่ยวในตําบล
2. เพื่อสงเสริมการเกษตรในการลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร
3. เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
4. เพื่อสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในชุมชน เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
5. เพื่อสงเสริมใหชุมชนพึ่งพาตนเองไดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แนวทางการพัฒนา
5.1 แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ คุมครองดูแลบํารุงรักษาปา
และน้ําแบบบูรณาการ
5.2 วัตถุประสงค
1 เพื่ออนุรักษ ปองกัน รักษาฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมดุล
2 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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6. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 แนวทางการพัฒนา
6.1 แนวทางการสงเสริมและการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น
6.2 แนวทางการอนุรักษขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และรักษาอัตลักษณของทองถิ่น
6.3 แนวทางการอนุรักษ ทํานุบํารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่
6.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ทั้งในระดับชาติและ
ระดับทองถิ่นไวใหคงอยูตลอดไป
7. ยุทธศาสตรดานนโยบายสําคัญของรัฐบาล
7.1 แนวทางการพัฒนา
7.1 แนวทางการปองกันแกไขปญหายาเสพติด
7.2 แนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง
7.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อรณรงคและสงเสริมการปองกันยาเสพติด
2. เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหมีคุณธรรม จริยธรรมมิใหมีการกระทําผิดการทุจริต
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารองคกร
8.1 แนวทางการพัฒนา
8.1 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพขององคกรใหมีประสิทธิภาพ
8.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร
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บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนา ป 2558
องคการบริหารสวนตําบลหินแกว อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมและขนสง
1.2 การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
รวม
2. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 การสงเสริมอาชีพ
2.2 สวัสดิการสังคม
2.3 การศึกษา
2.4 การสาธารณสุขและการอนามัย
รวม
3. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบรอย
3.1 การสงเสริมประชาธิปไตย
3.2 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 การรักษาความสงบเรียบรอย
รวม
4. ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
4.1 การสงเสริมการลงทุน
4.2 การสงเสริมการเกษตร
4.3 การทองเที่ยว
รวม
5. ยุทธศาสตรดานบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
รวม
6. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 การสงเสริมการสืบทอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิ่น
6.2 การอนุรักษขนมธรรมเนียม จารีตประเพณี
และรักษาอัตลักษณของทองถิ่น
6.3 การอนุรักษ ทํานุบํารุง รักษาโบราณสถาน
โบราณวัตถุในพื้นที่
รวม

จํานวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา ป 2558

จํานวนโครงการ
ที่ปฏิบัติในป 2558

18
15
34

11
7
18

8
15
16
7
46

2
8
6
5
21

2
6
5
13

2
2

3
2
2

-

7
13

0
4

13

4

3
7

1
4

1

-

11

5
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
7. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
7.1 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
7.2 การปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐอยางจริงจัง
7.3 การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
รวม
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารองคกร
8.1 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพขององคกรใหมี
ประสิทธิภาพ
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา ป 2558

จํานวนโครงการ
ที่ปฏิบัติในป 2558

3
1

3
-

3
7

3

21

8

21
152
คิดเปนรอยละ

8
61
40.13

สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ป 2558 จํานวนโครงการที่มีตาม
แผนพัฒนาป 2558 และโครงการเพิ่มเติ มแผนพัฒ นาสามป พ.ศ.2558-2560 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ซึ่ง
ประกาศใชเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ โครงการเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ ๒) ประกาศใชเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ รวมจํานวนทั้งสิ้น 150 โครงการ องคการบริหารสวน
ตําบลหินแกว ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาลอีก
จํานวน 1 โครงการ และการดําเนินโครงการ
หินแกว Bike for Mom จํานวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 152 โครงการ
ซึ่งองคการบริหาร
สวนตําบลหินแกว สามารถปฏิบัติตามแผนพัฒนา ป ๒๕๕๘ ไดจริง จํานวน 61 โครงการ คิดเปน
รอยละ 40.13 ของโครงการที่มีปฏิบัติไดจริงในแผนพัฒนาทั้งหมดป 2558
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จากตารางขางตน สามารถแสดงเปนแผนภูมิเปรียบเทียบการปฏิบัติตามแผนพัฒนาป 2558 ทั้ง ๘
ยุทธศาสตร
ไดตามแผนภูมิ

จากแผนภูมิขางตนแสดงใหเห็นวา ทั้ง ๘ ยุทธศาสตรการพัฒนานั้น องคการบริหารสวนตําบลหินแกว
มีการพัฒนาในยุทธศาสตรเรียงตามลําดับไดดังตอไปนี้
อันดับที่ 1 คือยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มากที่สุด ถึงรอยละ 34 ของโครงการที่ปฏิบัติ
ทั้งหมด
อันดับที่ ๒ คือยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน รอยละ 30 ของโครงการที่ปฏิบัติทั้งหมด
อันดับที่ 3 คือยุทธศาตรดานบริหารองคกร รอยละ 13 ของโครงการที่ปฏิบัติทั้งหมด
อันดับที่ 4 คือยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น รอยละ 8 ของ
โครงการที่ปฏิบัติทั้งหมด
อันดับที่ 5 คือยุทธศาสตรดานบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รอยละ 7 ของโครงการ
ที่ปฏิบัติทั้งหมด
อันดับที่ ๖ คือยุทธศาสตรดานนโยบายสําคัญของรัฐบาล รอยละ 5 ของโครงการที่ปฏิบัติทั้งหมด
อันดับที่ 7 คือยุทธศาสตรดานดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
รอยละ 3 ของโครงการที่ปฏิบัติทั้งหมด
อันดับที่ 8 คือ ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
มิไดมีการดําเนินการแตอยางใด
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จากตารางขางตน สามารถแสดงเปนแผนภูมิเปรียบเทียบระหวางโครงการตามแผนพัฒนา และที่นํามาปฏิบัติ
ไดจริง ตามแผนภูมิ

จากแผนภูมิทั้ง ๘ ยุทศาสตร องคการบริหารสวนตําบลหินแกว สามารถปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ไดดังตอไปนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 คือยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนา 34 โครงการ
ดําเนินการได 18 โครงการคิดเปนรอยละ 30 ของโครงการที่ปฏิบัติทั้งหมด
ยุทธศาสตรที่ ๒ คือดานคุณภาพชีวิต แผนพัฒนา 46 โครงการ ดําเนินการได 21
โครงการ คิดเปนรอยละ 34 ของโครงการที่ปฏิบัติทั้งหมด
ยุทธศาสตรที่ ๓ คือยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอยแผนพัฒนา 13 โครงการ
ดําเนินการได 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 3 ของ
โครงการที่ปฏิบัติทั้งหมด
ยุทธศาสตรที่ 4 คือยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ
การทองเที่ยว แผนพัฒนา 7 โครงการ ไมไดมีการดําเนินการแตอยางใด
ยุทธศาสตรที่ ๕ คือยุทธศาสตรดานบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
แผนพัฒนา
13 โครงการ ดําเนินการได 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 7 ของโครงการที่ปฏิบัติทั้งหมด

แผนพัฒนา
ทั้งหมด
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ยุทธศาสตรที่ ๖ คือยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
11 โครงการ ดําเนินการได 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 8 ของโครงการที่ปฏิบัติ

ยุทธศาสตรที่ ๗ คือยุทธศาสตรดานนโยบายสําคัญของรัฐบาล แผนพัฒนา 7 โครงการ
ดําเนินการได 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 5 ของโครงการที่ปฏิบัติทั้งหมด
ยุทธศาสตรที่ ๘ คือยุทธศาสตรดานการบริหารองคกร แผนพัฒนา 21 โครงการ
ดําเนินการได 8 โครงการ รอยละ 13 ของโครงการที่ปฏิบัติทั้งหมด
หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลที่ผานมา
การวางแผนเปนการพิจารณา
และกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย ที่
เปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางปจจุบันละอนาคต
เปนการคาดการณสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น
การวางแผนจึงมีความเกี่ยวของกับการคาดการณตาง ๆ ในอนาคต และการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ ที่ดี
ที่สุด โดยผานกระบวนการคิดกอนทํา ฉะนั้น จึงกลาวไดวา การวางแผน คือความพยายามที่เปนระบบ เพื่อ
ตัดสินใจ เลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
องคการบริหารสวนตําบล จึงจําเปนตองมีการวางแผนเพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนา
โดย กําหนดให ส อดคล องกั บแผนพั ฒ นาระดับตาง ๆ ไดแก แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรมและรัฐวิสาหกิจตางๆ ซึ่งเปนแผนระดับชาติ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด ตลอดจนแผนยุทธศาสตรอําเภอ และแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลเอง
ดั ง นั้ น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในฐานะบทบาทของภาคี ก ารพั ฒ นาในแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 จะตองดําเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ดังนี้
1. นําแผนชุมชนมาประกอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาทองถิ่นเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น และผลักดันการดําเนินงานภายใตแผนชุมชนใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม โดยการระดมทรัพยากรใน
พื้นที่รับผิดชอบทั้งจากภาครัฐ เอกชน พัฒนาเอกชน และชุมชน เพื่อสรางการมีสวนรวม และความ
เปนเจาของ ที่นําไปสูการพัฒนาชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
2. จัดบริการทางเศรษฐกิจและสังคมชั้นพื้นฐานใหชุมชนอยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
คนในชุมชนสามารถเขาถึงแหลงทุน การศึกษา สาธารณสุข และการคุมครองทางสังคม ไดอยางเทาเทียม
3. ประสานความรวมมือระหวางภาคีการพัฒนาตาง ๆ ในทุกระดับตั้งแตชุมชน จังหวัด
กลุมจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ในการดําเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่กอใหเกิดประโยชนตอ
ชุมชนอยางกวางขวางในหลายมิติ พรอมทั้งสนับสนุนใหมีมาตรการทางสังคมเพื่อเฝาระวังและตรวจสอบ
บริการตาง ๆ ใหมีความโปรงใส เปนธรรม โดยมีมาตรการการคุมครองผูที่ทําประโยชนเพื่อชุมชน/สังคม
4. พัฒนาฐานขอมูลทองถิ่น ใหเปนระบบและปรับใหทันสมัยอยูเสมอ ทั้งขอมูลครัวเรือน
ขอมูลศักยภาพทองถิ่นในประเด็นตาง ๆ อาทิ การรวมกลุมกิจกรรมของชุมชน ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนภูมิปญญาทองถิ่น และปราชญ หรือผูนําตามธรรมชาติในชุมชน สนับสนุนการจัด
องคความรูในชุมชน ประสานสถาบันการศึกษาในพื้นที่ และเปดเวทีภาคประชาสังคม มีบทบาทในการรวม
พัฒนาและเปนแกนในการจัดองคความรู
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5. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลของชุมชน และจัดทําตัวชี้วัดความเขมแข็งในชุมชน
มิติตาง ๆ เชน ตัวชี้วัดความสุขของชุมชน ทั้งความสุขภายในจิตใจ เชนการเขาถึงหลักศาสนา ความ
ภาคภูมิใจในทองถิ่น เปนตน และความสุขภายนอก เชน การมีครอบครัวที่อบอุน การมีปจจัยสี่พอเพียง
การมีหลักประกันชีวิต เปนตน
องคการบริหารสวนตําบลหินแกว ไดวิเคราะหถึงโอกาสและภาวะเสี่ยงหรือขอจํากัดอัน
เปนสภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ รวมทั้งการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ของ
องค การบริ ห ารส ว นตํ า บลหิ น แก ว อั น เป น สภาวะแวดลอมภายในทองถิ่น ซึ่งทั้งหมดเปน การประเมิ น
สถานภาพขององคการบริหารสวนตําบล หินแกวในปจจุบัน เพื่อตอบคําถามวา “ ปจจุบันองคการบริหารสวน
ตําบลหินแกว มีสถานภาพการพัฒนาอยูในระดับใด และอยูที่จุดไหน ” สําหรับใชเปนประโยชนในการ
กําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป
ในเบื้องตนนอกจากปญหาความตองการที่เกิดจากความตองการของชุมชนผานทางเครือขาย
ประชาคม ประชาสังคม หนวยงานตาง ๆ องคกรภาครัฐ ที่รวบรวมไวในการจัดทําแผนพัฒนามาอยาง
ต อ เนื่ อ งแล ว ในการกํ า หนดยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหิ น แก ว ไดมี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ภายใตขอกําหนดและอํานาจ
หนาที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548
การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก
จุดแข็ง
1. เปนชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพืชเศรษฐกิจของชุมชน คือยางพารา และปาลม
น้ํามัน ทําสวน ทํานา ทําไรตาง ๆมากมาย
2. มีการประสานงานและรวมมือระหวางหนวยงานราชการเปนอยางดี
3. มีการจัดประชุมประชาคมหมูบานเพื่อรับทราบปญหาและความตองการของประชาชนเปน
ประจําทุกป
4. มีแหลงน้ําสําคัญที่สามารถประกอบการเกษตรไดดี
5. ประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
ในการพัฒนาทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น
6. ประชาชนใหความรวมมือและมีสวนรวมในการพัฒนา
7. เปนชุมชนที่มีประเพณีและศิลปวัฒนธรรมประจําทองถิ่นที่เปนเอกลักษณ เชนประเพณี
วันตรุษไทย
8. มี ก ารส งเสริ ม ให มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเสริ ม สรา งความอบอุน ของครอบครัว และกิจ กรรม
สรางสรรคแกเด็กและเยาวชน
9. มีการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพที่เขมแข็งเขาถึงประชาชนในพื้นที่
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โครงสรางองคกร (Structure)
1. มีการแบงสวนราชการออกเปน 3 สวน ไดแก สํานักงานปลัด กองคลัง กองชาง และมี
การแบงงานและมอบหมายงานกันอยางชัดเจนภายในองคกรและลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน
2. เปดโอกาสใหบุคลากรไดรับการอบรมอยางตอเนื่อง
3. ผูบริหารทองถิ่นมีวิสัยทัศน ดําเนินนโยบายตามระเบียบกฎหมายเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
กลยุทธขององคกร (Strategy)
4. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนพัฒนาสามป ในดานโครงสรางพื้นฐาน คุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม โดยการมีสวนรวมของประชาชน ครอบคลุมในทุกๆ ดาน
ระบบในการดําเนินงานขององคกร (Systems)
5. ในการจัดทํางบประมาณเปนไปตามระบบและถูกตองตามระเบียบของวิธีการงบประมาณ
6. มีการจัดทําระบบบัญชีที่เปนปจจุบัน และถูกตองตามระเบียบ ของ อปท.
7. มีการประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในทุกกระบวนงานเพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนผูรับการบริการ เชนการชําระภาษีตาง ๆ ฯลฯ
รูปแบบหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผูบริหารระดับสูง (Style)
8. ผูบริหารเนนกระบวนการมีสวนรวม และรับฟงความคิดเห็น จากทุกฝาย
9. ผูบริหารใหความเสมอภาค และยุติธรรมกับทุกฝาย
สมาชิกในองคกร (Staff)
10. บุคลากรในองคกรมีจํานวนที่เหมาะสมกับขนาดขององคกร
คานิยมรวมกันของสมาชิกในองคกร (Shared Values)
11. สมาชิกในองคกรมีคานิยมวา ทํางานมีประสิทธิภาพ โปรงใส ประหยัด และตรวจสอบ
ได
การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก
จุดออน
1. เกษตรกรสวนใหญไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน
2. ระบบสาธารณูปโภคยังไมเพียงพอกับความตองการ
3. ขาดแหลงน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค ที่เพียงพอในชวงฤดูแลง ทําใหผลิตผลไมไดตาม
เปาหมายที่วางไว
4. การขนสงสินคาทางการเกษตรเกิดความลาชา ผลจากเสนทางคมนาคมชํารุด ไมสะดวก
รวดเร็ว
5. ประชาชนบางกลุมยังไมใหความสําคัญในการประสานงานและระดมความคิดเห็นกัน
ในแตละชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน
6. ประชาชนยังไมตระหนักถึงสิทธิทางการเมืองเทาที่ควร ยังคํานึงถึงผลประโยชนเทานั้น
7. การรวมกลุม หรือองคกรชุมชนในบางกลุมยังขาดความเขมแข็งและยั่งยืน
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8. งบประมาณในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนจํากัด ทําใหไม
สามารถนํามาบริหารจัดการใหเพียงพอกับความตองการ/ความเดือดรอนของประชาชน และเกิดความลาชาใน
การบริหารจัดการ
9. มีอุปกรณสนามเด็กเล็กยังไมไดมาตรฐาน และอุปกรณเครื่องเลนกลางแจงมีปริมาณนอยไม
เพียงพอตอความตองการของเด็กเล็ก
10. ปญหาเด็กในวัยเรียน ขาดความอบอุนในครอบครัวเนื่องจากความเจริญทางดานวัตถุสังคม
และสื่อออนไลนที่เขาถึงเด็ก
11. ปญหาดานสาธารณสุขมูลฐาน ที่อาสาสมัครสาธารณสุขยังขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับโรคระบาด และเครื่องมืออุปกรณไมพรอม
12. ปญหาภูมิปญญาทองถิ่นกําลังสูญหายไป ไมมีบุคคลสืบทอดตอ
13. มีการใชสารเคมีในระบบการเกษตรสูง ขาดความสนใจในการนําปุยชีวภาพเขามาใชแทน
สารเคมี เพื่อลดตนทุนการผลิต และรักษาสิ่งแวดลอม
14. เกษตรกรมีความชํานาญเฉพาะการผลิตแตไมมีประสบการณดานการตลาด
15. ปญหาราคาสินคาการเกษตรตกต่ํา ไมไดรับการประกันราคา
16. ทรัพยากรธรรมชาติ และปาไม ถูกบุกรุกทําลายอยางตอเนื่อง
17. แหลงทองเที่ยวที่มี ยังไมไดรับการดูแล และสงเสริมการทองเที่ยวอยางจริงจังเนื่องจากไม
มีงบประมาณมาดําเนินการ
18. ประชาชนขาดความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย ขาดความตระหนักในบทบาทหนาที่
ในการเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
โครงสรางองคกร (Structure)
1. ในบางกิจกรรมมีการสั่งการบุคลากรที่ซ้ําซอนสายการบังคับบัญชา
2. บุคลากรยังขาดทักษะ และความชํานาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
กลยุทธขององคกร (Strategy)
2. มีแผนพัฒนาสามป แตไมบรรลุวัตถุประสงคเนื่องจากมีขอจํากัดในดานของงบประมาณ
3. มีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสํานักงานไมเพียงพอตอความตองการ
โอกาส Opportunity
เศรษฐกิจ (Economic)
1. มีพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับทําการเกษตร ทําใหประชาชนมีอาชีพ และรายไดที่แนนอน
2. มีการรวมกลุมทางดานอาชีพเสริม โดยไดรับการสนับสนุนทางวิชาการและดานการตลาด
จากหนวยงานราชการอื่น ทําใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
3. รัฐบาลไดกระจายอํานาจใหสามารถบริหารจัดการตามภารกิจหนาที่
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กฎหมาย ( Legal)
4. พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ทําใหทองถิ่นไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มขึ้น และสามารถดําเนินภารกิจอื่นไดมากขึ้น
สังคม (Social )
4. เปนสังคมชนบท มีความอบอุน และสามัคคี ในครอบครัวและชุมชน สงผลใหชุมชน
เขมแข็ง
วัฒนธรรม (Cultural)
5. ประชาชนในชุมชนใหความสําคัญกับการฟนฟูและอนุรักษในวัฒนธรรมทองถิ่น
ตางประเทศ หรือโลกาภิวัตน (Global or Globalization)
6. สถานศึกษาใหการสนับสนุนประชาชนในการศึกษาหาความรูจากระบบอินเตอรเน็ตเพื่อใช
ในชีวิตประจําวัน และเปนความรูเพิ่มเติมในการประกอบอาชีพ
7. สนับสนุนใหประชาชนไดรับการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ ICT ในระบบการศึกษา และ
ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการใชภาษาตาง ๆ เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก
อันตราย /ภัยคุกคาม
เศรษฐกิจ (Economic)
1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําสงผลกระทบตอรายไดของประชาชน
2. เสนทางการคมนาคม การขนสงสินคาไมสะดวกทําใหการขนสงสินคาลาชา และเกิด
ความเสียหาย
เทคโนโลยี (Technological)
3. เทคโนโยลีรวดเร็วทันสมัย ประชาชนไมเขาใจเทคโนโลยีทําใหไมสามารถนํามาใชใหเกิด
ประโยชนได หรืออาจใชไปในทางที่กอใหเกิดความเสียหายกับองคกรหรือบุคคลนั้นเองไป
4. เทคโนโลยีมีความทันสมัยรวดเร็ว ทําใหประชาชนไมสามารถเรียนรูไดทันตามสถานการณ
5. งบประมาณที่รัฐจัดสรรและอุดหนุนยังไมเพียงพอตอการแกไขและสนองความตองการของ
ประชาชนได
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การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
จากการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลหินแกว เพื่อใชเปนกรอบแนว
ทางการพัฒนาทองถิ่นที่ผานมา มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาออกเปน 8 ดาน ซึ่งมีแนวทางการ
พัฒนาครอบคลุมถึงศักยภาพและทิศทางการพัฒนาตําบลไดอยางทั่วถึงเปนไปอยางเหมาะสมและตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่นไดตามสมควรกับงบประมาณที่ไดรับ
ซึ่งในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2558- 2560) ขององคการบริหารสวนตําบลหินแกว ในครั้งนี้ เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณ สําหรับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งคณะกรรมการในองคกรการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ ไดแก คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล ไดปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมายภายใต ขอกําหนดของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของทองถิ่น พ.ศ. 2548 อยางตอเนื่องมาตลอด
โดยเฉพาะในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา ภายใตกรอบแผนพัฒนาสามปในปงบประมาณที่ผานมา (พ.ศ. 2557) ซึ่งได
รวบรวมและสรุ ป ผลการติ ดตาม พร อ มทั้ งรายงานเสนอใหผูบ ริห ารฯ ไดรับ ทราบมาโดยตลอด จึงเป น
ฐานขอมูลที่สําคัญที่จะนํามาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561) เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการงานดําเนินงานใหเปนไปตามความตองการของแตละ
หมูบาน โดยผูปฏิบัติสามารถแปลงนโยบายตางๆ ของภาครัฐหรือผูบริหารฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง
และชัดเจน
1. การดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
- สามารถพัฒนาและปรับปรุงเสนทางคมนาคมในหมูบาน/ตําบล ใหไดมาตรฐาน
ประชาชนไดรับความสะดวกสบายในการสัญจร
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เชน ดานขยายเขต/ปรับปรุงซอมแซม
ไฟฟาใหแกประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึง ครบถวน และมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาและปรับปรุงขยายเขตประปา กอสรางฝาย แหลงน้ําเพื่อการเกษตรและ
อุปโภค บริโภค มีภาชนะเก็บกักน้ําใหมีคุณภาพ เพียงพอและไดมาตรฐาน
2. การดําเนินงานตามยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ปรับปรุงภูมิทัศน และสภาพแวดลอมภายในหมูบาน/ตําบล มีความรมรื่นสวยงาม
เชน ปลูกตนไมสองขางถนน ฯลฯ
- สรางจิตสํานึกในการดูแล และปองกัน ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- รวมมือรวมใจกันจัดทําฝายกั้นน้ําเพื่อกักเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลง
3. การดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- จัดกิจกรรมดานสังคม และสวัสดิการตาง ๆ แกเด็กในระดับปฐมวัย ระดับ
ประถมศึกษา สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสทางสังคม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหแกประชาชนดียิ่งขึ้น
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- สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางดานกีฬาและนันทนาการ เชน การจัดกีฬา
ตําบล สนับสนุนอุปกรณกีฬา เปนตน เพื่อพัฒนาทางดานรางกายและจิตใจ
- ใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาแกโรงเรียนภายในตําบล ในการเสริมสรางศักยภาพ
และคุณภาพของคนในทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการพัฒนาบริการสาธารณสุขในดานการปองกันและรักษา ทําใหประชาชนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บ
- สงเสริมใหมีการปองกันและระงับการแพรระบาดของโรคตาง ๆ
4. การดําเนินงานตามยุทธศาสตรการสงเสริมวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ
การทองเที่ยว
- มุงเนนการพัฒนาและสงเสริมอาชีพของราษฎรในภาคเกษตร ใหมีรายไดจากการ
ประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้นเชนดานสงเสริมอาชีพดานเศรษฐกิจพอเพียง
สงเสริมอาชีพเสริมรายได เชน การฝกอาชีพทําดอกไมจันทน และการผูกผาในงาน
- สงเสริมการลดตนทุนในการผลิต โดยการใชปุยชีวภาพ และเทคโนโลยีวิทยาการดาน
การเกษตรสมัยใหม
5. การดําเนินงานตามยุทธศาสตรดานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
- สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานศาสนาและวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น ใหเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ใหคงอยูสืบไป
- สงเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี วันสําคัญทางศาสนา และงาน
ประเพณีตาง ๆ ในทองถิ่นใหคงอยูสืบทอดตอไป
6. การดําเนินงานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน
- การสงเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
- ปรับปรุงและพัฒนาการจัดระเบียบสังคม
- การสงเสริมและสนับสนุนการแกไข และปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน
- การสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- สนับสนุน สงเสริมใหหมูบาน/ ชุมชน มีความเขมแข็ง
7. การดําเนินงานตามยุทธศาสตรดานนโยบายของรัฐบาลและบริหารจัดการองคกร
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงระบบการใหบริการแกประชาชนใหเปนไปดวยความถูกตองรวดเร็ว
โปรงใส และเปนธรรมเปนที่ยอมรับของประชาชน
- จัดหาเครื่องมือ เครื่องใชเพื่อเสริมศักยภาพในการใหบริการแกประชาชนมากยิ่งขึ้น
- ปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได องคการบริหารสวน
ตําบลสามารถมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น
- รณรงคและสงเสริมการปองกันยาเสพติด เชนสงเสริมการแขงขันกีฬา
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- เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหมีคุณธรรม จริยธรรมมิใหมีการทุจริต ปลูกฝงเยาวชน
ใหมีคุณธรรม จริยธรรม
- เสริมสรางใหประชาชนเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
สถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สภาพแวดลอมในพื้นที่ที่ผานมา และคาดการณ
ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1. ปญหาทางดานสังคม การศึกษา และสาธารณสุข
1) การแพรระบาดของไขเลือดออก เนื่องจากการขาดความรวมมือในการกําจัดแหลง
เพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย
2) การแพรระบาดของยาเสพติด เนื่องจากการขาดการแกไขปญหาอยางจริงจังและ
ตอเนื่องจากหนวยงานภาครัฐ และจากความออนแอของสถาบันครอบครัว
3) ความออนแอทางวัฒนธรรมที่ไดรับผลกระทบจากการไหลบาของวัฒนธรรมตางชาติผาน
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ทําใหวัฒนธรรมอันดีงามถูกละเลยหรือปรับเปลี่ยนไปอยางไม
เหมาะสม
การคาดการณผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การขาดความสํานึก รับผิดชอบตอตนเอง ครอบคัว และสังคม ทําใหเกิดปญหาดังกลาวขางตนซึ่ง
สงผลกระทบตอชีวิต ความเปนอยูยังคงมีมาอยางตอเนื่อง ทางดานสังคม การศึกษา และสาธารณสุขในขณะที่
ประเทศไทยกํ า ลั ง เตรี ย มความพร อ มในการเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย น ซึ่ ง จะมี ก ารเคลื่ อ นย า ยแรงงาน
นักทองเที่ยวอยางเสรี มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งจะมีผลกระทบตอสังคมทั้งดานบวกและ
ทั้งดานลบ ดังนั้น จากสถานการณปญหาดังกลาวประชาชนในตําบลทรัพยอนันต ตองสรางความตระหนักรู
และความรว มมือในการแกไขป ญ หาต าง ๆ และสรางภูมิคุมกัน ในตนเอง ครอบครัว และสังคมทั้งในดา น
การศึกษา และสาธารณสุข
2. ปญหาดานเศรษฐกิจ
1) ตนทุนการผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้นจากปจจัยการผลิตตาง ๆ ไดแก ปุยเคมี
สารเคมี กําจัดศัตรูพืช รวมถึงคาจางแรงงาน
2) ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา และไมมีความแนนอน เนื่องจากราคาถูกกําหนดโดย
พอคาคนกลาง และเกษตรกรไมมีการรวมกลุมทําใหไมมีการตอรองราคาหรือ กําหนด
ราคาผลผลิตที่เปนธรรม
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ตํ า บลหิ น แกว มี การปลู ก พื ช เศรษฐกิจ ที่สํา คัญ ของภาคใต ได แก ยางพาราและปาล มน้ํ ามั น
ประกอบกับมีแหลงรับซื้อผลผลิตในพื้นที่ มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากยางราคาและปาลมน้ํามัน
ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย (พ.ศ. 2558-2561) ที่กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลคาพืชเศรษฐกิจยางพารา และปาลมน้ํามัน โดยการบริหารจัดการ
แบบครบวงจร (การผลิ ต ขั้ น ต น การแปรรู ป การตลาด เพื่ อเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการลดต น ทุ น และสร า ง
มูลคาเพิ่ม นอกจากนี้แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร (พ.ศ.2558-2561) ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรในการเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจดานผลผลิตและการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร และทุนทางปญญา ดวย
กลยุทธการเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร การปรับเปลี่ยนอาชีพทางการเกษตรใหเหมาะสมตามศักยภาพ
ของพื้นที่ การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑชุมชนจากอัตลักษณของชุมชน การสงเสริมชองทางการตลาดในระดับ
สากล และผลิตภาพแรงงาน
ดังนั้น ดวยศักยภาพดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของตําบลหินแกว ซึ่งสอดคลอง
กั บ ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นากลุ ม ภาคใต ฝ ง อ า วไทย (พ.ศ. 2558-2561) และแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ชุ ม พร
(พ.ศ.2558-2561) เกษตรกรผูปลูกยางพาราและปาลมน้ํามันจึงมีโอกาสในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได
โดยการปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตดวยการลดการใชสารเคมี และมีการรวมกลุมกันเพื่อสรางพลังในการ
ตอรองราคาผลผลิตกับพอคาคนกลาง หรือผูประกอบการ
3. ปญหาดานศักยภาพ โครงสรางพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
1) โครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคยังไมทั่วถึงและเพียงพอ เนื่องจากความจํากัด
ดานงบประมาณ
การคาดการณผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ตําบลหินแกว มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะแกการตั้งสถานประกอบการขนาดใหญ เนื่องจากเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวก ซึ่งมืพื้นที่ที่เปนแหลงผลิตกระแสไฟฟาดวยใชพลังงานชีวภาพ และมีสถานประกอบการ
ขนาดใหญมาตั้งอยูในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการลงทุน โครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
จะตองไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมมากขึ้น ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหินแกว จะตองมีการจัดเก็บ
รายไดใหครบถวน ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อนํารายไดมาพัฒนาทองถิ่น
4. ปญหาดานการเมืองและการบริหาร
1) การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มีนอย และการรับรูขอมูล
ขาวสารของประชาชนไมทั่วถึง
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เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนในปจจุบันที่ตองทํางานนอกบาน หรือนอกพื้นที่อยูอาศัย ทํา
ใหความรูสึกผูกพัน และโอกาสในการเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ลดนอยลง จึงขาดพลังในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาทองถิ่น ซึ่งตองอาศัยคนในทองถิ่นเองเปนผูกําหนดทิศทางการพัฒนา และชวยกันขับเคลื่อนใหมีการ
แกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่นอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองสรางความตระหนักในการมีสวน
รวมในพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในตําบลมากยิ่งขึ้น
5. ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) ปญหาการบุกรุกพื้นที่ปา ปาตนไมถูกทําลาย เกิดสภาวะภัยแลง
การคาดการณผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ตําบลหินแกว เปนพื้นที่ที่มีพื้นที่ปาเปนจํานวนมาก แตเนื่องจากมีประชากรบุกรุกทําลายปา เพื่อ
ทําการเกษตร ทําใหพื้นที่ปาลดลง สัตวปาทางธรรมชาติลดลง จึงตองมีการปลูกฝงใหประชาชนเล็งเห็นคุณคา
ในการปลูกปาสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ประเทศ และตางประเทศในเรื่องที่สงผลกระทบตอ
อบต. โดยวิเคราะหใน ๔ ประเด็น ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดานการพัฒนาภาคพื้นที่และชุมชน
๑. ดานเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงกฎกติกาใหมของโลก วิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นในชวงที่ผานมา ทําใหทั่วโลก
ปรับเปลี่ยนกฎกติกาในการทําธุรกิจทั้งดานการคา การลงทุน การเงิน การรวมกลุมของประเทศตางๆ มีมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในทวีปเอเชียจะรวมกลุมกันทางเศรษฐกิจมากขึ้น เพื่อสงเสริมการคา ใหสิทธิพิเศษระหวาง
ประเทศภายในกลุม และสามารถตอรองกับประเทศนอกกลุมไดมากขึ้น การสงเสริมใหเกิดความเคารพและ
รักษาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยประเทศไทยมีการจัดการความเสี่ยงดานการเงิน
ดีขึ้น เศรษฐกิจในประเทศมีการขยายตัว การใชพลังงานทดแทนมีมากขึ้น แตภาระหนี้สาธารณะสูง แนวทาง
การสรางรายไดของประเทศ มุงไปที่ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมที่ใชความคิดริเริ่มในการผลิต ภาคการ
เกษตรไดรับผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ตองพึ่งปจจัยการผลิตจากตางประเทศ ทําใหมีตน
ทุนการผลิตสูง พื้นที่มีจํากัดและถูกใชไปเพื่อกิจการอื่น แรงงานภาคการเกษตรมีแนวโนมลดลง และการนํา
ผลผลิตทางการเกษตรไปแปรรูปทางอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเพื่อใหไดราคาที่สูงขึ้นยังมีนอย
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๒. ดานสังคม
การเขาสูสังคมผูสูงอายุ ประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้น ทําใหตองจางแรงงานจากตางประเทศเกิดการ
นําวัฒนธรรมของกลุมเขามาใชในประเทศนั้นๆ และวิธีการผลิตสินคาจะเปลี่ยนจากการใชแรงงานเปนการ
ใชความรูและเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน และจะมีคาใชจายดานสุขภาพเพิ่ม ทํา
ใหเหลืองบประมาณ สําหรับการลงทุนพัฒนาดานอื่น ๆ นอยลง สําหรับประเทศไทยจะมีผูสูงวัยเพิ่มขึ้น
จนกลายเปนสังคมผูสูงอายุในอีก ๑๕ ปขางหนา ทําใหเกิดการขาดแคลนกําลังแรงงานในอนาคต ขณะที่
คุณภาพการศึกษามีปญหา ทําใหการเพิ่มความสามารถของแรงงานทําไดยาก สังคมเปนแบบตางคนตางอยู
และรับวัฒนธรรมตางประเทศโดยไมมีการกลั่นกรอง ทําใหคุณธรรมจริยธรรมเสื่อมถอย และครอบครัวขาด
ความอบอุน ขณะที่ชนชั้นกลางซึ่งมีความรู และเปนกําลังแรงงานสําคัญ ยังเปนกลุมกอนที่ไมเพียงพอที่จะ
ทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รายไดของคนรวยกับคนจนตางกันมาก นําไปสูความขัดแยงในสังคม
แตความสํานึกรับผิดชอบตอสังคมที่นําไปสูการบริหารจัดการที่ดีของธุรกิจตางๆ มีมากขึ้น
๓. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกมีแนวโนมอุณหภูมิสูงขึ้น สงผลใหสภาพภูมิอากาศแปรปรวนเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติบอยครั้ง สงผลกระทบตอความสามารถในการผลิตของภาคเกษตร การขาดแคลนอาหาร
และพลังงานของโลก แหลงพลังงานจากน้ํามันและกาซธรรมชาติที่มีนอยลง และประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น แต
พื้นที่เพาะปลูกและเทคโนโลยีมีจํากัด กระแสบริโภคนิยมทําใหมีการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง ไมคุมคา
และมีปริมาณของเสียเพิ่มขึ้นโดยไมมีการกําจัดอยางถูกวิธี
๔. ดานการพัฒนาภาค พื้นที่ และชุมชน
มีปญหาความไมเทาเทียมดานรายไดระหวางภาค กรุงเทพมหานครและภาคกลางยังคงเปนแหลง
จางงานหลักและมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ คนในชนบทในทุกภาคเปลี่ยนไปใชชีวิตที่
คลายคลึงกับคนเมือง การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความลาชา เนื่องจากขาดการ
เตรียมความพรอม ขณะที่ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศในรูปแบบตางๆ เพิ่มขึ้น เกิดเครือขายการพึ่ง
ตนเองในหลายพื้นที่ แตเศรษฐกิจชุมชนยังไมเขมแข็ง
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หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
การวางแผนเปน การพิ จ ารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบ รรลุเปาหมายที่ป รารถนา
เปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงปจจุบันและอนาคต เปนการคาดการณสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น การวางแผนจึงมี
ความเกี่ ย วข อ งกั บ การคาดการณ ต า งๆ ในอนาคตและตั ด สิ น ใจเลื อ กแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด โดยผ า น
กระบวนการคิดก อนทํา ฉะนั้ นจึ งกล าวไดว าการวางแผน คือความพยายามที่เปน ระบบเพื่อตัดสิน ใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต เพื่อใหบรรลุผลที่ปรารถนา
องคการบริหารสวนตําบล จึงจําเปนที่ตองมีการวางแผนเพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนา
โดยกําหนดใหสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตางๆ ไดแก แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรมและรัฐวิสาหกิจตางๆ ซึ่งเปนแผนระดับชาติยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาอําเภอ โดย
นํามาจากแผนชุมชน หมูบาน ไดสัมมนาประสานแผนชุมชนและประชาคม เพื่อจัดทําแผนฯ โดยไดมีการ
วิเคราะหปญหา 8 กลุมไดแก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ดานจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ดานนโยบายของรัฐบาล
ดานบริหารจัดการองคกร

29
สวนที่ ๔
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
๔.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่สําคัญของชาติ
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
การวางแผนเปนการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา
เปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงปจจุบันและอนาคต เปนการคาดการณสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น การวางแผนจึงมี
ความเกี่ ย วข อ งกั บ การคาดการณ ต า งๆ ในอนาคตและตั ด สิ น ใจเลื อ กแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด โดยผ า น
กระบวนการคิดกอนทําฉะนั้นจึงกลาวไดวาการวางแผน คือความพยายามที่เปนระบบเพื่อตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต เพื่อใหบรรลุผลที่ปรารถนา
องคการบริหารสวนตําบล จึงจําเปนที่ตองมีการวางแผนเพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนา
โดยกํ า หนดให สอดคล องกั บ แผนพั ฒ นาระดับ ตางๆ ไดแก แผนพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและรัฐวิสาหกิจตางๆ ซึ่งเปนแผน
ระดับชาติยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตรการ
พัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาอําเภอ
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นโยบายรัฐบาล
สรุปสาระสําคัญคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ที่แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันศุกรที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
ตามที่ไดมีประกาศพระบรมราชโองการแตงตั้งใหกระผมดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔
สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และแตงตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ นั้น บัดนี้
คณะรัฐมนตรีพรอมที่จะแถลงนโยบายกอนเขาบริหารราชการแผนดิน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แลว
ขอสําคัญคือ นโยบายทุกดานที่จะแถลงตอไปนี้ตองการสรางความเขมแข็งแกองคกรการปกครองทุก
ระดับตั้งแตทองถิ่นจนถึงประเทศ ตองการเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุมปญหาทั้งระยะ
เฉพาะหนาที่ตองทําทันที ระยะกลางที่จะทําตอไปหรือตองรอการใชบังคับ กฎหมาย และระยะยาวซึ่งแมจะ
ไมเห็นผลสําเร็จในเวลาอันใกล แตรัฐบาลนี้เห็นควรตองวางรากฐาน เพื่อใหรัฐบาลขางหนาเขามาพิจารณา
รับชวงไดอยางตอเนื่อง และประการสําคัญคือ ตองการใหประชาชนเกิดความชัดเจน รูลวงหนาวาประเทศ
ของเราจะกาวไปทางไหน จะมีอะไรเกิด หรือไมเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล เพื่อจะไดเตรียมตัวไดถูกตอง ลําพัง
ความไมรูนั้นเปนอวิชชาอยูแลว แตความไมรูแมแตในเรื่องใกลตัวทั้งที่เราเปนเจาของประเทศ เจาของ
อธิปไตย เจาของภาษีอากร และบางครั้งยังเปนเจาของทรัพยสินอีกดวย หากไมทราบแมแตวาผังเมืองใหม
ครอบคลุมถึงบริเวณใด และเพียงใด บานเรือนของเราจะถูกเวนคืนหรือไม ที่ดินของเราจะถูกจัดอยูในเขต
พื้นที่สีใด มีขอจํากัดการใชประโยชนอยางไร ถนนหนทางจะสรางทางไหน เหตุใดระบบสาธารณูปโภค เชน
ไฟฟา ประปา จึงไมสามารถบูรณาการการทํางานใหเสร็จในคราวเดียว เรื่องนี้รัฐจะยังสงเสริมหรือ ยุติการ
ส ง เสริ ม ประเทศไทยจะเป น สั ง คมเกษตรกรรมหรื อ อุ ต สาหกรรม ซึ่ ง รั ฐ บาลต อ งการให น โยบายและ
แผนปฏิบัติราชการของแตละหนวยงานที่จะทําตอไป
สําหรับยุทธศาสตรหลักที่ คสช. ยึดถือเปนแนวทางในปจจุบัน มีทั้งหมด 9 ดาน ดังนี้
1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
3) ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน
4) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม
6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7) ยุทธศาสตรในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหเกิด
ประโยชนกับประชาชน ในการใชบริการอยางแทจริง
8) ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงและ
ยั่งยืนในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9) ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน
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คานิยมหลักของคนไทยขึ้นมาใหชัดเจนขึ้น เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง ดังนี้
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
3. กตัญู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
7. เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9. มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย
จําหนาย และขยายกิจการ เมื่อมีความพรอม โดยมีภูมิคุมกันที่ดี
11. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา
12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง

32

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
วิสัยทัศน

พันธกิจ

“สังคมอยูร วมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม
และมีภูมิคุมกันตอการเปลีย่ นแปลง”

1. สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค
ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปรงใส เปนธรรม
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมใน
แตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิ
ป ญญา สร างความมั่ นคงด านอาหารและพลั งงาน ปรั บโครงสร างการผลิ ตและการบริ โภคให เป นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน
รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (Country Strategy)
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกอบดวย
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว และชุมชน เพื่อใหเปนสังคมที่มีคุณภาพ สามารถ
ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยง ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับการ
สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงบริการทางสังคมที่ มีคุณภาพ
ได รั บการคุ มครองทางสั งคมที่ ครอบคลุ มทั่ วถึงและมีคุณภาพเทาเทียมกั น มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและ
โครงสร างพื้นฐานในการสรางอาชีพและรายไดที่มั่นคง สามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค
ไดรับการคุมครองสิทธิ ผลประโยชนและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยางเทาเทียม และสามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส ยึดประโยชนสวนรวมและเปด
โอกาส การมีสวนรวมของประชาชน ทุกภาคสวนในกระบวนการพัฒนาประเทศ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
มุงเตรียมคนใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย
ใหมีภูมิคุมกันเพื่อเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติใหมีความพรอม ทั้งดานรางกายที่สมบูรณ แข็งแรง มีสติปญญาที่รอบรู
และมีจิตใจที่สํานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียรและรูคุณคาความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู
ตลอดชีวิต ควบคูกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคม และสถาบันทางสังคมใหเข็มแข็งและเอื้อตอการ
พัฒนาคน รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งและสามารถสรางภูมิคุมกันใหคนในชุมชนและ
เปนพลังทางสังคมในทางการพัฒนาประเทศ
3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งทางการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็ง
และสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน เพื่อใหภาคเกษตรเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความ
มั่นคง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุพืช
พันธุสัตวและสัตวน้ํา รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการสราง
มูลคาเพิ่มสินคาเกษตร อาหารและพลังงาน บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นและความรูสรางสรรค การ
สรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกันให
ความสําคัญกับการสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และ
ประเทศ เพื่อสรางภูมิคุมกันใหเกษตรสามารถพึ่งตนเองได และเผชิญกับปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ไดอยางมั่นคง
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4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสู การเติบโต อยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ โดยใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยี นวัตกรรมความคิด
สรางสรรค ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่นเปนพื้นฐานสําคัญในการขับเคลื่อนสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
ภายใตปจจัยสนับสนุนที่เอื้ออํานวยและระบบการแขงขันที่เปนธรรม เพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ มุง
ปรับโครงสรางการคาและการลงทุน ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับสาขาบริการที่มีศักยภาพบนพื้นฐานของนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค พัฒนา
ธุรกิจสรางสรรค และเมืองสรางสรรคเพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตร และสรางมูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรค
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส สรางความมั่นคงดานพลังงาน
ควบคูไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบียบตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ และบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เขมแข็งและขยายตัวอยางมีคุณภาพ
สังคม

5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

มุงเชื่ อมโยงมิ ติของการพัฒ นาเศรษฐกิจ ภายในประเทศ กับ มิติของความรวมมือกับ ประเทศใน
ภูมิภาคต าง ๆ บนพื้ นฐานของการพึ่ งพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ย นแปลงจาก
ภายนอก โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตภายในประเทศ พัฒนาความ
รวมมือแบบหุนสวนการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของผลประโยชนรวมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค
และสรางปฏิสัมพันธในความรวมมือระหวางประเทศอยางสรางสรรค เตรียมความพรอมประเทศไทยในการ
เข า สู ป ระชาคมอาเซี ย น ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพัฒ นากํ า ลั งคนในทุ ก ภาคส ว นให มีทั ก ษะที่ ทั น ตอ การ
เปลี่ยนแปลง ควบคูไปกับการพัฒนาความเชื่อมโยงดานขนสง และระบบโลจิสติกสภายใตกรอบรวมมืออนุ
ภูมิภ าค ปรั บ ปรุ งกฎระเบีย บการขนส งและสิน คาเพื่อลดตน ทุน การดําเนิน ธุร กิจ และเสริมสรางความ
เขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่นใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
มุงบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
บนพื้นฐานของการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแล รักษาและใชประโยชน ควบคูไปกับการเตรียมความ
พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน สามารถ
สนั บสนุน การพัฒ นาเศรษฐกิจและยกระดับ คุณภาพชีวิต ใหคนในสังคมไทย โดยใหความสําคัญกับการ
อนุรักษ ฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรับกระบวนทัศนการ
พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ํา และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือ และปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ สรางภูมิคุมกันดานการคา จากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอม
และวิกฤติภาวะโลกรอน และเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลง
และพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สรุปสาระสําคัญ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และ
มาตรา 53/2 บัญญัติใหจังหวัด และกลุมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุมจังหวัดให
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่น สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาคที่ยึดกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและ
กลุมจังหวัดใหสามารถใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด
1. แนวคิดและหลักการ
1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดการพัฒนาที่
สมดุล เปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ
ควบคูกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองครวม” ที่ยึดคน ผลประโยชนของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร
พระราชทาน เขาใจ เขาถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาค ภาคีการพัฒนา และหลักธรร
มาภิบาล เพื่อใหสังคมสมานฉันท และอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
1.2 หลักการ มุงสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตาง ๆ นโยบายรัฐบาลแผนการ
บริหารราชการแผนดิน เพื่อสรางโอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมิสังคมของพื้นที่โดย
(1) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน
(2) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาค ใหสอดคลองกับศักยภาพและ
โอกาสของพื้นที่
2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภายใตกระแสโลกาภิวัฒนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดลอมภายนอกเปน
ปจจัยสําคัญตอการพัฒนาประเทศเปนผลใหจําเปนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ใหเหมาะ
สมการพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้
2.1 พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต เพื่อเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตรและการทองเที่ยว
ของภูมิภาค โดยเฉพาะ
2.1.1 พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West
Economic Corridor) เชน พื้นที่เขตเศรษฐกิจแมสอด – สุโขทัย – พิษณุโลก – ขอนแกน – มุกดาหาร
แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญประเทศ – สระแกว - ปราจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง – ชุมพร – บาง
สะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา – กระบี่ – สุราษฏรธานี – นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจ
สตูล – สงขลา
2.1.2 พั ฒ นาพื้ น ที่เชื่ อมโยงทางเศรษฐกิจ ตามแนวเหนือ – ใต (North South
Economic Corridor) ไดแก แนวเศรษฐกิจเชียงของ – เชียงราย – พิษณุโลก – นครสวรรค – จังหวัด
ปริมณฑล แนวเศรษฐกิจ หนองคาย – อุดรธานี – ขอนแกน – นครราชสีมา – จังหวัดปริมณฑล พื้นที่
แหลมฉบัง – ชลบุรี – ฉะเชิงเทรา – สระแกว – บุรีรัมย – มุกดาหาร
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2.2 พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวาง
ประเทศ โดยเนนพื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ – ใต และตะวันออก – ตะวันตกโดยเฉพาะชุมชน
เศรษฐกิจชายแดน
2.3 พั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ กส และโครงขา ยคมนาคมขนส ง เพื่ อสนับ สนุ น การเพิ่ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันเชิงพื้นที่ เชนการพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนสงทางน้ํา และ
เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พิษณุโลก และขอนแกน
2.4 สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศนใหยั่งยืน ไดแก พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดลอมเมือง และแหลง
อุตสาหกรรม และการจัดใหมีการจัดการใชประโยชนที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต
3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
(1) การเสริมสรางความเขมแข็งภาคการผลิตหลัก ใหเจริญเติบโตไดอยางตอเนื่อง
และยั่งยืนโดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินคา
อาหาร พัฒนาการทองเที่ยว
(2) ขยายฐานเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหลงสรางรายได และการจาง
งานใหแกภาคโดยพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานภายใตกรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ
IMT-GT พัฒนารองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ และพัฒนาการคมนาคม
ขนสงทางทะเล
(3) พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพและมีภูมิคุมกันที่ดี เพื่อเสริมสมรรถนะการ
พัฒนา โดยการพัฒนาความรู คุณธรรม และสุขภาวะ การสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิตของคนจน คน
ดอยโอกาสใหสามารถพึ่งตนเองได การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต และเพิ่มโอกาสดาน
อาชีพและรายได และการอํานวยความเปนธรรมและสรางภูมิคุมกันแกคนกลุมเสี่ยงเพื่อแกปญหาความไม
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
(4) เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมระดั บ ชุ ม ชน โดยสร า ง
กระบวนการเรียนรู เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนสูการพึ่งตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพิ่ม
โอกาสการมีรายไดจากทรัพยากรในทองถิ่น และสงเสริมการใชกระบวนการชุมชนเขมแข็งเพื่อสรางสันติสุข
โดยเฉพาะการใชกระบวนการชุมชนเขมแข็งแกไขปญหายาเสพติด
(5) ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อรักษาสมดุลเชิง
นิเวศนอยางยั่งยืน โดยฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อรักษาความสมดุลเชิง
นิเวศน สรางความอุดมสมบูรณทรัพยากรธรรมชาติใหเปนฐานการผลิตอยางยั่งยืน และควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดลอมเพื่อลดผลกระทบดานคุณภาพชีวิต

37
3.2 ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด
(1) กลุ ม จั ง หวั ด ภาคใต ฝ ง อ า วไทย ประกอบด ว ยชุ ม พร สุ ร าษฏร ธ านี
นครศรีธรรมราช และพัทลุง เนนการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ํามันปาลม พัฒนาการ
ปลูกข าวและการเลี้ยงปศุสัตว พัฒ นาการเกษตรยั่งยืนเพื่อผลิตสิน คาเกษตรเชิงคุณภาพ พัฒนาแหลง
ทองเที่ย วเชิงอนุรักษบริเวณชายฝงทะเลและการเตรียมความพรอมพื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม ๆ
(2) กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน ประกอบดวยระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่และตรัง
เนนการรักษาความมีมนตเสนหของศูนยกลางการทองเที่ยงทางทะเล เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท องเที่ ย วและการบริ ห าร พั ฒ นาแหลง ทองเที่ย งชายฝง ทะเลและบนบก พัฒ นาบุ คลากรรองรั บ การ
ทองเที่ยว
(3) กลุมจังหวัดภาคใตชายเลน ประกอบดวย สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส เนนการคุมครองความปลอดภัย การอํานวยความเปนธรรมเพื่อเสริมสราง ความเชื่อมั่นในอํานาจ
รัฐและสรางภูมิคุมกัน แกคนกลุมเสี่ยงโดยเฉพาะการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ การเสริมสราง
ความมั่นคงดานอาชีพและรายไดแกผูมีรายไดนอย การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อสรางโอกาสการมีงานทําและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต การเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาความรวมมือกับตางประเทศ
และการบริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
3.3 โครงการที่สําคัญ (Flagship Project)
(1) โครงการพัฒนาสงขลาเปนศูนยกลางการผลิตการแปรรูปและการคา
ยางพาราของประทศ
(2) โครงการพัฒนาสุราษฏรธานีเปนศูนยกลางการผลิตและแปรรูปปาลมน้ํามัน
แบบครบวงจร
(3) โครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนังและลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเปนอูขาวอูน้ํา
(4) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการกลุม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต
(5) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาราลในจังหวัดชายแดนภาคใต
(6) โครงการแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต
(7) โครงการพัฒนาแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อไปทํางานในตางประเทศ
(8) โครงการพัฒนาขาวสังขหยดเปนสินคาเชิงคุณภาพ
(9) โครงการผลิตสินคาอาหารฮาราลระดับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต
แบบครบวงจร
(10) โครงการอาวปตตานี (ฟนฟูความอุดมสมบูรณของชายฝงทะเล)
(11) โครงการฟนฟูการทํานาในพื้นที่นารางในจังหวัดชายแดนภาคใต
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ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
(พ.ศ. 2558 – 2561)
วิสัยทัศน

“ศูนยกลางการสรางสรรคเศรษฐกิจการเกษตร และการทองเที่ยงระดับนานาชาติ
บนฐานรากของชุมชนที่เขมแข็ง”

นิยามวิสัยทัศน
1. ศูนยกลางการสรางสรรคเศรษฐกิจการเกษตร
1.1 การพัฒนาและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา/ ปาลมน้ํามัน๑ โดยมีเข็ม
มุงสูอนาคต ดังนี้
(1) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางกลาพันธุพืชเศรษฐกิจคุณภาพที่สามารถรองรับ
การแขงขันและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกทั้งใน และตางประเทศมุงพัฒนาใหกลุมจังหวัด
เปนศูนยกลางกลาพันธุยางพารา และปาลมน้ํามันคุณภาพที่มีศักยภาพที่ตอบสนองความตองการในพื้นที่
ปลูกของกลุมจังหวัดประเทศ และประชาคมอาเซียน
(2) การพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด ให เ ป น ศู น ย ก ลางการเกษตรอุ ต สาหกรรม และ
อุตสาหกรรมตอเนื่องจากภาคเกษตรของพืชเศรษฐกิจยางพารา และปาลมน้ํามัน
(3) การสร า งสรรค มู ล ค า เพิ่ ม จากผลผลิ ต ยางพารา และปาล ม น้ํ า มั น ด ว ย
เทคโนโลยีที่สามารถดําเนินการไดในพื้นที่ ผสมผสานการบูรณาการรวมของภูมิปญญาของกลุมจังหวัด โดย
มุงสรางใหเกิดในมิติวิสาหกิจ ชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอม (SME) เพื่อสรางสรรค
พัฒนาผลผลิตยางพารา และปาลมน้ํามันใหเปนตราสินคาที่สรางงาน สรางอาชีพ และขับเคลื่อนผลิตภัณฑ
มวลรวมเฉลี่ยของกลุมจังหวัด
(4) การพัฒนากลุมจังหวัดใหเปนศูนยศึกษาเรียนรูการพัฒนาพืชเศรษฐกิจใน
ระดับนานาชาติ
(5) การเสริมสรางขีดความสามารถของกลุมเกษตรกร เกษตรกรใหเปนมืออาชีพ
เปนนักจัดการยางพารา ปาลมน้ํามันที่เขมแข็ง มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง
1.2 การพัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่กลุมจังหวัด ไดแก ขาว ไมผล ปศุสัตว
และสัตวน้ํา โดยมีเข็มมุงสูอนาคต ดังนี้
(1) การพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ใหเปนแหลงผลิต แปรรูป และ
สรางสรรคคุณคาเพิ่มจากผลผลิตการเกษตรที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด และมีศักยภาพที่จะ
แขงขันไดในการสงออกสูประชาคมอาเซียนและตลาดโลก ซึ่งประกอบดวย ขาว ไมผล ปศุสัตว และสัตวน้ํา
(2) การผลิตผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานการสงออก และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
(3) การเสริมสรางศักยภาพกลุมจังหวัดใหเปนคลังสินคาเกษตร คลังอาหารของ
ประเทศในพื้นที่ฝงอาวไทย ฝงอันดามัน และประชาคมอาเซียน
(4) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเกษตรอยางมืออาชีพแกสถาบัน
เกษตรกร เกษตรกรที่ทําการเกษตรเพื่อการคาและการสงออก พรอมการสรางงานวิจัยและพัฒนาองค
ความรู และการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการการเกษตรของกลุมจังหวัดสูสากล
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(5) การเสริ มสรางความเขมแข็งของเครือขายเกษตรของกลุมจังหวัดใหเป น
หุนสวนทางยุทธศาสตรที่ยั่งยืน เชื่อมโยงกับเครือขายทั้งในมิติอาเซียนและนานาชาติ
(6) การสรางแบรนดจากผลผลิตการเกษตรใหเปนตราสินคาของกลุมจังหวัดฯ ที่
สรางงาน สรางอาชีพ และสรางรายไดใหกับจังหวัด และกลุมจังหวัด และเพิ่มผลผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยของ
กลุมจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด

2. ศูนยกลางการทองเทีย่ งระดับนานาชาติเชิงสรางสรรค โดยมีเข็มมุงสูอนาคตดังนี้

1. การสรางแบรนดการทองเที่ยงของกลุมจังหวัดใหโดดเดนศักยภาพแขงขันได ในระดับ
การทองเที่ยวนานาชาติ
1.1 Green and Romantic Island ในพื้นที่เกาะเตา เกาะพะงัน เกาะ
สมุย อาวขนอม หมูเกาะทะเลใต
1.2 เสนทางสายพุทธธรรมลังกาสุกะ – ศรีวิชัย (วัดเขียนบางแกวพัทลุง-พระ
บรมมหาธาตุ นครศรีธรรมราช-พระบรมธาตุไชยา สุราษฏรธานี - พระธาตุสวี ชุมพร)
1.3 เสนทางทองเที่ยวนิเวศนปาเขา (โฮมสเตย - ไทยสปานานาชาติ เสนทาง
เทือกเขาบรรทัต โอโซนอาเซียน - ลานสกา การทองเที่ยวเชิงผจญภัยและนิเวศปาเขาที่เขาสก – คลองพน
- เขื่อนรัชชประภา การทองเที่ยวเชิงเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง)
2. การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก การคมนาคมขนสง และโลจิสติกสใหไดมาตรฐาน
การทองเที่ยวระดับนานาชาติ มุงสรางความเชื่อมมั่น ความปลอดภัย และความอุนใจแกนักทองเที่ยว
3. การเสริ มสร างขี ดความสามารถของผูป ระกอบการทองเที่ย วใหส ามารถแขงขัน ได
ระดับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
4. การบูรณาการกิจกรรมทางการกีฬานานาชาติ ผลผลิตสําคัญของกลุมจังหวัด ผลผลิต
ชุมชนกับกิจกรรมการทองเที่ยว เพื่อสรางงานสรางอาชีพใหกับกลุมจังหวัด
5. การเปดตลาดและเจาะกลุมลูกคาการทองเที่ยว ที่ใชประโยชนจากประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
3. การสรางสรรคเมืองเศรษฐกิจฐานรากเขมแข็ง โดยมีเข็มมุงสูอนาคต ดังนี้
1. การสร า งมู ล ค า เพิ่มจากผลิ ตภัณฑชุ มชนใหส ามารถแข งขัน ได ทั้งในมติในประเทศ
ประชาคมอาเซียน เปนแหลงสรางงาน สรางอาชีพ และสรางรายไดแกชุมชน
2. การสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติรองรับการพัฒนาการทางดา น
เศรษฐกิจ การทองเที่ยว การเกษตรและเปนหลักประกันความมั่นคงทางอาหารแกกลุมจังหวัด
3. การเสริมสรางสังคมคุณภาพที่เขมแข็ง ชุมชนวิถีพอเพียงและเตรียมความพรอมกาวสู
ประชาคมอาเซียน
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พันธกิจ (Mission)
1. สรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเกษตร สัตวน้ําและพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา/ปาลม
น้ํามัน) ของกลุมจังหวัด ใหมีคุณภาพแบบครบวงจร
2. พัฒนาระบบการทองเที่ยวใหเกิดมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืน โดยการผสานเชื่อมโยงกับกลุมอันดามัน
และเอกลักษณที่โดดเดนระดับโลก
3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการรวมสรางกลุมจังหวัดสูเมืองสีเขียว ที่มีระบบชุมชน
เขมแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมสรางศักยภาพกลุมจังหวัดใหเปนศูนยกลางการคมนาคม และการขนสงสินคารองรับการ
พัฒนาของกลุมจังหวัด
เปาประสงครวม (Objectives)
1. เปนศูนยกลางการผลิตและแปรรูปพืชเศรษฐกิจยางพารา และปาลมน้ํามัน ของประเทศที่ มี
ศักยภาพเพื่อการแขงขันทางเศรษฐกิจระดับโลก
2. เปนศูนยกลางทองเที่ยวที่หลากหลาย เติบโตบนฐานการอนุรักษที่เปนแหลงทองเที่ยวระดับ
นานาชาติเชิงสรางสรรค
3. ผลผลิตการเกษตรของกลุมจังหวัดมีคุณภาพ ตอการบริโภคและการสงออก
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ระบบการจัดการชุมชนมีความเขมแข็ง
บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สูเมืองสีเขียวอยางยั่งยืน
5. การคมนาคมขนส ง และโลจิส ติ กสข องกลุมจั งหวั ดสามารถรองรับ การค า การลงทุน การ
ทองเที่ยวการเกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ประเด็นยุทธศาสตร/ แนวทาง/ กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร
แนวทางเชิงยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
1.1 ยางพาราและปาลม
การบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
น้ํามัน มีศักยภาพการ
มู ลค าพื ชเศรษฐกิ จยางพารา
แขงขันทางเศรษฐกิจ
และปาลมน้ํามัน
และมูลคาเพิ่ม สูงขึ้น

กลยุทธ
1.1.1 บริ ห ารจั ด การพื ช เศรษฐกิ จ
ยางพารา และปาล มน้ํ ามั นแบบครบวงจร
(การผลิต ขั้นตนการแปรรูป การตลาด เพื่อ
เพิ่ มประสิ ทธิภาพลดตนทุ น และสร าง
มูลคาเพิ่ม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
2.1. การทองเที่ยวไดรับ
การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว
การพัฒนาอยางยั่งยืน
นานาชาติ บ นฐานทรั พยากร
บนฐานทรัพยากรที่
และเอกลักษณของพื้นที่
หลากหลายและ
เอกลักษณของพื้นที่
สูระดับนานาชาติ

2.1.1. ใชความหลากหลายของ ทรัพยากร
การทองเที่ยว สรางเอกลักษณการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษและเชิงสุขภาพ
2.1.2บริหารจัดการรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ ส ง เสริ ม และพั ฒ นา
แหลงทองเที่ยวและชุมชนเมืองอยางยั่งยืน
2.1.3 ส ง เสริ ม กิ จ กรรมประเพณี
วั ฒนธรรมและสิ นค าโอท อป อั นเป น
เอกลั กษณ ของพื้ น ที่ สร างจุ ดเด นจุ ดขาย
ทางการทองเที่ยว
2.1.4 ลดความเสี่ยงและความเสียหาย
จากภั ย พิ บั ติ แ ละสาธารณภั ย ในแหล ง
ทองเที่ยว และเสนทางทองเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
3.1 การเปนแหลงผลิตอาหาร
3.1.1 เพิ่มมูลคาและศักยภาพไมผลและ
(ไมผลและกุงทะเล)
การพั ฒนาไม ผลและการ
กุงทะเล ด วยกรอบมาตรฐาน GAP ให
ประมงให ปลอดภั ย และมี
ปลอดภัยและมีศักยภาพ สามารถแข ง ขั น กั บ ผู ผ ลิ ต อื่ น ๆ ในกลุ ม
ศักยภาพในการสงออก
(ปริมาณและคุณภาพ) ประชาคมอาเซียน
ในการสงออก
3.1.2. สงเสริมการเลี้ยงกุงทะเล ดวย
วิทยาการสมัยใหม ตามมาตรฐานสากล เพื่อ
รับมือกับโรคระบาด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การพั ฒ นาโครงส ร าง
พื้นฐานทางคมนาคมขนสงและ
ระบบโลจิ ส ติ ก ส ใ ห ร องรั บ
การคาการลงทุน การทองเที่ยว
การเกษตรและ การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต

4.1 การคมนาคมขนสง และ
4.1.1 พัฒนาโครงขายคมนาคมขนสง
ระบบโลจิ ส ติ ก ส ข องกลุ ม และศู นย โลจิสติ กส เพื่ อรอบรั งการเข าสู
จั งหวั ด เพิ่มศักยภาพในการ ประชาคมอาเซียน
แข งขั น และพั ฒ นาคุ ณภาพ
ชีวิต

42

นโยบายการพัฒนาจังหวัดชุมพร
แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2560 - 2562
วิสัยทัศนจังหวัดชุมพร (Vision)

“ชุมพรนาอยู ประตูทองสองฝงทะเล เกษตรกรรมยั่งยืน ทองเที่ยวคุณภาพ”

พันธกิจ (Mission)

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทองเที่ยว พัฒนาแหลงทองเที่ยวและโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางการทองเที่ยว
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันบนพื้นฐาน
การผลิตเชิงคุณภาพและเกษตรปลอดภัย
3. เสริมสรางศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยกระบวนการมี
สวนรวม
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน

เปาประสงครวม

1. การบริหารจัดการทองเที่ยวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแขงขัน
2. สินคาเกษตรมีคุณภาพ ไดรับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถในการแขงขัน
เพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความเขมแข็งและดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติทางธรรมชาติเปนไปอยางมี
ทิศทางและยั่งยืน
5. ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดจากการบริหารราชการจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ

1. พัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
(1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร
(2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยว
(3) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร
(4) พัฒนาการทองเที่ยวใหสามารถสรางรายไดอยางยั่งยืน
2. การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมีคุณภาพ
(1) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสูสังคมแหงการเรียนรู
(2) สงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพและการสรางภูมิคุมกันโรค
(3) สงเสริมการพัฒนาศักยภาพสถาบันครอบครัว ชุมชน ผูสูงอายุ และคนพิการ
(4) สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(1) พัฒนาศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติ
(2) สงวน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดการใชประโยชนอยางสมดุล
(3) พัฒนาเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(4) สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
4. การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและความมั่นคง
(1) สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ
(2) พัฒนาระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
(3) สงเสริมการพัฒนาหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร
(พ.ศ. 2560 - 2562)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการคมนาคมและการขนส ง ลงทะเบี ย นทางหลวงท อ งถิ่ น ถนนที่ อปท.ควร
ดําเนินการ โดยระบุพิกัดทางภูมิศาสตร เพื่อจะไดทราบวา ถนนอยูที่ใด มีสภาพอยางไร และตองปรับปรุง
เมื่อใด
1.2 แนวทางการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ เพื่อแกไข
ปญหาอุทกภัย และภัยแลง โดยระบุพิกัดทางภูมิศาสตร เพื่อวางแผนบํารุงรักษาและซอมแซมแหลงน้ํา
การเกษตร อีกทั้งปองกันการดําเนินการในพื้นที่ซ้ําซอน
1.3 แนวทางการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการสงเสริมอาชีพ เนนกลุมแรงงานนอกระบบ และกลุมที่ไมมีงานทํา
2.2 แนวทางสวัสดิการสังคม
1) การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพ สุขอนามัยและสภาพแวดลอม
2) การสงเสริมและพัฒนาผูพิการ สุขอนามัย และสภาพแวดลอม
3) การสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน อาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน
4) การสงเสริมดานที่พักอาศัยใหแกผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูยากจนใหมีที่อยูอาศัย
5) งานสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิ์ที่ประชาชนควรไดรับอยางเทาเทียมกัน
2.3 แนวทางการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ โดยการสงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูชุมชนและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
2.4 แนวทางการสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน
3. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน/ สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1 แนวทางการส งเสริ มประชาธิปไตย พัฒ นาประชาธิปไตยภาคพลเมือง จัดทําระบบขอมูล
ขาวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนสรางเครือขาย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ
3.2 แนวทางการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม ประนอมขอพิพาทและชวยเหลือ
ทางดานกฏหมาย
3.3 แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่อาจ
เกิดขึ้น
1) สงเสริมความรูในการจัดการสาธารณภัย
2) ซักซอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3) จัดหาสถานที่ และอุปกรณในการชวยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย
3.4 แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอย สํารวจจุดที่เกิดเหตุราย ภัยจากกลุมมิจฉาชีพ และหา
มาตรการปองกัน
3.5 แนวทางการปองกันแกไขปญหายาเสพติด มาตรการในการปองกันปญหา โดยการบังคับใช
กฏหมายอยางเครงครัด
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4. ยุทธศาสตรพัฒนาการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
4.1 แนวทางการสงเสริมการลงทุน สรางแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในชุมชน เพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑ และพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 แนวทางการสงเสริมการเกษตร ใหความรูทางวิชาการ จัดตั้งกลุมเกษตรกร จําหนายผลผลิต
หาพันธุพืช และการบํารุงรักษาดิน
4.3 แนวทางการพาณิชยกรรม หาสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการคาขาย และมาตรการสราง
ความมั่นคงทางรายไดใหแกกลุมผูคาขาย
4.4 แนวทางดานการทองเที่ยว สงเสริมการทองเที่ยวที่ไมกอผลกระทบตอสภาพแวดลอมและวิถี
ชีวิตของชุมชน
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
5.1 แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ คุมครองดูแลบํารุงรักษาปาและน้ําแบบบูรณาการ
6. ยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 แนวทางการสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น สรางองคความรูใหแกคนในทองถิ่น
6.2 แนวทางการอนุรักษขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และรักษาอัตลักษณของทองถิ่น
6.3 แนวทางการอนุรักษ ทํานุบํารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่
7. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
7.1 แนวทางการปองกัน และปราบปราบการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง
1) เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม
2) สรางวินัยแกทุกภาคสวน
3) รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต
7.2 แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวม
8. ยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
8.1 แนวทางพัฒนากลุม อปท. ที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน
8.2 แนวทางสงเสริมดานโครงสรางพื้นฐานและระบบคมนาคม
8.3 แนวทางสงเสริมดานการคาและการลงทุน
8.4 แนวทางสงเสริมดานการทองเที่ยว
8.5 แนวทางสงเสริมดานการศึกษา
8.6 แนวทางสงเสริมดานสาธารณสุข
8.7 แนวทางสงเสริมดานสิ่งแวดลอม
8.8 แนวทางสงเสริมดานอัตลักษณ
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นโยบายการพัฒนาอําเภอทาแซะ
วิสัยทัศนอําเภอทาแซะ
“เปนแหลงผลิตพลังงานทดแทน เพิ่มคุณภาพของชีวิต ดวยเศรษฐกิจแบบพอเพียง”
พันธกิจ

1. สงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนและเปนผูนําในการใชพลังงานทดแทนของจังหวัด
2. พัฒนา สนับสนุน และสงเสริมโครงสรางบริการพื้นฐาน เทคโนโลยี นวัตกรรม การผลิต
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ การทองเที่ยว อยางครบวงจร
3. เสริมสรางศักยภาพ คน ครอบครัว ชุมชน สังคม แลกระบวนการมีสวนรวม พัฒนาอําเภอ
ทาแซะ ใหเปนเมืองนาอยู แบบเศรษฐกิจพอเพียง
4. สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
5. สรางความมั่นคงชายแดน

เปาประสงค
1. มีความสามารถในการแขงขันภาคการผลิต พลังงานทดแทน และสินคาเกษตร
2. ผลผลิตของสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สมบูรณและยั่งยืน
5. สรางความมั่นคงชายแดน
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร
1. ผลผลิตพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 20 และมีการจัดการตลาดอยางครบวงจร
2. มีแหลงรองรับผลผลิตพลังงานทดแทนน้ํามันที่ใชผลผลิตของอําเภอเปนวัตถุดิบและ
มีความสามารถแขงขันในทองตลาดได
3. ครัวเรือนมีอาชีพและรายไดเพียงพอและมั่นคงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 20
4. ประชาชนเขาถึงบริการภาครัฐอยางนอยรอยละ 90
5. หมูบาน/ชุมชนมีความรูในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่สมบูรณและยั่งยืนไมนอยกวา 60%
6. ความสําเร็จของการปองกันและในการแกไขปญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน
ยุทธศาสตรอําเภอทาแซะ
1. การสงเสริมการผลิตพลังงานทดแทน
2. การพัฒนาสินคาเกษตรครบวงจร
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางพอเพียง
4. การสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรความมั่นคงชายแดน

47
ประเด็นยุทธศาสตร (กลยุทธ)
ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมการผลิตพลังงานทดแทน
1. การสงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนน้ํามันไบโอดีเซล
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของตลาด
3. การสนับสนุนการใชน้ํามันไบโอดีเซลในภาครัฐและเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสินคาเกษตรครบวงจร
1. การสงเสริมพัฒนาสายพันธุของสินคาเกษตรทุกชนิด
2. การสงเสริมการสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3. การสงเสริมใหความรูและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. การสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร
5. เสริมสรางระบบการศึกษาใหตอบสนองตอพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางพอเพียง
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการภาครัฐ
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
3. การพัฒนาเครือขายครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงใหเกื้อกูลอุดหนุนจุนเจือกัน
4. การสรางสังคมแหลงการเรียนรู และพัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเผยแพรครัวเรือนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง
6. การพัฒนาและสงเสริมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
7. การอํานวยความเปนธรรมและรักษาความสงบสุขของสังคม
8. สงเสริมการสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
1. การปลูกปาตนน้ําและมีการบริหารจัดการน้ําอยางมีระบบ
2. กํากับดูแล ปองกัน และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมดุลและยั่งยืน
3. สรางความรวมมือในการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. สงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 ความมั่นคงชายแดน
1. สังคมรมเย็นเปนสุขและมีความมั่นคง
2. ผนึกกําลังเพื่อเสริมสรางความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
3. การบริหารจัดการและการจัดระเบียบแรงงานตางดาว

48

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลหินแกว

วิสัยทัศนการพัฒนา

“พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหครอบคลุมพื้นที่ ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ
และฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอม
กับพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ สานนโยบายสูความสําเร็จ”
พันธกิจของ อบต.หินแกว
1. พัฒนาเสนทางคมนาคมใหใชไดตลอดป ใหมีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
2. พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการบริโภค-อุปโภค น้ําเพื่อการเกษตรใหเพียงพอและมีคุณภาพ
3. พัฒนาและสงเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น
4. สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค เกษตรทฤษฎีใหม ยึดหลัก
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส และคนยากจน
6. คุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. สงเสริมประชาธิปไตยและปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. สงเสริมและปองกันงานดานสาธารณสุขใหมีสุขภาพที่ดี
9. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปราบปราบการทุจริต
10. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานนโยบายของรัฐบาล
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการองคกร
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ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา
1.1 แนวทางการคมนาคมและขนสง
1.2 แนวทางการคมนาคมสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานครอบคลุม
เพียงพอตอความตองการของราษฎร
2. พัฒนาระบบประปา แหลงน้ํา และภาชนะกักเก็บน้ําใหมีประสิทธิภาพเพียงพอ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนา
2.1 แนวทางการสงเสริมอาชีพ
2.2 แนวทางสวัสดิการสังคม
- การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพ สุขอนามัย และสภาพแวดลอม
- การสงเสริมและพัฒนาผูพิการ สุขอนามัย และสภาพแวดลอม
- การสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน อาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวัน
- การสงเสริมดานที่พักอาศัยใหแกผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูยากจน
2.3 แนวทางการศึกษา
2.4 แนวทางการสาธารณสุข
2.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมอาชีพ
2. เพื่อสงเสริมและสังคมสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส คนยากจน และผูพิการ
ใหสามารถชวยตัวเองได
3. เพื่อใหราษฎรมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูทั้งการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการตางๆ
ใหครบถวนใหมีคุณภาพและตอเนื่อง
4. เพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน
5. เพื่อสงเสริมและการพัฒนาระบบสาธารณสุข ปองกันโรคระบาด เสริมสรางสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1 แนวทางการพัฒนา
3.1 แนวทางการสงเสริมประชาธิปไตย
3.2 แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 แนวทางดานการรักษาความสงบเรียบรอย
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3.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประชาชนทราบถึงกระบวนการการมีสวนรวมตามแนวทางระบบประชาธิปไตย
2. เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
3. เพื่อสงเสริมความมั่นคงในชีวิต และทรัพยสิน และปองกันภัยฝายพลเรือน
4. ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
4.1 แนวทางการพัฒนา
4.1 แนวทางการสงเสริมการลงทุน
4.2 แนวทางการสงเสริมการเกษตร
4.3 แนวทางดานการทองเที่ยว
4.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาระบบและแหลงทองเที่ยวในตําบล
2. เพื่อสงเสริมการเกษตรในการลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร
3. เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
4. เพื่อสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในชุมชน เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
5. เพื่อสงเสริมใหชุมชนพึ่งพาตนเองไดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แนวทางการพัฒนา
5.1 แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ คุมครองดูแลบํารุงรักษาปาและน้ําแบบบูรณาการ
5.2 วัตถุประสงค
1 เพื่ออนุรักษ ปองกัน รักษาฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมดุล
2 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 แนวทางการพัฒนา
6.1 แนวทางการสงเสริมและการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น
6.2 แนวทางการอนุรักษขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และรักษาอัตลักษณของทองถิ่น
6.3 แนวทางการอนุรักษ ทํานุบํารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่
6.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ทั้งในระดับชาติและ
ระดับทองถิ่นไวใหคงอยูตลอดไป
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7. ยุทธศาสตรดานนโยบายสําคัญของรัฐบาล
7.1 แนวทางการพัฒนา
7.1 แนวทางการปองกันแกไขปญหายาเสพติด
7.2 แนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต
7.3 แนวทางการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
7.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อรณรงคและสงเสริมการปองกันยาเสพติด
2. เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหมีคุณธรรม จริยธรรมมิใหมีการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ
3. เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ใหครอบคลุมในทุกๆ ดาน เชนการจัดทํา
โครงสรางพื้นฐานและระบบคมนาคม ดานการคาและการลงทุน ดานการทองเที่ยว ดานการศึกษา ดาน
สาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอม ดานอัตลักษณ ดานที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน เปนตน
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารองคกร
8.1 แนวทางการพัฒนา
7.1 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพขององคกรใหมีประสิทธิภาพ
8.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร
นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
1. นโยบายดานการเมืองและการบริหาร
1.1 บริหารการจัดการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว ใหเปนองคกรหลัก ธรรมาภิบาล ที่
มีหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และเปนหนวยบริการสังคมที่ดี 5 มาตรฐาน ดวยการสงเสริมสนับสนุน
การศึกษา การสรางแรงงานการเรียนรูและจัดการความรู(Knowledge Managment)เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และยกระดับแกสมาชิกทองถิ่น ขาราชการและพนักงานเปนทรัพยากรบุคคลสําคัญขององคการบริหารสวน
ตําบลหินแกว พรอมที่สรางเสริมกระบวนการการพัฒนาการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐานเพื่อรองรับการ
บริการ แตละดานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
1.2 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กระบวนการมี ส ว นร ว มทางการบริ ห ารและการเมื อ งภายใต ร ะบอบ
ประชาธิ ป ไตยโดยพั ฒ นากลไกการทํ า งานในระบบของสภาท อ งถิ่ น ควบคู ไ ปกั บ การพั ฒ นาระบอบ
ประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคม
1.3 สงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่ดําเนินกิจกรรมและ
โครงการตางๆโดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวมทั้งการสรางความเข็มแข็ง ลดการขัดแยง สรางความปรองดอง
ความมีเอกภาพในชุมชนเพื่อพัฒนา ยกระดับการขับเคลื่อนไปสูทิศทางของเมืองนาอยู ชุมชนยั่งยืน
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1.4 ประสานงานเพื่อใหเกิดการสรางเครือขายการทํางานทั้งทางภาครัฐ องคกรปกครองสว น
ทองถิ่นในพื้นที่อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร และพื้นที่อื่นๆสวนราชการที่เกี่ยวของภาคเอกชน องคกรพัฒนา
เอกชน พรอมทั้งเปดโอกาสใหชุมชนและไดเขาถึงการเฝาระวัง การตรวจสอบและการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลหินแกว
1.5 สนับสนุนการพัฒนาองคความรู การนําเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารมาใชกับการพัฒนา
องคกรสนับสนุนงานวิจัยเชิงปฏิบัติในมิติตางๆที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทองถิ่นรวมกับหนวยงาน
องคกรและสถาบันการศึกษาระดับทองถิ่นและระดับตางๆ
2. นโยบายดานการพัฒนาสังคม
2.1 รณรงคสงเสริมกระบวนการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัย และจิตสาธารณะ
ของคนในชุมชนเพื่อสรางบรรทัดฐานทางดานจิตใจใหกับคนรุนตอไป
2.2 พัฒนาองคความรูสูชุมชน สรางชุมชนตําบลหินแกวใหเปนสังคมแหงการเรียนรู ที่มุงเนนคน
เปนศูนยกลางการพัฒนา
2.3 สงเสริมและจัดทําแผนแมบทชุมชนและแผนปฏิบัติชุมชนและแผนปฏิบัติการชุมชน การ
รวมกลุมทางสังคม องคกรชุมชน เพื่อแกไขปญหาความยากจนและการสรางเครือขายการพัฒนาสังคมที่
สอดคลองกับมิติความเปนเมืองนาอยู ชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน บนพื้นฐานของการสรางความเข็มแข็งใหกับ
ภาคประชาชนและชุมชน
2.4 สงเสริมการพัฒนาทักษะและจัดกิจกรรม เชิงสรางสรรครวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จําเปน
พื้นฐานสําหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ
2.5 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคลองกับทิศทางของการสรางสุขภาวะแบบองครวม
และการสรางสังคมที่อยูดีมีสุข
3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา
3.1 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบานการทางการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ ดวยการ
จัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ สําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนไดมีโอกาสเรียนฟรี เรียนดี และเรียนอยาง
มีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อจัดเปนสวัสดิการทางการศึกษาใหกับชุมชน โดยเฉพาะ พอ แม ผูปกครองไมตอง
เดือดรอนและลําบากกับภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ทุกคนสามารถสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียน
ไดอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน ที่สําคัญคือ พอ แม พี่ นอง ประชาชน ที่มีฐานะทางสังคมระดับกลางลงมา
และไมคอยมี โอกาสในการเขาถึ ง การบริการทางดานการศึกษาที่เปนอยูในปจจุบัน จะไดมีโ อกาสเข าถึ ง
การศึกษาเชนเดียวกันกับผูที่มีฐานะทางครอบครัวที่ดีกวาเปนตน
3.2 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับ ศาสนศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและการ
พัฒนาศาสนสถาน
3.3 สนับสนุนและสงเสริมการสืบสานวัฒนธรรม การละเลนดนตรี ประเพณีดั้งเดิม วิถีชุมชนและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
3.4 สงเสริ ม สนั บ สนุ น กิ จกรรมการแขงขัน กีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมถึงจัดหา
อุปกรณการกีฬาประเภทตางๆทั้งบํารุงสนามกีฬาใหไดมาตรฐาน
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4. นโยบายการพัฒนาสาธารณะสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต
4..1 สงเสริมการพัฒนายกระดับงานดานการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองครวมใหเกิดการ
ตระหนั กรู และตื่น ตั วต อการจั ดการสุ ขภาวะภาคประชาชน โดยใชกระบวนการดานการจัดการความรู
(Knowledge Managment) เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน
4.2 สงเสริมการดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณสุข
ขั้นพื้นฐาน มุงเนนยุทธศาสตรการสรางนําซอม
4.3 สนับสนุนการควบคุมปองกันการเผยแพรระบาดของโรคติดตอ และไมติดตอที่อันตรายและ
การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนในตําบลหินแกว
4.4 สงเสริมงานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชนโดยผานกลุมอาสาสมัคร
สาธารณะสุขชุมชนและเขตเมือง(อสม.)
4.5 พัฒนาหรือปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมโดยชุมชน ผูประกอบการ เพื่อเขาสูมาตรฐาน
ความปลอดภัย
4.6 สงเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคลองกับการคุมครองผูบริโภค
5.นโยบายการจัดระเบียบชุมชน
5.1 เสริมสรางความเปนชุมชนเข็มแข็งและพัฒนาชุมชนที่ส อดคลองกับแนวทางของความเปน
บานเมืองสังคมนาอยู อยางยั่งยืนและสังคมอยูดีมีสุข
5.2 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรมทางดา นการปอ งกั น บรรเทาสาธารณภัย และการรั กษาความ
ปลอดภัยในชุมขน สรางเครือขายดานการบริหาร ชวยเหลือฉุกเฉิน (EMS) หนึ่งตําบล หนึ่งทีมกูภัย ตํารวจ
ชุมชนและงานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อพปร.)
5.3 ส ง เสริ ม การสร า งวิ นั ย จราจรและสนั บ สนุน กิจ กรรมการจัด ระเบี ย บจราจรในยา นชุ มชน
ตลอดจนมาตรการสรางความปลอดภัยบนทองถนน
6. นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
6.1 ส งเสริ มกระบวนการเรี ย นรู ภ าคการเกษตร อุต สาหกรรมการเกษตรและพั ฒ นาอาชีพ ที่
เหมาะสมกับสภาวะและบริบทของทองถิ่น
6.2 พัฒนายกระดับและกระตุนใหเกิดการพัฒนากระบวนการสรางระบบเศรษฐกิจชุมชน
6.3 สงเสริมกิจกรรมที่สอดคลองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ผูคนในสังคมทองถิ่นตําบลหิน
แกวยืนอยูบนพื้นฐานของการประกอบสัมมาอาชีพ ที่รูจักพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุมกัน ดวยความรู
และคุณธรรม เปนปจจัยหนุนเนื่อง เพื่อนําไปสูการดํารงชีวิตในสังคมอยางยั่งยืน
7. นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
7.1 พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน
คูระบายน้ํา กิจการประปา แสงสวางสองขางถนน และการติดตอสื่อสารโทรศัพทสาธารณะและวิทยุชุมชน
7.2 เสริมสรางมาตรการในการปองกันภัยพิบัติตางๆในพื้นที่เสี่ยงภัย ในการเกิดเหตุตางๆ
7.3 สงเสริมการพัฒนาภูมิทัศน ปรับปรุงสถานที่หนวยงานองคกรในทองถิ่นตําบลหินแกว อาทิเชน
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหินแกว ศูนยอาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) บริเวณอาคาร
เอนกประสงค
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8. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน
8.1 รณรงคสงเสริมการสรางจิตสํานึกสาธารณะทางดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงานแกประชาชนและชุมชน
8.2 สงเสริมสนับสนุนการเฝาระวังและพัฒนาคลองรับรอและคลองพะงันซึ่งเปนแหลงน้ําที่สําคัญ
ของชุมชนใหสามารถรองรับการใชประโยชนของชุมชนในเขตตําบลหินแกวและพื้นที่อื่นๆที่มาอาณาเขต
ติดตอกันอยางยั่งยืน
8.3 สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมขับเคลื่อนการจัดทําโครงการและการดําเนินกิจกรรมตางๆที่มุงไปสูการลดสภาวะโลกรอน
8.4 การสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพลังงานระดับชุมชนและครัวเรือน การรูจักใชพลังงาน
อยางคุมคาและการใชพลังงานทางเลือก
8.5 ส งเสริ มสนั บ สนุ น การศึ กษาวิจัย เชิงปฏิบัติที่เกี่ย วข องการดูแลเฝาระวังการทําลายปาไม
โดยเฉพาะปาตนน้ําในเขตพื้นที่ตําบลหินแกว ประสานงานรวมกับองคกร หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
8.6 สงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยเนนและแนะนําประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใน
เขตพื้นที่ตําบลหินแกว
นโยบายทั้ง 8 ประการที่กลาวมานั้น ลวนมุงเนนการมีสวนรวมของพี่นองประชาชนในชุมชนและ
ภาคสวนตางๆอยางจริงจัง
ดังนั้นการดําเนินงานในแตละภารกิจแตละโครงการ สามารถเดินหนาใหเปนไปตามนโยบายที่มีอยู
8 ขอนั้น จึงมีปจจัยที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งคือ การมีสวนรวมของชุมชนและทุกภาคสวนที่จะตองเขามา
ชวยกันเปนพลังที่สําคัญในการขับเคลื่อนอยางจริงจัง การแกไขปญหาของบานเมืองเราและการดําเนินงาน
ตามนโยบายที่กระผมไดแถลงตอสภาแหงนี้ไปแลวนั้นก็จะบังเกิดผลไดในทางปฏิบัติหรือจะสัมฤทธิ์ผลไดโดย
ไมลําบากนัก ทั้งนี้ก็ดวยความรู ความเขาใจในภารกิจ ทิศทาง และเปาหมายขององคกร ความรวมมือของ
ทุกๆภาคสวนที่เกี่ยวของ ในแตตําบลหินแกว ไดแก สมาชิกสภาทองถิ่นทุกทาน ขาราชการ พนักงาน และ
การหนุนเสริมจากภายนอกไดแก องคกรภาคีเครือขาย สวนราชการตางๆที่เกี่ยวของ องคกรพัฒนาชุมชน
ภาคเอกชนทั่วไป ชุมชนและพอ แม พี่นอง ประชาชนในตําบลหินแกวเปนตนไป
กระผมหวังเปนอยางยิ่งวาการรวมมือกันของทุกภาคสวนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ
ใหเกิดเปนรูปธรรมขึ้นมาอยางจริงจังนั้น จะสงผลลัพธตอความเปนสังคมที่ดีและมีมาตรฐานได กลาวคือ
องคการบริหารสวนทองถิ่นตําบลหินแกวของเราสามารถขับเคลื่อนไปสูความเปนทองถิ่นที่มีความตื่นตัวอยาง
มี พลั งอยู ตลอดเวลา เป น องค กรแห งการเรีย นรูมีการบริห ารกิจ การบานเมืองที่ดี สังคมมีคุณธรรมเป น
บานเมือง มีความอยูดี ผูคนมีความสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยั้งยืนบนพื้นฐานของการความ
เปนเอกลักษณและตัวตนของคนทองถิ่น
ในโอกาสนี้กระผมและคณะผูบริหารทุกคนจะขอเดินหนามุงมั่นสานตอวิสัยทัศนในการทํางานและ
พัฒนาตําบลหินแกวสืบไป ภายใตภารกิจดังกลาวจะเรงรัดดําเนินการตามนโยบายภายใตขอกําหนดที่สําคัญ
คือ
1. ความจําเปนและเหมาะสมตามสภาพความเปนจริง
2. วงเงินงบประมาณและขอบเขตอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลหินแกว
3. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและขอกําหนดตางๆ
เพื่อประโยชนและการแกไขปญหาตางๆของประชาชนเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไข อยางยั่งยืน
ตามเจตนารมณที่ใหไว เพื่อผลประโยชนสวนรวม เพื่อประชาชนอยางเต็มที่ และยั่งยืน
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บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา

สวนที่ 6
การนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
1. การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
1.
แผนพัฒนาสามปนั้น จะตองดําเนินการตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
แผนงานโครงการในแต ล ะด า นที่ กํา หนดไวใหมีร ายละเอีย ด เปาหมาย และสถานที่ ชัดเจน ตามกรอบ
เปาหมาย ที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. นําแผนพัฒนาสามปที่ไดจัดทําแลวไปดําเนินการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป เปนการนําเอาแผนงานโครงการที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒ นาสามป ไปสูการนํางบประมาณมา
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ ในขั้นตอนนี้อาจมีขอจํากัดดานงบประมาณ ดังนั้น
แผนงานโครงการของแผนพัฒนาสามป จะมีสวนที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อ
ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการของแผนพัฒนาสามป ตอไป
3. การนําแผนงานโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายไปสูการปฏิบัติ ซึ่งจะเปน
ขั้นตอนที่สามารถวัดไดวา แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล จะมีประสิทธิภาพหรือไมเพียงใด
การบริหารจัดการและประเมินผล
การบริหารจัดการมีขั้นตอนการปฏิบัติในระดับการปฏิบัติดังนี้
1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. แผนพัฒนาสามป
3. ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
4. ผูบริหาร (นายกองคการบริหารสวนตําบล)
5. สวนราชการผูปฏิบัติ ไดแก สํานักงานปลัด กองคลัง กองชาง
6. การดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ใหเปนไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานของแตละสวนราชการ โดยดําเนินการตามระเบียบพัสดุ และระเบียบที่เกี่ยวของจนกระทั่ง
ดําเนินการแลวเสร็จ
7. การติดตามและประเมินผล
- แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
- ระยะเวลาติดตาม
- วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. รายงานผลและเสนอความเห็นตอสภาผูบริหารทองถิ่น อยางนอยปละ 1 ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคม และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบ
2. การติดตามและประเมินผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นั้ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ
28 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งประกอบดวยบุคคลจากหลาย
ฝายดวยกัน ทั้งบุคลากรจากองคกรปกครองทองถิ่น ประชาคมทองถิ่นผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารคัดเลือกซึ่งจากคณะกรรมการฯ มาจากคณะกรรมการหลายฝายนี้ทําใหการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และผลการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดผล
สําเร็จของโครงการ เพื่อนําไปใชในการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการไดอยางแทจริง
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แนวทางในการติดตามประเมินผล
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวา ดว ยการจัด ทํา แผนพั ฒ นาองคก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 ขอ 29 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไว ดังนี้
1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละ 1 ครั้ ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร
2.1 ความสําคัญของการติดตามประเมินผล
การติดตาม (Monitoring)
การติ ด ตาม หมายถึ ง กิ จ กรรมภายในโครงการซึ่ ง ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ให ข อ มู ล ป อ นกลั บ
(feedback) เกี่ยวกับการดํ าเนิ น งานโครงการ ปญหาที่กํา ลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการ
ดํ า เนิ น งานหากไม มี ร ะบบการติ ด ตามแล ว ย อ มส ง ผลให เ กิ ด ความล า ช า ในการดํ า เนิ น งานให ลุ ล ว ง
คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับ
นอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแยงในการปฏิบัติงานในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน
ในทางกลับกันหากโครงการมีระบบการติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน
(cost effective) ดําเนินงานตาง ๆ เชน การใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของ
โครงการตางๆ ระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแกปญหา, การติดตามดูความสามารถใน
การเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย,การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานสวนตางๆ
การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินงานเพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง
แกไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผล
แผนงานจึงเปนสิ่งที่บงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวมีการปฏิบัติหรือไม อันเปนตัวชี้วัดแผนหรือโครงการที่ได
ดําเนินการไปแลวนั้นไดผลเปนอยางไรนําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไมอีกทั้งเปนการ
ตรวจสอบดูวามีความสอดคลองการใชทรัพยากรเพียงใดผลที่ไดจากการประเมินสามารถนําไปปรับปรุงและ
ตัดสินใจและการประเมินยังถือเปนกระบวนตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่
เก็บรวบรวมอยางเปนระบบมีความเที่ยงธรรม
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วัตถุประสงคของการติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผลโครงการมีวัตถุประสงคดังนี้
1) ความกาวหนาในการดําเนินงานที่ทําไปแลว ไดผลมากนอยเพียงใดโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สามารถบรรลุประสงคที่กําหนดไวหรือไมอยางไร
2) ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ เชน ปญหาดานการเงิน ปญหาดานบุคลากร
ปญหาดานเทคนิคและปญหาอื่นๆ ที่ไมไดคาดคิดไว
3) ผลที่ไดรับจากโครงการมีอะไรบาง มีปญหา รวมทั้งขอดีขอเสียตางๆ ที่จะเปนแนวทาง
สําหรับจัดทําโครงการลําดับตอไป
4) พิจารณาทบทวนถึงความสําเร็จของโครงการ และผลกระทบตางๆ ของโครงการเพื่อใชเปนฐาน
ในการวางแผนโครงการในอนาคต
สรุปเกณฑมาตรฐาน และตัวชี้วัดการประเมินผล
เกณฑมาตรฐาน
(Standard Criteria)
1. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงคของนโยบาย
2. ความเสมอภาค และความเปน
ธรรมในสังคม

ตัวชี้วัด
(Indicators)
- ผลผลิต
- ผลลัพธ
- การเขาถึง
- การจัดสรรทรัพยากร
- การกระจายผลประโยชน
- ความเสมอภาค

3. ความสามารถและคุณภาพในการ - สมรรถนะของหนวยงาน
ใหบริการ
- ความทั่วถึงและเพียงพอ
- ความถี่ในการใหบริการ
- ประสิทธิภาพในการ
ใหบริการ
4. ความรับผิดชอบของหนวยงาน - พันธกิจตอสังคม
- ความรับผิดชอบตอ
สาธารณะ
- การใหหลักประกันความ
เสี่ยง
- การยอมรับขอผิดพลาด
5. การสนองตอบความตองการของ - การกําหนดประเด็นปญหา
ประชาชน
- การรับฟงความคิดเห็น
- มาตรการ/กลยุทธในการ
แกไขปญหา
- ความรวดเร็วในการแกไข
ปญหา

ตัวอยางกรอบตัวแปร
(Attributes)
- ผลตางระหวางเปาหมายกับ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว
- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากร
ที่ไดรับจัดสรรตอคน
- ผลประโยชนที่แตละ
กลุมเปาหมายไดรับในแตละครั้ง
- การไมเลือกปฏิบัติ/หรือการ
เลือกปฏิบัติที่เปนคุณประโยชน
- พื้นที่เปาหมายและประชากร
กลุมเปาหมายที่รับบริการ
- จํานวนครั้งในการใหบริการ
- ผลลัพธเทียบกับปจจัยนําเขา
- การจัดลําดับความสําคัญ
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง
- การตัดสินใจที่สะทอนความ
รับผิดชอบ
- ระดับการมีสวนรวม
- การปรึกษาหารือ
- การสํารวจความตองการ
- ทันตอสถานการณและปญหาที่
เกิดขึ้น
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6. ความพึงพอใจของประชากร
กลุมเปาหมาย

- ระดับ ความพึงพอใจ
- การยอมรับ/คัดคาน

7. ผลเสียหายตอสังคม

- ผลกระทบภายนอก
(ทางบวกและทางลบ)
- ตนทุนทางสังคม

- สัดสวนของประชากร
กลุมเปาหมายที่พอใจหรือไม
พอใจ
- ความคาดหวัง
-ผลสะทอนกลับ
- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
- ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
- คาเสียโอกาส
- ความขัดแยงทางสังคม

การติดตามผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลหินแกว ไดกําหนดเวลาติดตามผลการดําเนินการโครงการ โดยติดตามผล
ทุก ๆ สามเดือน (ไตรมาส) เพื่อใหทราบวา โครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ ไดดําเนินการตามวัตถุประสงค และ
เป า หมายที่ ว างไว ห รื อไม ใช งบประมาณเทาใด ผลการดํ าเนิน งานแลว เสร็จ กําลัง ดําเนิน การ ยัง ไมไ ด
ดําเนินการหรืออื่น ๆ แลวสรุปผลในภาพรวมวา ไดดําเนินการแลวเปนสัดสวนเทาใด บรรลุผลตามที่กําหนด
ไวหรือไม
รูปแบบการติดตามผล
งานนโยบายและแผน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหินแกว ไดกําหนดรูปแบบการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการติดตามผลการดําเนินงาน สัดสวน
การดําเนินงาน งบประมาณที่ใชและความกาวหนาของโครงการ ดังนี้
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แบบที่ 1 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560)

ที่

ยุทธศาสตรการพัฒนา/
แนวทางการพัฒนา

จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

ทั้งหมด

รอยละของ
โครงการที่
ดําเนินการ

รอยละของ
งบประมาณที่
ดําเนินการ

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานโครงการ ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560)
รหัส
บัญชี

โครงการ

กิจกรรม/
เปาหมาย

หนวยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ
ตั้งไว

จายจริง

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ
กําลัง
ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

หมาย
เหตุ
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การประเมินผล
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหิ น แก ว กํ า หนดประเมิ น ผลตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา คื อ การ
ประเมิ นผลโครงการ โดยกําหนดตัว ชี้วัดเพื่อวัดระดับ ความสําเร็จและ/หรือความลมเหลวของโครงการ
รายการประเมิ น ผลพิ จ ารณาจากปริ ม าณงาน เวลา ค า ใช จ า ย ความพึ ง พอใจ การให ป ระโยชน แ ก
กลุมเปาหมายหรือผูที่ไดรับประโยชน และผลที่ไดรับกอใหเกิดประโยชนสวนรวม นําไปสูการประเมินผลวา
ไดบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการพัฒนา ตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่กําหนดไวหรือไม ซึ่งจะ
ไดผลการประเมินในภาพรวม
การรายงานการติดตามและประเมินผล
การกําหนด 1 ครั้ง หลังสิ้นปงบประมาณ (ภายใน 30 ธันวาคมของปงบประมาณ)
การติดตามผล จะรายงานผลความกาวหนาของโครงการทั้งหมดที่นําไปสูการปฏิบัติ และสรุปผล
การประเมินโครงการที่ดําเนินการแลว เมื่อสิ้นปงบประมาณจะสรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ เพื่อ
นําไปสูการประเมินยุทธศาสตรการพัฒนาวา ไดบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่ไดกําหนดไวหรือไม แลว
รายงานผลตอสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบทั่วกัน โดยติดประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยวาสามสิบวัน
------------------------

๑

หลักการและเหตุผล
ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ฉบับที่ ๑
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวา ดว ยการจัด ทํา แผนพัฒ นาขององคก รปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามป
เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาของทองถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแกไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความจําเปนและความเหมาะสม โดยใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้
โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทําราง
แผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(๓) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
สํ า หรั บองค การบริ หารสวนตํา บล ให ผูบริห ารท องถิ่น เสนอรา งแผนพั ฒนาสามป ที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหาร
ทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป
องคก ารบริห ารสว นตํ า บลหิน แกว มีค วามจํ า เปน ที ่จ ะตอ งดํ า เนิน การแกไ ข
เพิ่ม เติม แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ฉบับที่ ๑ เพื่อใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับ
ปญหาและความต องการของประชาชน และเพื่อใหสามารถแกปญหา ความจําเปนเรงดวน ทัน ตอ
สถานการณในปจจุบัน อีกทั้งใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป



แผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. 25๖๐-256๒)
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

องคการบริหารสวนตําบลหินแกว
อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร

สวนที่ 5
แนวทางการติดตามประเมินผล
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4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

สําหรับแผนพัฒนาสามป ใหใชแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด
ไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่
ประกาศใชแผนพัฒนาสามป
แบบ 1 แบบกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คําชี้แจง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลหินแกว อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร
มี
ไมมี
ประเด็นการประเมิน
การดําเนินงาน การดําเนินงาน
สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพือ่ จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ และประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาทองถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิน่ ที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิน่
11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิน่ ที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม
การวัดและการนําเสนอ
-โดยความถี่ที่ใชวัด : หลังจากที่ อบต.จัดทําแผนเสร็จสมบูรณและประกาศใชอยางเปนทางการ
-เกณฑการพิจารณา : พิจารณาจาก มี/ไมมี การดําเนินการนั้น

93

4.2 กรอบและวิธีการในการและเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
1. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดาน...............................
1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ สํารวจความคิดเห็น......คน
ประเด็น
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ /กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมใหประชาชนทราบ
การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
ประโยชนทปี่ ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
ภาพรวม

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ตัวชี้วัดที่เลือก
1.
2.
3.

หนวย

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
ดําเนินการ ดําเนินการ เพิ่ม/ลด
(จํานวน) (จํานวน)

3. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
เกณฑการพิจารณา : หากคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือใกล 0 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรของ อปท. ไมประสบความสําเร็จ หากคาคะแนนความพึงพอใจเทากับ 5 แสดงวาผลการดําเนินงานใน
ยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบความสําเร็จปานกลาง และหากคาคะแนนเทากับ 10 หรือใกลเคียง แสดงวาผลดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรของ อปท. ในยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบผลสําเร็จมากที่สุด
4. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
เกณฑการพิจารณา : เปรียบเทียบกับขอมูลในปกอนหนานี้ โดย (1) กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหนวยที่วัดเพิ่ม
แสดงวาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เชน รายไดครัวเรือนที่มีไฟฟาใช เกณฑในการพิจารณาจะพิจารณาวา
หลังดําเนินการตามแผนนั้นๆ แลวหนวยที่ทําการวัดเพิ่มขึ้นหรือไม ถาเพิ่มแสดงวา อปท.สามารถดําเนินงานไดตาม
แผนที่กําหนด แตหากวาหนวยวัดเทาเดิม หรือลดลง แสดงวา อปท.ไมสามารถดําเนินงานไดตามแผน
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3. ตารางแสดงจํานวนความถี่ และรอยละของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวม
ประเด็น

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ /กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ของโครงการ /กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ
/กิจกรรมตอสาธารณะ
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ /
กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหา
8) การแกไขปญหา และการคอบสนองความ
ตองการของประชาชน
9) ประโยชนทปี่ ระชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ /กิจกรรม
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม

พอใจมาก
พอใจ
จํานวน รอยละ จํานวน รอย
(คน)
(คน)
ละ

ไมพอใจ
จํานวน รอย
(คน)
ละ

รวม
จํานวน รอย
(คน)
ละ

เกณฑการพิจารณา : หากสัดสวนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกวารอยละ 50 แสดงวาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด แตถาหากมีรอยละของประชาชนที่พอใจปานกลาง
และพอใจมากนอยกวารอยละ 50 แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนด

ภาคผนวก ค
การประเมินคุณภาพของแผน

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
สําหรับแผนพัฒนาสามปเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ
ประเด็นการพิจารณา

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา
5. โครงการพัฒนาประกอบดวย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
5.3 จํานวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ
5.4 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองตอเนื่องกับระยะเวลาป (3 ป)
5.6 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.7 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.8 มีงบประมาณที่ผานมา 3 ปยอนหลังตามความเปนจริง
5.9 โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปทุกโครงการ
5.10 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดไดถูกตองตรงตามหลักกาจัดทําโครงการ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ
5.13 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
5.14 หนวยงานรับผิดชอบหลักสอดคลองกับ แบบ ยท.03 และแบบ ยท.04
รวม

คะแนน
10
10
10
10
60
5
5
3
5
3
4
5
3
5
5
4
5
5
3
100

ประเด็นการ
พิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได

1. สรุปสถานการณ
การพัฒนา

เปนการวิเคราะหดวยระบบ SWOT Analysis เปนการ
วิเคราะหสภาพการพัฒนาทองถิ่นและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถิ่น เพื่อ
คนหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคที่อาจสงผล
ตอการดําเนินงานประเด็นที่ตองมีการวิเคราะหไดแก SStrength (จุ ด แข็ ง) W-Weakness (จุ ด ออน) OOpportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)
หลั ก การสํ า คั ญ ก็ คื อการวิ เ คราะห โ ดยการสํ า รวจจาก
สภาพการณ 2 ด า นคื อ สภาพการณ ภ ายในและ
สภาพการณ ภ ายนอก เพื่ อ ให รู จั ก ตนเองและรู จั ก
สภาพแวดล อ มในการบริ ห ารและบริ ก ารกิ จ การ
สาธารณะ

10

2. การประเมินผลการ
นํ า แผนพั ฒ นาสามป
ไ ป ป ฏิ บั ติ ใ น เ ชิ ง
ปริมาณ

การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ เพื่อนํามาใชวัดผลใน
เชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งาน
ตาง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมาย
เอาไวหรือไม จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไว
เท า ไหร จํ า นวนที่ ไ ม ส ามารถดํ า เนิ น การได มี จํ า นวน
เท า ไหร สามารถอธิ บ ายได ต ามหลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่
ไดกําหนดไว

10

3. การประเมินผลการ
นํ า แผนพั ฒ นาสามป
ไ ป ป ฏิ บั ติ ใ น เ ชิ ง
คุณภาพ

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คื อ การนํ า เอาเทคนิ ค ต า ง ๆ มารใช เ พื่ อวั ด ว า ภารกิ จ
โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้น ๆ
ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไม และเปนไป
ตามอํ า นาจหน า ที่ หื อ ไม ประชาชนพึ ง พอใจหรื อ ไม
สิ่งของวัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตาง ๆ มีสภาพหรือ
ลั ก ษณะถู ก ต อ ง คงทนถาวร สามารถใช ก ารได ต าม
วั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ ไม ซึ่ ง เป น ไปตามหลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness)
ผลการปฏิ บั ติ ร าชการที่ บ รรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน

10

4. แนวทางการพัฒนา วิ เคราะห แ นวทางการพั ฒ นาว า มี ค วามสอดคล องกั บ
และยุ ท ธศาสตร ก าร ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตาง ๆ
พัฒนา
จนนํ า ไปสู ก ารจั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาท อ งถิ่ น โดยใช
SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ (Integration)
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกัน

10

ประเด็นการ
พิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได

5. โครงการพัฒนา
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
60
5.1 ความชั ด เจน เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตร
5
ของชื่อโครงการ
การพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และ
ดํ า เนิ น การเพื่ อ ได ก ารพั ฒ นาบรรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวา
จะพัฒนาอะไรในอนาคต
5 . 2 กํ า ห น ด มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง
5
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ส อดคล อ งกั บ ความเป น มาของ
สอดคลองกับโครงการ โครงการ สอดคล อ งกั บ หลั ก การและเหตุ ผ ล วิ ธี ก าร
ดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไป
ไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5 . 3 จํ า น ว น การเขี ย นวั ต ถุ ป ระสงค ค วรต อ งคํ า นึ ง ถึ ง (1) มี ค วาม
5
วั ต ถุ ป ระสงค มี ค วาม เปนไปไดแ ละมีความเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงาน
เหมาะสมกับโครงการ ตามโครงการ (2) วั ด และประเมิ น ผลระดั บ ของ
ความสําเร็จได (3) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานอยาง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได (4) เปนเหตุเปนผลสอดคลองกับความเปนจริง (5)
สงผลตอการบงบอกเวลาได
5 . 4 เ ป า ห ม า ย สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปให
5
(ผลผลิตของโครงการ) ถึ ง เป า หมายต อ งชั ด เจน สามารถระบุ จํ า นวนเท า ไร
มีความชัดเจนนําไปสู กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย
การตั้งงบประมาณได พื้นที่ ดําเนินงานและระยะเวลาดํ าเนิ นงาน อธิบายให
ถูกตอง
ชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดเจนลงไปวาใครคือ
กลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง
5 . 5 เ ป า ห ม า ย การกําหนดเปาหมาย เพื่อการพัฒนาทองถิ่นดําเนินการ
3
(ผลผลิตของโครงการ) ต อ เนื่ อ งสามป เพื่ อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณ
มี ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) คาใชจาย (Cost)
ตอเนื่องกับระยะเวลา และเวลา(Time)
ป (3 ป)
5.6 งบประมาณ มี งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 4
ความสอดคล อ งกั บ 5 ประการในการจัดทําโครงการไดแก 1)ความประหยัด
เป า หมาย (ผลผลิ ต (Economy) 2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 3)
ของโครงการ)
ความมีประสิทธิผล (Effiectiveness) 4) ความยุติธรรม
(Equity) และ 5) ความโปรงใส (Transparency)

ประเด็นการพิจารณา
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คะแนนเต็ม

5.7 มี ก ารประมาณ
การราคาถู ก ต องตาม
ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ

การประมาณการราคา เพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลอง
กับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท องถิ่ น มี ค วามโปรง ใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ

5

5.8 มีงบประมาณที่ ตองแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปยอนหลังตาม
ผานมา 3 ปยอนหลัง หลักความเปนจริง กรณีมี 2 ปก็ใหแสดง 2 ปกรณีมี 1
ตามความเปนจริง
ปก็ใหแสดง 1 ป โครงการดังกลาวเปนโครงการเดียวกัน
กับโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่กําหนด
ระยะเวลาไว 3 ป
5.9 โครงการแตละ โครงการพัฒนาที่ไดจัดทําไวมีระยะเวลา และครอบคลุม
โครงการครอบคลุ ม ทั้ง 3 ปทุกโครงการ
ระยะเวลา 3 ป ทุ ก
โครงการ
5.10 มีการกําหนด มีก ารกํา หนดดัช นีชี้ วัด ผลงาน (Key Performance
ตั ว ชี้ วั ด ( KPI) แ ล ะ Indicator : KPI) ใชบอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) ตัวชี้วัด (KPI) ที่กําหนดที่เกิดจากวัตถุประสงคและผลที่
วัดไดถูกตองตามหลัก คาดวาจะไดรับ กําหนดการอันเปนเครื่องมือวาโครงการ
ข อ ง ก า ร จั ด ทํ า บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ อาจเปนรอยละ จํานวน
โครงการ
เปนตน
5.12 ผลที่ ค าดว า ผลที่คาดวาจะไดรับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงคที่ตอบผล
จะไดรับ สอดคลองกับ วาดําเนินการไดตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของ
โครงการ
โครงการที่ไดตั้งไว
5.13 ผลที่ ค าดว า ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริง จากการดําเนินการตาม
จะไดรับ สอดคลองกับ โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว
วัตถุประสงค
การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงค
หรือมากกวาวัตถุประสงค
5.14 หน ว ยงาน หนวยงานรับผิดชอบหลักในแบบ ยท.03 แบบ ยท.04
รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก และแบบ ผ.01 จะตองถูกตองตรงกันทุกยุทธศาสตร
สอ ดค ล อง กั บ แ บ บ แนวทางการพัฒนา โครงการขององคกรปกครองสวน
ยท.03 และแบบ ยท. ทองถิ่น
04

3

รวมคะแนน

100
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5

4
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ภาคผนวก ข
แผนที่ และขอมูลดานรายได/รายจาย

ภาคผนวก ก
สภาพทั่วไป ขอมูลพื้นฐาน
ของอําเภอทาแซะ

สภาพทั่วไป และขอมูลพื้นฐาน
ประวัติอําเภอทาแซะ

เมืองทาแซะ เปนเมืองหนาดานของเมืองชุมพรจึงเปนสมรภูมิรับศึกจากพมาที่เขาตีเมือง
ทุกครั้ง เมืองทาแซะปรากฏตามคําบอกเลาของชาวกรุงเกา ตามพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐ
อักษรนิติ์วาเมืองทาแซะเปนเมืองขึ้นตอกรุงศรีอยุธยา มีฐานะเปนเมืองจัตวา เมืองหนาดานขึ้นตรงกับ
เมืองชุมพรซึ่งเปนเมืองตรี ผูครองเมืองทาแซะมีบรรดาศักดิ์วา พระเทพไชยบุรินทร
เมื อ งท า แซะตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ใดไม ป รากฏหลั ก ฐานแน น อน ต อ มาในป พ.ศ. 2439
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดฯ ใหจัดการปรับปรุงทองที่เปนมณฑลเทศาภิบาลขึ้น ให
ลดฐานะเมืองทาแซะ เมืองปะทิว เมืองกําเนิดนพคุณ เปนอําเภอขึ้นตอมณฑลชุมพร และทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหพระเทพไชยบุรินทร (คลาย ฐิติฐาน) ดํารงตําแหนงกรมการอําเภอ (นายอําเภอ) คนแรก
ขณะนั้นที่วาการอําเภอตั้งอยูระหวางวัดแหลมบางกับวัดยางฆอ พ. ศ. 2462 กระทรวงมหาดไทยออก
ประกาศแจงความวันที่ 19 สิงหาคม พ. ศ. 2462 ใหยุบอําเภอทาแซะเปนกิ่งอําเภอทาแซะโอนการ
ปกครองขึ้นกับอําเภอปะทิว โดยอางวาทองที่อําเภอทาแซะโดยมากยังเปนปาเขาการงานมีนอยหมูบาน
และตําบล มีตั้งคอนไปทางอําเภอปะทิวทางไปมาสะดวกอําเภอปะทิวมีคนมากการทํามาหากินกําลังเจริญ
พ.ศ. 2464 ยายที่วาการอําเภอจากบานแหลมยางมาตั้งที่บานตะโหนกการอง (จุดที่ตั้งสถานีตํารวจภูธร
ในป จ จุ บั น ) ต อมาทางราชการเห็ น ว าทาแซะมีทองที่ กวางขวาง มี อาณาเขตติดตอ กับ ประเทศพม า
(สหภาพเมียนมารในปจจุบัน) และมีประชาชนอยูหนาแนน ทางราชการโดยสํานักนายกรัฐมนตรีไดออก
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ. ศ. 2483 ยกฐานะกิ่งอําเภอทาแซะเปนอําเภอทาแซะอีกครั้งหนึ่งจน
ปจจุบัน
อําเภอทาแซะเปนเมืองหนาดานของเมืองชุมพรในสมัยโบราณ ในการรณรงคสงครามไทยกับ
พมาทุกๆ ปจะตองมีการเตรียมตัวปองกันการรุกรานของพมาขาศึกเพราะขาศึกจะมาตีเมืองชุมพรไดตอง
เดินผานอําเภอทาแซะ ทาแซะจึงเปนสมรภูมิรับศึกฉะนั้นจึงเปนเหตุใหสถานที่ตางๆ มีชื่อเปนไปตาม
เหตุการณที่เกิดขึ้นหลายแหง อาทิ ตําบลทัพรอ (กองทัพพมาเดินทัพพมาผานมาทางพื้นที่นี้ก็รอทัพไว จึง
เรียกนามตําบลนี้วา ทัพรอ ตอมาไดเรียกพื้นที่เปน รับรอ ในปจจุบัน)

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศโดยทั่วไปสวนใหญเปนภูเขา ในตอนเหนือเปนที่ราบระหวางหุบเขา และ
คอยลาดต่ําเปนที่ราบลุม ตอนใตเปนที่ราบลุมเหมาะแกการเพาะปลูก ทิศตะวันตกเปนทิวเขาสลับซับซอน
และเปนแนวพรมแดนระหวางประเทศ มีแมน้ําลําคลองไหลผานหลายสาย ที่สําคัญ ไดแก คลองทาแซะ
ซึ่งมีตนน้ําเกิดจากเขากะทะครอบ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยไหลผานพื้นที่อําเภอทา
แซะในตําบลสองพี่นอง สลุย หงษเจริญ ทรัพยอนันต คุริง ทาแซะ และนากระตาม และคลองรับรอ มีตน
น้ําเกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผานลงมาสูที่ราบลุมทางตอนใตพื้นที่อําเภอทา
แซะ ในตําบลรับรอ และทาขาม ไหลมาบรรจบรวมกับคลองทาแซะ ที่ตําบลนากระตาม รวมเปนแมน้ําทาตะเภา
ไหลลงสูอาวไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดน้ําทวมอําเภอทาแซะ
และอําเภอเมืองชุมพรอยูเสมอ พื้นที่และการใชประโยชนทางทิศตะวันตกตามแนวชายแดนเปนภูเขาสูงที่
ราษฎรใชเปนพื้นที่ปลูกกาแฟ สวนที่ราบมักใชทําสวน เชน สวนปาลม สวนยางพารา สําหรับพื้นที่ราบ
ลุมทางตอนใตเปนที่นา

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพอากาศ โดยทั่ ว ไปมี 2 ฤดู คื อ ฤดู ร อ นและฤดู ฝ น ซึ่ ง ในฤดู ฝ นจะมี ฝ นตกชุ ก
ติดตอกันเกือบตลอดป ประมาณ 7 - 8 เดือน นอกจากนั้น จะเปนฤดูรอนในชวงเวลาอันสั้น ๆ ทั้งนี้
เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผาน 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต

การแบงเขตการปกครอง

การปกครองสวนภูมิภาค

อําเภอทาแซะ แบงเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช
๒๔๕๗ ออกเปนตําบล ๑๐ ตําบล ๑๑๖ หมูบาน โดยแยกเปนหมูบาน ตําบล รายละเอียดดังนี้
ตําบลทาแซะ
18 หมูบาน
ตําบลนากระตาม
11 หมูบาน
ตําบลทาขาม
15 หมูบาน
ตําบลรับรอ
23 หมูบาน
ตําบลหินแกว
6 หมูบาน
ตําบลทรัพยอนันต
7 หมูบาน
ตําบลคุริง
7 หมูบาน
ตําบลหงษเจริญ
14 หมูบาน
ตําบลสลุย
8 หมูบาน
ตําบลสองพี่นอง
7 หมูบาน

การปกครองสวนทองถิ่น
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ทองที่อําเภอทาแซะประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 12 แหง ไดแก
เทศบาลตําบลทาแซะ ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของตําบลทาแซะ
เทศบาลตําบลเนินสันติ ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของตําบลทาแซะ
องคการบริหารสวนตําบลทาแซะ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลทาแซะ
(นอกเขตเทศบาลตําบลทาแซะและเทศบาลตําบลเนินสันติ)
องคการบริหารสวนตําบลคุริง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลคุริงทั้งตําบล
องคการบริหารสวนตําบลสลุย ครอบคลุมพื้นที่ตําบลสลุยทั้งตําบล
องคการบริหารสวนตําบลนากระตาม ครอบคลุมพื้นที่ตําบลนากระตามทั้งตําบล
องคการบริหารสวนตําบลรับรอ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลรับรอทั้งตําบล
องคการบริหารสวนตําบลทาขาม ครอบคลุมพื้นที่ตําบลทาขามทั้งตําบล
องคการบริหารสวนตําบลหงษเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหงษเจริญทั้งตําบล
องคการบริหารสวนตําบลหินแกว ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหินแกวทั้งตําบล
องคการบริหารสวนตําบลทรัพยอนันต ครอบคลุมพื้นที่ตําบลทรัพยอนันตทั้งตําบล
องคการบริหารสวนตําบลสองพี่นอง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลสองพี่นองทั้งตําบล

วิธีการคํานวณคางานถนนในบัญชีโครงการ
งานผิวจราจร
ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความหนา 15 เซนติเมตร เปนราคาที่รวมคาขนสง หิน แอสฟลต
พาราแอสฟลต คา Factor F และคาใชจายพิเศษตามขอกําหนด (ตามการคํานวณราคากลางตามมติ
ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ตามประกาศสํานักงบประมาณป 2559)
วิธีการคํานวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะทางยาว X ความกวางของถนน X ราคาคํานวณคางาน = ราคาประมาณการโครงการ
เชน โครงการกอสรางถนน คสล.สายดอนยาง – นาหวา หมูที่ 3 ระยะทาง 200 เมตร ความกวาง
5 เมตร ความหนา 0.15 เมตรไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร
วิธีการคํานวณ คือ
200 X 5 X 700 = 700,000 บาท (700 คือ ราคาคางานที่รวมหมดแลว)

ผิวทางถนนหินคลุก/ลูกรัง
วิธีการคํานวณถนนหินคลุก
ระยะทางยาว X ความกวางของถนน X ราคาคํานวณคางาน = ราคาประมาณการโครงการ
เชน โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายดอนยาง – นาหวา หมูที่ 3 ระยะทาง 1,200 เมตร
ความกวาง 5 เมตร
วิธีการคํานวณ คือ
1,200 X 5 X 40 = 240,000 บาท (40 คือ ราคาคางานที่รวมหมดแลว)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)
องคการบริหารสวนตําบลหินแกว อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการคมนาคมและขนสง
ที่

โครงการ

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
สายบางอินทนิน หมูที่ 5
2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสุขสวัสดิ์ หมูที่ 6

วัตถุประสงค
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ
บนทองถนน การขนสงสินคาทาง
การเกษตรมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

1.2 แนวทางการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการปรัปปรุงระบบสงน้ําประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําสะอาดในการ
บานในโสม หมูที่ 2
อุปโภค-บริโภคที่พอเพียง

2 โครงการปรัปปรุงและตอเติมระบบ
สงน้ําประปาบานบางญวน
หมูที่ 6 ต.หินแกว

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
บาท
บาท
บาท
300,000

ถนน คสล. กวาง 5 เมตร
ยาว115 เมตร หนา 0.15
เมตร ไหลทางหินคลุกขางละ
0.50 เมตร
ถนน คสล. กวาง 5 เมตร 500,000
ยาว 152 เมตร หนา 0.15
เมตร ไหลทางหินคลุกขางละ
0.50 เมตร

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
บาท
บาท
บาท
500,000

วางทอประปา
PE 100 PN 90 มม.
ระยะทาง 1,470 เมตร
PE 100 PN6 63 มม.
ระยะทาง 1,250 เมตร
เพื่อใหประชาชนมีน้ําสะอาดในการ
วางทอประปา
171,000
อุปโภค-บริโภคที่พอเพียง
PE 100 PN 6 ขนาด 63 มม.
ระยะทาง 1,100 เมตร
พรอมอุปกรณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ถนนมีมาตรฐาน การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
สัญจรไปมาได และปลอดภัย

กองชาง

ถนนมีมาตรฐาน การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
สัญจรไปมาได และปลอดภัย

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ครัวเรือนมีน้ําใช ประชาชนมีน้ําสะอาดเพื่อการ
อยางเพียงพอ อุปโภคและบริโภค
รอยละ 90

กองชาง

ครัวเรือนมีน้ําใช ประชาชนมีน้ําสะอาดเพื่อการ
อยางเพียงพอ อุปโภคและบริโภค
รอยละ 90

กองชาง

สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในระยะเวลาสามป (พ.ศ. 2560-2562)
ขององคการบริหารสวนตําบลหินแกว
ลําดับที่

1

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

วัตถุประสงค

1.1 แนวทางการคมนาคมและขนสง

1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานครอบคลุมเพียงพอตอความ
ตองการของราษฎร

1.2 แนวทางการคมนาคม
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

2. เพื่อพัฒนาระบบประปา แหลงน้ํา และภาชนะ

ผูรับผิดชอบ

กองชาง

กักเก็บน้ําใหมีประสิทธิภาพเพียงพอ

2
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

2.1 แนวทางดานการสงเสริมอาชีพ

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมอาชีพ

2.2 แนวทางดานสวัสดิการสังคม

2. เพื่อการพัฒนาชุมชนเขมแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อใหราษฎรมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
ทั้งการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการตางๆ ใหครบถวน

- การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ
- การสงเสริมและพัฒนาผูพิการ
สุขอนามัย สภาพแวดลอม
- การสงเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน อาหารเสริม(นม)และอาหาร
กลางวัน
- การสงเสริมดานที่พักอาศัยใหแก
ผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูยากจนใหมีที่
อยูอาศัย
2.3 แนวทางดานการศึกษา
2.4 แนวทางดานสาธารณสุข

สํานักงานปลัด อบต./
กองชาง

38
ลําดับที่

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
3.1 แนวทางการสงเสริมประชาธิปไตย

3

ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย

4.3 แนวทางดานการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
วางแผน การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ผูรับผิดชอบ

1. เพื่อใหประชาชนทราบถึงกระบวนการมีสวนรวมตาม
แนวทางระบบประชาธิปไตย

3.2 แนวทางการปองกันและบรรเทาสา
2. เพื่อลดความสูญเสียจาก
สาธารณภัย
ธารณภัย
3.3 แนวทางดานการรักษาความสงบ 3. เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและ
เรียบรอย
ทรัพยสินของประชาชน
4.1 แนวทางการสงเสริมการลงทุน
1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาระบบแหลงทองเที่ยวในตําบล
4.2 แนวทางสงเสริมการเกษตร

4

วัตถุประสงค

สํานักงานปลัด อบต.

2. เพื่อสงเสริมการเกษตรในการลดตนทุนการผลิตทาง
การเกษตร
3. เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
4. เพื่อสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรคในชุมชนเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
5. เพื่อสงเสริมใหชุมชนพึ่งพาตนเองไดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักงานปลัด อบต.

41
ลําดับที่
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
วัตถุประสงค
ยุทธศาสตรดานการบรหารจดการ 5.1 แนวทางการอนุรกษ
1. เพื่ออนุรักษ ปองกัน รักษาฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติใหมี
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความสมดุล
และสิ่งแวดลอม
คมครองดแลบํารงรักษาปาและน้ําแบบ
2. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
บูรณาการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 แนวทางการสงเสริมการสืบทอด
ภูมิปญญาทองถิ่น
6.2 แนวทางการอนุรกษขนมธรรมเนยม
จารีตประเพณี และรักษาอัตลักษณ
ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม
1. เพื่อรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ของทองถิ่น
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 6.3 แนวทางการอนุรักษ ทํานุ บํารุง ทองถิ่น ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นไวใหคงอยูตลอดไป
รักษาโบราณสถาน

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด อบต.

สํานักงานปลัด อบต.

โบราณวัตุในพื้นที่
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7.1 แนวทางการปองกันแกไขปญหายา
ยุทธศาสตรดานนโยบายสําคัญของ เสพติด
7.2 แนวทางการปองกน และ
รัฐบาล
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐอยางจริงจัง
7.3 แนวทางการเตรียมความพรอมเขา

1. เพื่อรณรงคและสงเสริมการปองกันยาเสพติด

สํานักงานปลัด อบต./ทุกกอง

2. เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหมีคุณธรรม
จริยธรรมมิใหมีการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
1. เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ในดาน
ตางๆ

สูประชาคมอาเซียน
8
.

ยุทธศาสตรดานการบริหารองคกร

8.1 แนวทางการสงเสริมและพัฒนา
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร
ศักยภาพขององคกรใหมีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด อบต./ทุกกอง

