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คํานํา 
 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางเปา  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ        

และสังคมขององคการบริหารสวนตําบลที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการ

บริหาร     สวนตําบล ซึ่งไดแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในระยะเวลา ๕ ป 

(พ.ศ.2557 – 2561) โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ และนโยบายการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป (พ.ศ.2557–2561) ขององคการบริหาร        

สวนตําบลบางเปา  เปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลที่มุงไปสู

สภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู

อยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว 

 จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป (พ.ศ.2557 – 2561) จะเปน

ประโยชนในการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเพื่อ

ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชนไดอยางแทจริง 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

    นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปนตนมา 

บทบาทอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

อยางมาก  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมของประชาชนและความ

เปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การเงิน การคลัง และมีอํานาจหนาที่ของ

ตนเองโดยเฉพาะ ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นยุคหลัง รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันประกาศใช  จึงมี

บทบาทอํานาจหนาที่อยางกวางขวาง  โดยมิเพียงจะมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะพื้นฐาน         

แกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น  แตยังขยายบทบาทหนาที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถิ่นดวย  เปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนในการบริหารและ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มมากขึน้  

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

   แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  มีลักษณะเปนแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต

โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ   

แผนพัฒนาชุมชน และนโยบายในการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  การวางแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนกระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคตขององคกร  

โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและการ

วิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้ จะตองสอดคลองกับศักยภาพขององคการบริหาร

สวนตําบล  และปญหา/ความตองการของประชาชนใน องคการบริหารสวนตําบลอยางแทจริง 

    ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาประจําป 2557–2561     

เปนแผนยุทธศาสตรชี้นําทิศทางการพัฒนาระยะ 5 ป  ภายใตการมีวิสัยทัศนรวมกันของประชาคมเพื่อ

เปนแนวทางในการพัฒนาที่สมดุล  มีคุณภาพและยั่งยืน  ดวยการเสริมสรางรากฐานทางเศรษฐกิจ    

และสังคมใหเขมแข็ง  เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตของคนสวนใหญ  ควบคูไปกับการพัฒนาที่มุงสูคุณภาพ

ในทุกดาน  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจะบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมไดนั้น 

จําเปนตองอาศัยพลังการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  รวมกันบริหารการเปลี่ยนแปลง  ใหเกิดการแปลง

ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ อยางจริงจังและตอเนื่องตอไป 
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1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

1. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามป  และการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงปที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอ

ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ  ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร

งบประมาณรายจายประจําป  และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 

1.3  ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

1. การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา /แตงตัง้คณะกรรมการ , คณะทํางาน 

2. การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ 

3. การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน 

4. การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักของการพัฒนาทองถิ่น 

5. การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

6. การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น 

7. การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา  และแนวทางการพัฒนา 

8. การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น 

9. การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

1. เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ใหบรรลุจุดมุงหมาย 

2. เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

3. ทําใหเกิดการยอมรับแนวคิดใหม ๆ  เขามาในองคกร 

4. ทําใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุถึงเปาหมายที่ปรารถนา 

5. เปนการลดความสูญเปลาและความไมแนนอนของหนวยงานที่ซ้ําซอน 

6. ทําใหเกิดความชัดเจนและประหยัดงบประมาณในการดําเนินงาน 

7. เปนเครื่องมือฝกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสําหรับผูบริหารในอนาคต 

8. ทําใหเกิดการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานกับองคกรอื่น ๆ  
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บทที ่2 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

2.1  สภาพทั่วไป 

  2.1.1  ที่ตั้ง 

  องคการบริหารสวนตําบลบางเปา  ตั้งอยูเลขที่  109  หมูที่ 6  ถนนควนทองสีห  อําเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง  หางจากที่วาการอําเภอกันตังไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ  3  

กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ตางๆ  ดังนี ้

  ทิศเหนือ ติดตอ ตําบลบางหมาก  อําเภอกันตัง 

  ทิศใต  ติดตอ เขตเทศบาลเมืองกันตัง  อําเภอกันตัง 

  ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลคลองชีลอม  อําเภอกันตัง 

  ทิศตะวันตก ติดตอ เขตเทศบาลเมืองกันตัง  และแมน้ําตรัง 

  2.1.2  เนื้อที ่

     องคการบริหารสวนตําบลบางเปา มีเนื้อที่ประมาณ  26.427  ตารางกิโลเมตรหรือ 

16,517,63 ไร 

  2.1.3  ภูมิประเทศ 

    ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพเปนที่ราบและภูเขา พื้นที่ราบมีประมาณรอยละ  50            

ของพื้นที่ทั้งหมด  โดยสวนใหญจะอยูทางทิศตะวันตกของตําบล  สวนพื้นที่ภูเขามีลักษณะเปนที่ราบ    

คอนขางสูงและเปนลูกคลื่น อยูทางทิศตะวันออกเปนสวนใหญ  โดยมีพื้นที่ประมาณรอยละ 50  

ตอนกลาง  มแีนวเขตปาสงวนแหงชาติ (ปาบางหมาก-วังวน)  มีแมน้ําตรังไหลผานทางทิศตะวันตกของ

ตําบลซึ่งเปนแหลงน้ําสายหลักของตําบลบางเปา 

2.1.4 จํานวนหมูบาน 

ประกอบดวยหมูบาน  7  หมูบาน  ดังนี้ 

 หมูที่ 1  บานชายวัด 

 หมูที่ 2  บานเกาะปอม 

 หมูที่ 3  บานตลาดใหม 

 หมูที่ 4  บานแหลมมวง 

 หมูที่ 5  บานปาเตียว 

 หมูที่ 6  บานควนทองสีห 

 หมูที่ 7  บานทาเรือ   
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2.1.5 ทองถิ่นอื่นในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

ไมมีทองถิ่นอื่นในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

     จํานวนประชากรแยกตามรายหมูบาน 

 หมูที/่ชื่อหมูบาน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) จํานวนครัวเรือน 

หมูที่ 1  บานชายวัด 608 588 1,196 461 

หมูที่ 2  บานเกาะปอม 640 671 1,311 396 

หมูที่ 3  บานตลาดใหม 892 892 1,784 456 

หมูที่ 4  บานแหลมมวง 886 891 1,777 633 

หมูที่ 5  บานปาเตียว 730 703 1,433 448 

หมูที่ 6  บานควนทองสีห 805 825 1,630 510 

หมูที่ 7  บานทาเรือ 286 277 563 196 

                 รวม 4,847 4,847 9,694 3,100 

 (ที่มา : สํานักงานทะเบียน กรมการปกครอง ขอมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2556 ) 

 

เปรียบเทียบจํานวนประชากร  ระหวางป พ.ศ. 2553 - 2555 

หมูบาน/ 

ชื่อบาน 

ป พ.ศ. 2553 ป พ.ศ.2554 ป พ.ศ.2555 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

รวม 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

รวม 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

รวม 

(คน) 

1. บานชายวัด 595 571 1,166 601 575 1,๑76 596 567 1,163 

2. บานเกาะปอม 620 623 1,243 624 662 1,286 637 664 1,301 

3. บานตลาดใหม 839 845 1,684 864 863 1,727 887 881 1,768 

4. บานแหลมมวง 914 908 1,822 898 897 1,795 884 891 1,775 

5. บานปาเตียว 696 699 1,395 708 708 1,416 705 703 1,408 

6. บานควนทองสีห 789 834 1,623 790 821 1,611 793 824 1,617 

7.บานทาเรอื 260 267 527 278 279 557 285 275 560 

รวม 4,713 4,747 9,460 4,763 4,805 9,568  4,787 4,805 9,592 
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     2.1.6  อาชีพของประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

-  ทําสวนยางพารา 

-  รับจาง 

-  คาขาย 

-  รับราชการ 

-  เลี้ยงสัตว  

     2.1.7  หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

  -  โรงแรม  จํานวน  4  แหง 

  -  โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน  5  แหง 

  -  ปมน้ํามัน  จํานวน  3  แหง 

     2.1.8  การศกึษา 

  -  โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน 4  แหง ดังนี้ 

   โรงเรียนบานบางเปา  (ระดับอนุบาล , ป.1 –ป.6, ม.1-ม.3) หมูที่ 3 

   โรงเรียนบานปาเตียว (ระดับอนุบาล , ป.1 –ป.6) หมูที่ 5 

   โรงเรียนวัดสีหราษฎรศรัทธา (ระดับอนุบาล , ป.1 –ป.6) หมูที่ 6 

   โรงเรียนวิเศษกาญจน (ระดับอนุบาล , ป.1 –ป.6) หมูที่ 1 

  -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน   3  ศูนย 

   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบานบางเปา หมูที่ 3 

   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชั้นเด็กเล็กบานปาเตียว หมูที่ 5 

   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานควนทองสีห หมูที่ 6 

  -  ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน  จํานวน   1  แหง     ตั้งอยูหมูที่ 4 

  -  ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบางเปา    ตั้งอยูหมูที่ ๖ 

  -  ศูนยสาธิตและจําหนายผลิตภัณฑในชุมชน  ตั้งอยูหมูที่ ๓ 

  -  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งอยูหมูที่ 1,3,๖ 

 2.1.9  สถาบันและองคกรทางศาสนา 

  -  วัด  จํานวน  2  แหง 

   วัดแวนฟาธรรมาวาส ตั้งอยูหมูที่  5 

   วัดสีหราษฎรศรัทธา ตั้งอยูหมูที่  6 
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-  มัสยิด จํานวน  5  แหง 

   มัสยิดบานเกาะปอม ตั้งอยูหมูที่ 2 

   มัสยิดบานบางเปา ตั้งอยูหมูที่ 3 

   มัสยิดบานคลองพง ตั้งอยูหมูที่ 3 

   มัสยิดในบาน  ตั้งอยูหมูที่ 3 

   มัสยิดบานวังเปา ตั้งอยูหมูที่ 7 

 2.1.10  สาธารณสุข 

  -  สถานบริการดานสาธารณสุข 

   รพ.สงเสริมสุขภาพตําบลชุมชน ต.บางเปา ( รพ.สต.บางเปา) จํานวน  1  แหง 

   ศูนยสงเสริมสุขภาพชุมชน  โรงพยาบาลกันตัง                    จํานวน  1  แหง 

 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  

ลําดับ ชื่อหมูบาน 
อาสาสมัครสาธารณสุข 

(คน) 

1 บานชายวัด 1๙ 

2 บานเกาะปอม 15 

3 บานตลาดใหม 21 

4 บานแหลมมวง ๒๖ 

5 บานปาเตียว ๑7 

6 บานควนทองสีห 2๖ 

7 บานทาเรือ ๑๐ 

    รวม  ๑๓4  คน 

 

2.1.11  ความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสินของประชาชน 

                - ตํารวจสายตรวจประจําตําบล  จํานวน  2  นาย 

 2.1.12  การคมนาคมขนสง 

ถนนสายหลัก 

จํานวน  1 สายคือทางหลวงแผนดิน  หมายเลข 403 เริ่มจากอําเภอกันตัง       

ตัดผานตอนกลางของตําบล  ใชเปนเสนทางติดตอกับอําเภอกันตัง ตําบลบางหมาก ตําบลควนธานี และ

จังหวัดตรัง 
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ถนนสายรอง 

 จํานวน  ๕  สาย คือ 

- ทางลาดยางสาย ตง.3035 กันตัง-วังวน เชื่อมตอกับอําเภอกันตังบริเวณ

ถนนปาไม 

- ทางลาดยาง สายตง 2090 สายบานควนทองสีห-แหลมมวง  แยกจากทาง

หลวง  แผนดินหมายเลข 403ไปทางทิศตะวันตก เปนเสนทางที่เชื่อมตอระหวาง หมูที่ 4 และหมูที่ 6 

ตําบลบางเปา กับเทศบาลเมืองกันตัง 

- ทางลาดยาง สาย ตง.2032 บานแหลมมวง-ทาปาบ  แยกจากถนน รพช.        

สาย  ตง.2090 บริเวณหมูที่ 4 บานแหลมมวง  เปนเสนทางคมนาคมเชื่อมตอระหวางตําบลบอน้ํารอน 

-ทางลาดยาง สายปาเตียว – ทุงคาย   เปนเสนทางเชื่อมตอระหวาง หมูที่ 5 

ตําบลบางเปา อําเภอกันตัง กับตําบลทุงคาย อําเภอยานตาขาว 

- ทางลาดยาง  สายปาเตียว – ยานซื่อ เชื่อมตอระหวาง หมูที่ ๕ ต.บางเปากับ      

ต.ยานซื่อ 

ถนนภายในตําบล 

- ถนนลาดยาง    จํานวน  12   สาย 

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน  51  สาย 

- ทางลูกรัง/หินผุ   จํานวน  24  สาย 

2.1.13  การสาธารณูปโภค 

  ไฟฟา 

  มีไฟฟาเขาถึงทั้ง  7 หมูบาน จํานวนครัวเรือนที่ใชไฟฟาประมาณ รอยละ 100 ของ

ครัวเรือนทั้งหมด   

( หมายเหตุ  :   ยกเวนจํานวนครัวเรือนที่ไมมีบานเลขที่) 

  ประปา 

   - ประปาสวนภูมิภาค    

- ประปาหมูบาน  6  แหง 

  โทรศัพท 

   - โทรศัพทสาธารณะ   จํานวน  11  แหง 

2.1.14  แหลงน้ําตามธรรมชาติ 

  - แมน้ําตรัง   ไหลผาน หมูที่  4,5,6 มีน้ําตลอดป 

  - คลองปาเตียว   ไหลผาน  หมูที่ 5 มีน้ําตลอดป 

  - คลองบางแหลมมวง  ไหลผาน  หมูที่ 4  มีน้ําตลอดป 

  - คลองตนเหรียง  ไหลผาน  หมูที่ 2 มีน้ําเฉพาะฤดูฝน 
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  - หวยโตะแมะ   ไหลผานหมูที่  2 มีน้ําเฉพาะฤดูฝน 

  - หวยนายเส็ม และหวยจาทอน ไหลผานหมูที่  5  มีน้ําเฉพาะฤดูฝน 

2.1.15  แหลงน้ําที่สรางขึ้น 

  - บอน้ําตื้น  จํานวน  26  แหง 

  - บอบาดาล  จํานวน  ๒๐  แหง 

  - สระน้ํา  จํานวน   ๒  แหง   

  - ประปาหมูบาน จํานวน   ๖  แหง 

2.1.16  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

 ทรัพยากรดิน  ลักษณะในพื้นที่ตําบลบางเปา  แบงกลุมไดดังนี ้

 - กลุมดินชุดคลองเต็ง/หวยยอด (35) มีความอุดมสมบูรณปานกลางเหมาะแกการปลูกพืช

เศรษฐกิจทุกชนิด  แตไมเหมาะแกการปลูกขาว ม ี10% ของพื้นที่ในตําบลบางเปา  ไดแกหมูที่ 2,5 

 - กลุมดินชุดปากคม (70) ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  เหมาะสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจที่ขึ้นได

ในดิน  ทุกชนิดแตไมเหมาะแกการปลูกขาว มี 10%  ไดแกพื้นที่ตอนลางของหมูที่  2 

 - กลุมดินยานตาขาว (99) มีความอุดมสมบูรณปานกลางเหมาะแกปลูกยางพารา ปาลมน้ํามัน     

และทํานาขาว ม ี20% ของพื้นที่ของตําบล  ไดแก บริเวณพื้นที่ หมูที่ 3 

 - กลุมดินตะกอนจากทะเลปะปนหิน (12) ดินชุดนี้เปนดินเลนเหมาะแกการปลูกจาก มี 20%      

ของพื้นที่ตําบล  ไดแกพื้นที่บริเวณเลียบแมน้ําตรัง  หมูที่ 4,5,6 

 - ดินลาดเชิงซอน  คือดินที่เปนภูเขาดินมีหินมากกวา 15% ไมเหมาะแกการปลูกพืชเศรษฐกิจ

ใดๆ ควรสงวนไวเปนตนน้ําลําธาร 

 ทรัพยากรปาไม  ในบริเวณพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ  (ปาบางหมาก-วังวน)ประกอบดวยพันธุไม   

ที่สําคัญ  ไดแก ไมยาง ไมตะเคียน  ไมไผ หวาย เปนตน 

 2.1.17  มวลชนจัดตั้ง 

- ลูกเสือชาวบาน  จํานวน  300  คน 

- อปพร. 3 รุน   จํานวน  139  คน 

- อสป.    จํานวน  ๒๐๐  คน 

2.2  ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 

       2.2.1  ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
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  จํานวนบุคลากรทั้งหมด 

   -  ปลัด อบต.     จํานวน    1   คน 

     -  สํานักงานปลัดฯ             จํานวน  17  คน 

  -  สวนการคลัง     จํานวน  11   คน 

  -  สวนโยธา     จํานวน    8   คน 

  -  สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จํานวน    8   คน 

  -  สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน  10   คน 

รายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

  -  รายไดขององคการบริหารสวนตําบล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวมทั้งสิ้น  

39,664,625.13  บาท  แยกเปน    

- เงินรายได         17,512,930.13   บาท 

   - เงินอุดหนุนทั่วไป        11,060,583.00    บาท 

   - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ        11,091,112.00    บาท 

 2.2.2  ศักยภาพของกลุมชุมชนในพื้นที่  

  1) การรวมกลุมของประชาชน 

   - กลุมสงเสริมอาชีพ  จํานวน  3  กลุม 

    กลุมสงเสริมผลิตปุยอินทรียชีวภาพบานตลาดใหม  หมูที่  3  

    กลุมสงเสริมอาชีพเลี้ยงเปดไข  หมูที่ 2 

    กลุมผลิตภัณฑจักสานกานธูปฤาษี  หมูที่  3 

   - กลุมแมบานเกษตร      จํานวน  4  กลุม  

    กลุมแมบานเกษตรบานเกาะปอมพัฒนา  (ทําไขเค็ม,เครื่องแกงตํามือ) 

    กลุมแมบานเกษตรตลาดใหม  (แปรรูปอาหารจากแปง) 

    กลุมแมบานเกษตรสีหราษฎรศรัทธา (แปรรูปใบจาก,ใหเชาเครื่องครัว) 

    กลุมแมบานเกษตรบานทาเรือ  (ทํากาแฟ) 

   - ธนาคารหมูบาน                จํานวน  7  กลุม 

   - กองทุนหมูบาน                 จํานวน  7  กลุม 

   - กองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน  1  กลุม 

  2) จุดเดนของพื้นที่ 

   ตําบลบางเปามีพื้นที่ที่ประกอบการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สําคัญ  ไดแก    

การปลูกยางพารา  มีพื้นที่กระจายทั่วทั้งตําบล สวนการประกอบการอุตสาหกรรมที่สําคัญ ไดแก

โรงงาน   ปลาปน  โรงงานยางพารา  โรงงานลูกชิ้น  อูตอเรือ ฯลฯ    สวนสินคา OTOP ที่สําคัญ ไดแก 

ไขเค็ม และผลติภัณฑจักสานจากกานธูปฤาษี 
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บทที่ 3 

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 

3.1  หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

 -  ยุทธศาสตรการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  ประกอบดวย  9 ยุทธศาสตร 

 1.  การขจัดความยากจน 

 2.  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม  

8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดตรัง 

   © วิสัยทัศน  ( Vision) 

                    “ตรังเมืองแหงความสุข” 

   © เปาประสงครวม (Goals) 

    1.  เมืองเกษตรยั่งยืน และแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษแหงอันดามัน 

    2.  เปนสังคมดีและมีการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

    3.  ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณและสิ่งแวดลอมที่ดี 

    4.  ประชาชนมีขีดความสามารถ พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน 

   © พันธกิจ  (Missions) 

    1.  มุงสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการ 

                                    ทองเที่ยว) ใหมีความมั่งคั่ง 

    2.  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    3.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืนและสรางสิ่งแวดลอมที่ดี 

    4.  บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

      

 

 

 10 



 

 

   © ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (Strategic issues) 

   ยุทธศาสตรที่  1  การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม 

                                            อุตสาหกรรม  และการทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ 

เปาประสงค 

  ๑.  รายไดจากการเกษตรเพิ่มขึ้น    

  2.  ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลคาเพิ่มขึ้น 

  3.  รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 

 ยุทธศาสตรที่  2  การเสริมสรางความมั่นคงพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู    

                                  คุณภาพ   

           เปาประสงค 

               1.  ตรังเปนสังคมคนดี 

               2.  ประชาชนมีรายไดและหลักประกันที่มั่นคง 

               3.  ประชาชนมีสุขภาวะ 

    4.  ประชาชนมีการศึกษาเรียนรูดีและมีคุณภาพ 

              ยุทธศาสตรที่  3 การบริหารจัดการฐานทรัพยากรใหยั่งยืนและสรางสิ่งแวดลอม    

                                           ที่ด ี

   เปาประสงค 

               1.  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ 

               2.  จังหวัดตรังมีสิ่งแวดลอมที่ดี  

         ยุทธศาสตรที่  4  การเสริมสรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 

           เปาประสงค 

               1.  การบริหารจัดการสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ 

การพัฒนาเมือง 

การศึกษา 

ดานศลิปวัฒนธรรมและศาสนา 

การปองกันภัยธรรมชาติ 

ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 

การทองเที่ยว 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การสาธารณสุข 
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- การพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่น 

นโยบายดานโครงสรางพืน้ฐาน 

นโยบายดานการศึกษา 

นโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน 

นโยบายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

นโยบายดานการบริหารการเงินการคลัง 

นโยบายดานพัฒนาสตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูดอยโอกาสทางสังคม 

นโยบายดานศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

นโยบายดานสาธารณสุข 
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3.2  ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา 

 - ผลการวิเคราะหปญหาของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการพัฒนา 

ชื่อปญหา สภาพปญหา 

1.  ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน 

     -  ดานคมนาคม    

 

      

     -  ดานสาธารณูปโภค 

 

 

 

 

2. ปญหาดานคุณภาพชีวิต 

-  ดานการประกอบอาชพี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     -  ดานการอุตสาหกรรม 

 

1. ถนนแคบไมไดมาตรฐานไมสะดวกในการสัญจร

ไปมา 

 

1.  โทรศัพทแบบคูสายและโทรศัพทสาธารณะมีไม    

เพียงพอตอความตองการของประชาชน 

2.  ขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค-บริโภคในฤดูแลง 

3.  ขาดการบริหารจัดการที่ด ี

 

 

1.  ราคาผลผลิตทางการเกษตรไมแนนอน 

2. การผลิตทางการเกษตรสวนใหญตองพึ่ง  

ธรรมชาติทําใหปริมาณผลผลิตไมแนนอน คุณภาพ

ไมสม่ําเสมอ  

3.  ขาดการสงเสริมการวางแผนการผลิตให       

สอดคลองกับความตองการของตลาดและ   

ศักยภาพของพื้นที่ 

4.  ประชากรมรีายไดนอย / ขาดอาชีพเสริม 

5.  ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ/ประชาชน   

บางกลุมเปนหนี้นอกระบบ 

6.  การดําเนินงานของกลุมเกษตรกรไมเขมแข็งและ 

ตอเนื่อง 

7.  ขาดความรูดานเทคโนโลยีใหมๆ ในการทํา

การเกษตร  

1. ปญหาการปลอยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  

 

 

 

 

 13 



 

ชื่อปญหา สภาพปญหา 

     -  ดานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

     -  ดานครอบครัวและชุมชน 

 

 

 

      

 

     -  ดานกีฬาและนันทนาการ 

 

 

 

 

 

     -  ดานยาเสพติด 

 

 

      

     -  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

     

     -  ดานสาธารณสุข 

 

 

 

 

1. ประชาชนในพื้นที่ยังไมใหความสําคัญกับการ   

ศึกษาเทาที่ควร 

2. หลักสูตรการศึกษาไมสอดคลองกับความ   

ตองการของทองถิ่น 

3. ขาดการพัฒนาเตรยีมความพรอม  และคุณภาพ   

ชีวิตของนักเรียน 

 

1.  ชุมชนไมเขมแข็งขาดกระบวนการเรียนรู 

2.  ขาดการสงเสริมภาวะผูนําตามธรรมชาต ิ

3. ขาดความเขาใจในกระบวนการรวมกลุม 

4.  ครอบครัวในชุมชนติดการพนัน (หวยหุน ,      

หวยใตดิน,พนันฟุตบอล) 

 

1.  ขาดการสงเสริมผูนําดานกีฬาในชุมชน  

2. ขาดการสงเสริมดานกีฬาอยางจริงจังและ      

ตอเนื่อง 

3. ลานกีฬา/สถานที่ออกกําลังกาย/สถานที่  

พักผอนหยอนใจไมเพียงพอ 

 

1. ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที ่

2. การฝกอบรมใหความรูในการปองกันตนใหพน     

จากยาเสพติดยังไมเพียงพอ 

 

1 .  ความปลอดภัย ในชี วิ ตและทรัพยสิ นของ

ประชาชนยังอยูในภาวะเสี่ยง 

 

1. การแพรระบาดของโรคติดตอ เชน ไขเลือดออก

ยังมีอยู 

2. ขาดความรูความเขาใจในเรื่องสุขอนามัย       

การปองกัน  และสงเสริมสุขภาพ 
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ชื่อปญหา สภาพปญหา 

     -  ดานแหลงน้ํา 

 

 

 

 

      

3. ปญหาดานการมสีวนรวมของประชาชน 

-  ดานการเมอืง – การบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

4. ปญหาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเที่ยว 

      -  ดิน 

 

 

      -  น้ํา 

 

 

      -  ปาไม 

 

 

      

      -  มลภาวะ 

 

1. ขาดการปรับปรุงคุณภาพ  ประสิทธิภาพของ   

แหลงน้ําสําหรับการบริโภค 

2. แหลงน้ําธรรมชาติตืน้เขิน 

3. ขาดแหลงกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร 

4. ขาดการระบายน้ําที่ดี  ทําใหเกิดภาวะน้ําทวม 

 

 

1. ประชาชนไมใหความสําคัญของการทําประชาคม 

2. ประชาชนขาดการกระตอืรือรนในการแกปญหา   

ดวยตนเอง 

3. ขาดกระบวนการเรียนรูทางการเมอืง 

๔.  ประชาชนยังไมเขาใจการปกครองระบอบ    

ประชาธิปไตยที่ถูกตอง 

๕. ขาดความพรอมในการรองรับภารกิจถายโอนฯ 

 

 

 

1. ดินขาดการบํารุงใหมีความอุดมสมบูรณ   

2. สภาพดินเดิมเปนดินที่ไมมีคุณภาพ 

 

1.แหลงน้ําธรรมชาติไมไดรับการพัฒนาใหเอื้อตอ

การใชประโยชนอยางพอเพียง 

 

1. มีการบุกรุกที่สาธารณะเพื่อเปนที่อยูอาศัยและ    

ทําการเกษตร 

2. ขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

และปาไม 

1. ปญหาการปลอยมลพิษทางอากาศของโรงงาน

อุตสาหกรรม 

2. ขาดระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

3. ประชาชนยังไมมีความรูในการกําจัดขยะใหถูกวิธี 
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ชื่อปญหา สภาพปญหา 

      -  ดานการทองเที่ยว 

 

 

5. ปญหาดานการอนุรักษและสงเสริมภูมิปญญา

ทองถิ่น 

-  ดานศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

-  ดานภูมิปญญาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ไมมีแหลงธรรมชาตทิี่จะพัฒนาใหเปนแหลง    

    ทองเที่ยวได 

 

 

 

1. สถานประกอบศาสนกิจเกา ชํารุด คับแคบ 

2. ขาดการสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมและ 

ประเพณีอันดีงาม 

 

1. เยาวชนไมเล็งเห็น ความสําคัญของภูมิปญญา         

ทองถิ่น และสังคมมีการเลียนแบบวัฒนธรรมของ          

ชาวตะวันตกเพิ่มมากขึ้น 
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ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถิ่นในปจจุบัน  

เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอม

ภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ของทองถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของทองถิ่น

อันเปนสภาวะแวดลอมภายในทองถิ่น ซึ่งทั้งหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถิ่นในปจจุบัน     

โดยเปนการตอบ คําถามวา “ ปจจุบันทองถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน”สําหรับใชเปนประโยชน

ในการกําหนดการ ดําเนินงานในอนาคตตอไป ทั้งนี้โดยใชเทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปจจัย

ภายใน ไดแกจุดแข็ง ( Strength – S ) จุดออน( Weakness - W) และปจจัยภายนอก ไดแกโอกาส( 

Opportunity - O)  และอุปสรรค ( Threat - T) เปนเครื่องมือ 

การวิเคราะหปจจัยภายใน      

  1.  ดานการบริหาร 

จุดแข็ง  (Strength)        

        1.  มีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลและงบประมาณ 

2. บุคลากรใหความรวมมือตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่น 

3. บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ 

จุดออน  (Weakness) 

          1. บุคลากรที่เปนขาราชการประจํามีการโอน (ยาย) งบประมาณในการบริหาร    

              จัดการดานการพัฒนาไมเพียงพอ 

2. กฎหมาย/ระเบียบตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหเกิดความสับสนใน

การปฏิบัติงาน 

2. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุดแข็ง  (Strength)        

        1.  มีระบบขอมูลขาวสารที่ทันสมัยมากขึ้น 

2. มีเครื่องมอือุปกรณเครื่องใชสํานักงานที่ทันสมัย 

จุดออน  (Weakness) 

 1.  ไมมีการปรับปรุงขอมูลขาวสารใหเปนปจจุบัน 

2. บุคลากรขาดความชํานาญในการใชเทคโนโลยีเครื่องใชสํานักงานที่ทันสมัย 

3.  ดานคมนาคม 

 จุดแข็ง  (Strength) 

1. เสนทางการคมนาคมอยูใกลอําเภอ 

จุดออน  (Weakness) 

          1.  ถนนในหมูบานบางสายคับแคบ ไมสะดวกตอการคมนาคม 
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การวิเคราะหปจจัยภายนอก 

 1.  ดานเศรษฐกิจ 

 โอกาส  (Opportunity) 

1. รัฐบาลมีนโยบายการสงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนมากขึ้นและมี 

                                    การสงเสริมสนับสนุนแกกลุมอาชีพในชุมชนมากขึ้น 

อุปสรรค  (Threat) 

1.   สินคาอุปโภคบริโภคราคาสูงขึ้น  (น้ํามันแพง) 

2.   หนี้สินนอกระบบ/อัตราดอกเบี้ยสูง 

    3.   ปญหาน้ํา  (เกิดอุทกภัย/ภัยแลง) 

2. ดานสังคม 

 โอกาส  (Opportunity) 

  1.  ภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสนับสนุน 

2. สังคมมีความเอื้ออาทรตอกัน 

3. มีสถาบันศึกษาทุกระดับ/มีนโยบายสงเสริมการศึกษา 

อุปสรรค  (Threat) 

1.  การแพรระบาดของปญหายาเสพติด 

2.  ประชาชนในพื้นที่ยังไมใหความสําคัญตอการศึกษาเทาที่ควร 

3.  ประชาชนยังขาดทักษะความสามารถในการประกอบอาชพี 

3.  ดานการเมือง 

 โอกาส  (Opportunity) 

  1.  ประชาชนใหความสนใจตื่นตัวทางดานขาวสารการเมือง 

2. นโยบายของรัฐบาลสงเสริมประชาชนในระดับรากหญามากขึ้น 

อุปสรรค  (Threat) 

1.  สถานการณทางการเมืองไมมั่นคง  ประชาชนขาดความเชื่อมั่น 

2. ผูนําขาดความโปรงใส  และใชชองวางของกฎหมายเพื่อประโยชนตอตนเอง

และพวกพอง 

 

 จากการวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลอยูในเกณฑที่พอเลี้ยงตัวได  ควรแกไข

ปญหาจุดออนภายในกอน  เชน  การบริหารงานบุคคล  ผูนําองคกรตองสรางขวัญและกําลังใจเพื่อให

พนักงานเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  สงเสริมสนับสนุนใหพนักงานมีการเรียนรูอยู

ตลอดเวลา 
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บทที่ 4 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

4.1  วิสัยทัศนการพัฒนา 

  “พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  สงเสริมดานเศรษฐกิจระดับชุมชน 

                 ผูคนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี บริหารงานแบบมีสวนรวม  

             รวมพลังรักษาสิ่งแวดลอม  พรอมสนับสนุนการศึกษา  

      การกีฬาและประเพณีทองถิ่น” 

 

4.2  พันธกิจ 

  1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหได

มาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน ตามหลักการวางผังเมืองรวม 

  2. สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยพัฒนากลุมเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็งตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแกปญหาความยากจน 

  3. สงเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการและดานสาธารณสุข ตลอดจนความมั่นคงและ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

  4.สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาการบริหารและการจัดการ

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 

  5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดสภาวะแวดลอมที่ดีของเมือง

อยางยั่งยืน 

  6. สงเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกระดับใหมีโอกาสเขาถึง

กระบวนการเรียนรูอยางทั่วถึง ตลอดจนรักษาประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นของสังคม 

  7. สงเสริมและสนับสนุนการสืบสานงานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาที่

ดีงามของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 
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4.3  จุดมุงหมายเพือ่การพัฒนาทองถิ่น 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

(Goals) 

ตัวชี้วัด 

(KPIs) 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย 

ป 57-61 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 

1. การคมนาคมทั้งทางบกและทาง

น้ําไดมาตรฐานสะดวกในการสัญจร 

1) รอยละ 80 ของครัวเรือน

ที่มีการคมนาคมไดมาตรฐาน

สะดวกในการสัญจร 

1) ครัวเรือนที่มีการคมนาคมได

มาตรฐานสะดวกในการสัญจรมี

รอยละ 60 ของครัวเรือนทั้งหมด 

80% 60% 65% 70% 75% 80% 

2. มี ระบบสาธารณูปโภคอยาง

พอเพียงและทั่วถึงทุกครัวเรือน 

1) รอยละ 70 ของครัวเรือน

ที่มีระบบสาธารณูปโภคอยาง

เพียงพอและทั่วถึง 

 

1 ) ค รั ว เ รื อ น ที่ มี ร ะ บ บ

สาธารณูปโภค 

อยางเพียงพอและทั่วถึงมีรอยละ 

30 ของครัวเรือนทั้งหมด 

70% 

 

 

30% 

 

 

40% 

 

 

50% 

 

 

60% 

 

 

70% 

 

 

3. ดําเนินการใหประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น 

1)รอยละ 100 ของครัวเรือน

ที่มีการดําเนินการใหมีรายได

เพิ่มขึ้น  

1) ครัวเรือนที่มีรายไดเพิ่มขึ้น   

รอยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด  

100% 

 

 

50% 

 

 

60% 

 

 

70% 

 

 

80% 

 

 

100% 

 

 

4.  ดําเนินการใหมีแหลงน้ํา เพื่อ

การเกษตรอยางพอเพียง 

1)รอยละ 80 ของครัวเรือนที่

มีการดําเนินการใหมีแหลงน้ํา

เพื่อการเกษตรอยางพอเพียง 

1)ครั ว เ รื อนที่ มี แหล งน้ํ า เ พื่ อ

การเกษตรอยางพอเพียงรอยละ 

40 ของครัวเรือนทั้งหมด 

80% 

 

 

40% 50% 60% 70% 80% 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

และจัดการอยางตอเนื่อง 

1)รอยละ 100 ของการ 

พัฒ น าป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ ก าร

บริ ห า ร แ ล ะจั ด ก า ร อ ย า ง

ตอเนื่อง 

1)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

และการจัดการอยางตอเนื่องมี

รอยละ 60 ของการพัฒนา 

100% 

 

 

 

60% 70% 80% 90% 100% 
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

(Goals) 

ตัวชี้วัด 

(KPIs) 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย 

ป 57-61 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 

6 .ดําเนินการเพื่อความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

รวมทั้งปองกันและแกไขปญหา     

ยาเสพติด 

1)รอยละ 100 ของครัวเรือน

ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

2)รอยละ 100 ของครัวเรือน

ที่ มี ก า รป อ งกั น และแก ไ ข

ปญหายาเสพติด 

 

1) ครัวเรือนที่มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินมีรอยละ 80 

ของครัวเรือนทั้งหมด 

2) ครัวเรือนที่มีการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดมีรอยละ 

70 ของครัวเรือนทั้งหมด 

100% 

 

 

100% 

80% 

 

 

70% 

88% 

 

 

85% 

90% 

 

 

90% 

95% 

 

 

95% 

100% 

 

 

100% 

7.การสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด

ความรวมมือระหวางประชาชนกับ

ทองถิ่นเพื่อบรรลุจุดมุงหมายของ

การพัฒนา 

1)รอยละ 100 ของครัวเรือน 

ที่มีการสงเสริมและสนับสนุน

ใหเกิดความรวมมือระหวาง

ประชาชนกับทองถิ่นเพื่อบรรลุ

จุดมุงหมายของการพัฒนา 

1) ครัวเรือนที่มีความรวมมือกับ

ทองถิ่นรอยละ 75 ของครัวเรือน

ทั้งหมด 

100% 75% 80% 85% 90% 100% 

8.สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา

ของประชาชน 

1)รอยละ 100 ของประชาชน

ที่มีการสงเสริมและสนับสนุน

การศึกษา 

 

1) ครัวเรือนที่มีการสงเสริมและ

สนับสนุนการศึกษารอยละ 75 

ของครัวเรือนทั้งหมด 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

75% 

 

 

 

80% 

 

 

 

85% 

 

 

 

90% 

 

 

 

100% 
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

(Goals) 

ตัวชี้วัด 

(KPIs) 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย 

ป 57-61 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 

9) ดําเนินการใหประชาชนมีสุขภาพ

ดีถวนหนา 

1)รอยละ 100 ของครัวเรือน 

ที่มีสุขภาพดีถวนหนา 

1) ครัวเรือนที่มีสุขภาพดีถวนหนา

รอยละ 75 ของครัวเรือนทั้งหมด 

100% 75% 80% 85% 90% 100% 

10) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1รอยละ 100 ของครัวเรือน

ที่มีการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม     

ที่ยั่งยืน 

1)ครัวเรือนที่มีการจัดการ 

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

สิ่งแวดลอมที่ยั่ งยืนรอยละ 50 

ของครัวเรือนทั้งหมด 

100% 50% 60% 70% 80% 100% 

11) สงเสริมและสนับสนุนหลักการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่

ถูกตอง 

1)รอยละ 100 ของครัวเรือน

ที่มีการสงเสริมและสนับสนุน

หลักการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยที่ถูกตอง 

1)ครัวเรือนที่มีการสงเสริมและ

สนับสนุนหลักการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยที่ถูกตอง

รอยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด 

100% 70% 80% 90% 95% 100% 

12) สง เสริมและสนับสนุนงาน

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถิ่นอันดีงามของทองถิ่น 

 

 

 

 

1) รอยละ 100 ของประเพณี

ไดรับการสงเสริมและ

สนับสนุนใหคงอยูคูทองถิ่น

ตอไป 

1)จํานวนศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีอันดี งามที่ ได รับการ

สนับสนุ นร อยละ 70 ที่ มี อยู

ทั้งหมด 

100% 70% 75% 80% 85% 100% 
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บทที่ 5 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 

 

 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยว 

 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและ

สังคม 

 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

1.1 บุกเบิก กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทางเทา คูระบายน้ํา 

สะพาน และทาเทียบเรือ 

1.2 ซอมบํารุง ขยายเขตและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 

1.3 จัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

 

2.1  สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

2.2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว 

 

3.1  สงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 

3.2  สงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 

3.3  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 

4.1  สงเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 

4.2  เพิ่มชองทางการรับรูขาวสารใหแกประชาชน 

4.3  สงเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

 

 

สวนโยธา 

 

สวนโยธา 

สวนโยธา 

 

สํานักงานปลัด 

สํานักงานปลัด 

 

สํานักงานปลัด,สวนการศึกษา,สวนสาธารณสุข 

สํานักงานปลัด,สวนการศึกษา,สวนสาธารณสุข 

สํานักงานปลัด,สวนโยธา 

 

สวนการศึกษา,สํานักงานปลัด 

สํานักงานปลัด 

สวนการศึกษา 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานที่รับผิดชอบ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการ

บริหาร 

5.1  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.2  เฝาระวัง บําบัด และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

6.1  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

6.2  สงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6.3  ระบบบริหารจัดการองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนสาธารณสุข,สํานักงานปลัด 

 

สวนสาธารณสุข 

 

สํานักงานปลัด 

สํานักงานปลัด 

ทุกสวนราชการ 
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บทที่  6   

การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัตแิละการติดตามประเมินผล 
 

6.1  องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

องคการบริหารสวนตําบลบางเปา  ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล         

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เพื่อกําหนดแนวทางวิธีการตดิตามและประเมินผลรายละเอียดในภาคผนวก 

 

6.2  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  

การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผล

ตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา  โดยการกําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผลเพื่อ

ตรวจสอบวาไดดําเนินการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  ตามเปาหมายภายใตระยะเวลา       

ที่กําหนดไวหรือไม  และบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม 

 

6.3 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  กําหนดหวงระยะเวลาในการ

ติดตามและประเมินผล  โดยคํานึงถึงความเหมาะสม  ทั้งนี้ควรกําหนดหวงเวลาในการติดตามระหวาง       

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และประเมินผลการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเมื่อดําเนินการ      

แลวเสร็จ  ในแตละปควรจะมีการติดตามการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติอยางนอยปละ      

1 ครั้ง  แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อให

ผูบริหารทองถิ่นนําเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตาม           

และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ของทุกป 
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แบบที่ 1  แบบชวยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาโดยตนเอง 

คําชี้แจง : แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองทองถิ่น โดยจะทําการประเมินและ

รายงานทุก ๆ ครัง้ หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนพัฒนาแลว 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 

ไมมีการ

ดําเนินงาน 

สวนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

3. มีการประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนการพัฒนา   

สวนที่ 2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   

7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล   

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา

ทองถิ่น 

  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ   

ศักยภาพของทองถิ่น 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ           

ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   

14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17. มกีารจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   

 

 

 

 

26 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สภาองคการบริหารสวนตําบลบางเปา  ไดใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2557 – 

2561) ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเปา  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2556 เมื่อวันที่      
28 มิถุนายน พ.ศ.2556 
 
ความเห็นในการพิจารณาของนายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
 
 (  ) อนุมัติ    (   ) ไมอนุมัติ 
 
 
 
 
 
      ลงชื่อ 
              (นายละดม  เชื้อชวย) 
     ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
เรื่อง  ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2557 – 2561) 

 

*************************************** 
ด ว ย  อ งค ก า รบริ ห า รส วนตํ า บลบา ง เป า  ไ ด ดํ า เ นิ น กา รจั ดทํ า แผนยุ ทธ ศาสตร ก า รพัฒน า                        

(พ.ศ.2557 – 2561)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง          
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548  ขอ 16  ครบทุกขั้นตอนแลว 

จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง          
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 16 (4)  ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2557 – 2561) ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางเปา   

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ วันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2556 
 
 
 
(  นายละดม  เชื้อชวย  ) 

                                            นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


