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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาของการวางแผนพัฒนา
มีความเป็ นมาจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ได้กาหนดให้อาศัย
อานาจหน้าที่ และความรั บผิดชอบขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นได้เปลี่ ยนแปลงไป โดยกาหนดกรอบความเป็ น
อิสระในการปกครองตนตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็ นอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครอง การ
บริ หาร การบริ หารบุคคล การเงินและการคลัง และอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ องค์การบริ หารส่ วนตาบลยังมีอานาจและหน้าที่ความรับฟิ ดชอบ ตาม พ.ร.บ. สภาตาบล
และองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ. ระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ดังนั้น องค์การบริ หารส่ วนตาบลมี บ ทบาทและหน้าที่ ก ว้างขวาง ทาให้การบริ การสาธารณะขั้น
พื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวติ การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ของตนเอง
ความหมายของการวางแผน
การวางแผนเป็ นการพิจารณาและกาหนดแนวทางในการปฏิ บตั ิตามให้บรรลุ เป็ นเป้ าหมายระหว่าง
ปั จจุ บนั และอนาคต เป็ นการคาดการณ์ ในสิ่ งที่ ยงั ไม่ เกิ ดขึ้ น การวางแผนจึ งเป็ นกระบวนการทางองค์ค วามรู ้ และ
สติปัญญาที่กาหนดแนวทางปฏิ บตั ิหน้าที่และการตัดสิ นใจตามวัตถุ ประสงค์ความรู ้ และการคาดการณ์ อย่างรอบคอบ
กล่าวได้คือ การวางแผนก็คือ ความพยายามที่ตดั สิ นใจอย่างเป็ นระบบเพื่อตัดสิ นใจในการเลื อกแนวทางปฏิ บตั ิที่ดี
ที่สุดสาหรับอนาคตเพื่อให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลบรรลุผลที่ต้ งั ไว้
ความสาคัญของการวางแผน
1. เป็ นการลดความไม่แน่นอนและปั ญหาความยุง่ ยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์การ เนื่ องจากการวางแผนยึดถื อและยอมรับเรื่ อง
การเปลี่ ย นแปลงไม่ มี สิ่ ง ใดอยู่อ ย่า งนิ รั น ดรท าให้ เ กิ ด การยอมรั บ แนวความคิ ด เชิ ง ระบบ (System
approach) เข้ามาใช้
3. ทาให้กาดาเนินการขององค์กรบรรลุถึงเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
4. เป็ นการลดความซ้ าซ้อนของงานต่างๆ
5. ทาให้เกิ ดความแจ่มชัดและชัดเจนในการดาเนิ นงานเพราะการวางแผนเป็ นการกระทาโดยอาศัยทฤษฎี
หลักการ และงานวิจยั ต่างๆ มาเป็ นตัวกาหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางในการปฏิบตั ิที่ชดั เจน ในอนาคต
อย่างเหมาะสมกับสภาพองค์กรที่ดาเนินการอยู่

-2ประโยชน์ ของการวางแผน
การวางแผนทีด่ ีย่อมส่ งผลให้ เกิดประโยชน์ ดังต่ อไปนี้
1. การบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ( Fttention of objectives ) การกาหนดจุดมุ่งหมายเป็ นขั้นแรกของ
การวางแผนถ้าการวางแผนกาหนดจุ ดมุ่งหมายที่ แจ่มชัดและชัดเจนไว้ ก็จะช่ วยให้การบริ หารแผนที่
ทิศทางที่แน่นอนในการบริ หารงานไปยังจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
2. การประหยัด ( Ecoromical operation ) เป็ นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดผลประโยชน์
สู งสุ ดและเกิดความคุม้ ค่ามากที่สุดและประหยัดที่สุด
3. การลดความไม่แน่นอน ( Rcoromion of uncertainty ) เป็ นการวางแผนจะต้องอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้น
มาแล้วมาวิเคราะห์หาข้อสรุ ป เพื่อที่จะใช้ในการกาหนดเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4. เป็ นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of control) เป็ นการช่วยให้ผบู ้ ริ หารได้กาหนดหน้าที่ในการควบคุมและ
บริ หารงานให้ไปตามทิศทางที่ได้วางเอาไว้
5. เป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ใหม่ๆ ( Encourages in novation and creativity )
การวางแผนเป็ นพื้นฐานด้านการตัดสิ นใจเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์
แก่องค์กร และยังเป็ นการสร้างทัศนคติตามอนาคตระหว่างคณะผูบ้ ริ หาร
6. เป็ นการพัฒนาแรงจูงใจ ( Improves motivation ) การวางแผนที่ดี จะเป็ นการบ่งชี้ ให้เห็นถึงความร่ วม
แรงร่ วมใจในการทางานของผูบ้ ริ หาร และยังเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่
และองค์กรได้เป็ นอย่างดี
7. การพัฒนาการแข่งขัน ( Improves Iompetitive Strength ) การว่างแผนที่ดีน้ นั ทาให้องค์กรมีการแข่งขัน
กันมาก แต่ องค์ก รที่ ไ ม่ มี ก ารวางแผนหรื อมี ก ารวางแผนที่ ข าดประสิ ท ธิ ภาพ เพราะการวางแผนจะ
เกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทางาน การเปลี่ยนวิธีการทางาน การปรับปรุ งสิ่ งต่างๆ ให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
8. ทาให้เกิดการประสานงานที่ดี ( Better cocerination ) การวางแผนทาให้เกิดการจัดระบบการประสานงาน
ในฝ่ ายต่างๆ ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนในแต่ละฝ่ าย
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ได้กาหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งได้แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคตโดยต้องมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์
จังหวัดแผนพัฒนาอาเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้
กาหนดขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดงั นี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปั ญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา จากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุ มชน
มาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนามาวิเคราะห์
เพื่อจัดทาร่ างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา แล้วเสนอคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา เพื่อเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
4. ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นเสนอพิจารณาร่ างแผนยุทธศาสตร์ และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
สาหรับองค์การบริ หารส่ วนตาบลให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอร่ างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาต่อสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผูบ้ ริ หารท้องถิ่นพิจารณาอนุมตั ิประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาต่อไป
ความสาคัญของแผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ มีความสาคัญต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นอย่างยิ่ง เพราะแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เป็ นแผนพัฒนาที่ มุ่งไปสู่ สภาพการณ์ ที่ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้ นเป็ นการกาหนดทิศทางในการพัฒนาในอนาคต และเป็ น
กรอบในการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่ สภาพการณ์ที่พึงประสงค์ ให้เท่ากับ
การเปลี่ยนแปลง โดยสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด
คุม้ ค่ามากที่สุด ประชาชนในท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์มากที่สุด

บทที่ 2
สภาพทัว่ ไปและข้ อมูลพืน้ ฐานสาคัญขององค์ การบริหารส่ วนตาบลทะเลบก
ทีต่ ้งั
ตาบลทะเลบก อยูห่ ่างจากที่วา่ การอาเภอดอนเจดียไ์ ปทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ
ประมาณ 16 กิโลเมตร สามารถเดินทางติดต่อได้โดยถนนสายบ้านหนองหลอด - หนองสานแตร เป็ นถนนของ
กรมทางหลวงชนบท หมายเลข 3024
เนือ้ ที่
ตาบลทะเลบก มีเนื้อที่ท้ งั หมดประมาณ 60.005 ตารางกิโลเมตร หรื อ ประมาณ 37,146 ไร่
ภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบ มีลกั ษณะคล้ายกระทะคว่า มีลกั ษณะพื้นดินเป็ นดินทราย ไม่อุม้ น้ า และ
พื้นที่ท้ งั หมดอยูน่ อกเขตชลประทาน ไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติ การเกษตรอาศัยแหล่งน้ าจากน้ าฝนเพียงอย่างเดียว
พื้นที่การเกษตรส่ วนใหญ่ขาดความอุดมสมบูรณ์
อาณาเขตติดต่ อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับตาบลหนองราชวัตรและตาบลแจงงาม อาเภอหนองหญ้าไซ
ติดต่อกับตาบลสระกระโจม และตาบลดอนเจดีย ์ อาเภอดอนเจดีย ์
ติดต่อกับตาบลหนองสาหร่ าย และตาบลดอนเจดีย ์ อาเภอดอนเจดีย ์
ติดต่อกับตาบลเลาขวัญ อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

จานวนหมู่บ้าน
12 หมู่
- จานวนหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล มีหมู่บา้ นทั้งหมด 12 หมู่ ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

1
2
3
4
5
6

บ้านหนองทราย
บ้านทะเลบก
บ้านทะเลบวช
บ้านบ่อสาราญ
บ้านหนองแขม
บ้านหนองสานแตร

7. หมู่ที่ 7 บ้านหนองมังกระหร่ า
8. หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสน
9. หมู่ที่ 9 บ้านทางขวาง
10. หมู่ที่ 10 บ้านสระหลวง
11. หมู่ที่ 11 บ้านหนองแขมพัฒนา
12. หมู่ที่ 12 บ้านหนองสานแตรพัฒนา

-5ประชากร
จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550 ตาบลทะเลบก มีจานวน
ประชากรรวมทั้งสิ้ น 7,238 คน แยกเป็ นชาย 3,558 คน หญิง 3,680 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย
514 คน / ตารางกิโลเมตร
ตารางแสดงข้ อมูลจานวนประชากรของตาบลทะเลบก

พื ้นที่
จานวน
ความหนาแน่นของ
จานวนประชากร
(ตร.กม.) ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
ประชากร ต่อ ตร.
1. บ้ านหนองทราย
2,923
115 221
205 426
6.94
2. บ้ านทะเลบก
6,310
295 473
560 1,033
5.84
3. บ้ านทะเลบวช
4,128
157 343
332 675
6.77
4. บ้ านบ่อสาราญ
4,640
161 295
283 578
9.16
5. บ้ านหนองแขม
2,608
124 220
218 438
6.22
6. บ้ านหนองสานแตร
4,800
190 339
350 689
6.93
7. บ้ านหนองมังกระหร่า
5,840
107 199
222 421
11.20
8. บ้ านหนองโสน
4,800
158 284
306 590
9.46
9. บ้ านทางขวาง
3,720
112 206
221 427
9.63
10. บ้ านสระหลวง
4,766
155 276
278 554
9.57
11. บ้ านหนองแขมพัฒนา
4,608
188 391
376 767
6.13
12. บ้ านหนองสานแตรพัฒนา 4,160
155 311
329 640
6.13
รวม
53,303 1,917 3,558 3,680 7,238
93.98
หมูบ่ ้ าน

ที่มา : สานักงานทะเบียนราษฎร อาเภอดอนเจดีย ์ จังหวัดสุ พรรณบุรี
สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชากรส่ วนใหญ่ คือร้อยละ 90 ของผูม้ ีงานทาประกอบอาชีพเกษตรกรรม , รองลงมาเป็ นรับจ้าง และ
ค้าขาย ตามลาดับ

-6อาชีพที่ทารายได้ให้กบั ประชากรภายในตาบลมากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม โดยพืชที่นิยมปลูก ได้แก่ ข้าว
ข้าวโพด มันสาปะหลัง อ้อย ฯลฯ
ด้านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่ วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้จาหน่ายเพื่อเป็ นรายได้เสริ ม เช่น โค กระบือ ไก่ สุ กร
หน่ วยธุรกิจในเขต องค์ การบริหารส่ วนตาบล
- ปั๊ มน้ ามัน(ปั๊ มหลอด)
- ฟาร์ม
- ร้านจาหน่ายของชา
- ร้านอาหาร
- ร้านตัดผมชาย
- อู่ซ่อมรถยนต์
- ร้านเสริ มสวย
- อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
- ร้านตัดเย็บเสื้ อผ้า
- ตลาดนัด

11
5
50
2
6
5
5
10
4
3

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

สภาพทางสั งคม
การศึกษา
-

โรงเรี ยนประถมศึกษา
ที่อ่านหนังสื อประจาหมู่บา้ น
ศูนย์ขอ้ มูลประจาตาบล
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

5
6
1
3

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

สถาบันและองค์ กรทางศาสนา
- วัด
- สานักสงฆ์

จานวน
จานวน

6
1

แห่ง
แห่ง

สาธารณสุ ข
- สถานีอนามัยประจาตาบล
- ร้านขายยาแผนปัจจุบนั
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า

จานวน
จานวน
ร้อยละ 100

2
2

แห่ง
แห่ง

ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
- ตูย้ าม
- รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง

จานวน
จานวน

1
1

แห่ง
คัน

-7แหล่งนา้ ธรรมชาติ
- คลองชลประทาน

จานวน

2

สาย

การบริการพืน้ ฐาน
การคมนาคม
การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ ทั้งภายในตาบลและระหว่างตาบล มีความสะดวกรวดเร็ ว เนื่องจากได้มี
โครงการปรับปรุ งถนนในเขตตาบลอย่างต่อเนื่อง โดยมีเส้นทางที่สาคัญภายในตาบล ดังนี้
- ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 333 (ด่านช้าง – อู่ทอง) ผ่านตาบลทะเลบก,ตาบลสระกระโจม
- ถนนโยธาธิ การ(หนองไผ่ลอ้ ม-หนองหญ้าไซ) ผ่านตาบลทะเลบก ,ตาบลสระกระโจม
นอกจากนี้ยงั มีรถโดยสารประจาทางจากอาเภอหนองหญ้าไซ - อาเภออู่ทองให้บริ การอีกด้วย
การโทรคมนาคม
- ตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะ

จานวน

40

ตู้

การไฟฟ้า
- ไฟฟ้ าเข้าถึงครบ
ทั้งหมดจานวน
12
หมู่บา้ น
- จานวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้ าคิดเป็ นร้อยละ 96 ของประชากรทั้งหมดในตาบล
แหล่งนา้ ทีส่ ร้ างขึน้
- บ่อโยก
- ถังเก็บน้ าฝน
- ประปาหมู่บา้ น
- เหมือง
- บ่อบาดาล
- สระน้ า

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

108
14
10

แห่ง
แห่ง
แห่ง
5 แห่ง
41
แห่ง
29
แห่ง

ข้ อมูลอืน่ ๆ
ศักยภาพในตาบล
ศักยภาพขององค์ การบริหารส่ วนตาบล
(1) จานวนบุคลากร
1. พนักงานส่ วนตาบล
- ตาแหน่งในสานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล
- ตาแหน่งในส่ วนการคลัง

จานวน

11 คน

จานวน
จานวน

5 คน
3 คน

-8- ตาแหน่งในส่ วนโยธา
- ตาแหน่งในส่ วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ตาแหน่งในส่ วนสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม

จานวน
จานวน
จานวน

2 คน
1 คน
- คน

2. พนักงานจ้ างตามภารกิจและพนักงานจ้ างทัว่ ไป จานวน 13 คน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน
10
คน
- พนักงานจ้างทัว่ ไป
จานวน
3
คน
3. บุคลากรในส่ วนของสมาชิ กองค์ การบริหารส่ วนตาบล
- ฝ่ ายคณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบล
- ฝ่ ายสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
- เลขานุการสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล

จานวน 28
คน
จานวน 3
คน
จานวน 24
คน
จานวน 1 คน

(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1. พนักงานส่ วนตาบล
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
- ปริ ญญาตรี
- สู งกว่าปริ ญญาตรี

2. พนักงานจ้ างตามภารกิจและพนักงานจ้ างทัว่ ไป จานวน
5
- ประถมศึกษา
จานวน
- มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
จานวน
- ปริ ญญาตรี
จานวน
3. บุคลากรในส่ วนของสมาชิ กองค์ การบริหารส่ วนตาบล
จานวน
- ประถมศึกษา
จานวน
- มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
จานวน
- ปริ ญญาตรี
จานวน
- สู งกว่าปริ ญญาตรี
จานวน
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่าง ๆ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- รถยนต์บรรทุกน้ าเอนกประสงค์
งานด้ านสาธารณสุ ข
- เครื่ องพ่นหมอกควัน

จานวน 1 คัน
จานวน 1 เครื่ อง

11
3
6
2

คน
คน
คน
คน
คน

คน
1
2
2

คน
คน
คน

28 คน
4
คน
23 คน
1
คน
คน

-9งานสานักงาน
- รถยนต์ส่วนกลาง
- รถจักรยานยนต์
- เครื่ องคอมพิวเตอร์
- เครื่ องถ่ายเอกสาร
- กล้องดิจิตอล
- เครื่ องโทรสาร
- เครื่ องเล่น VCD
- เครื่ องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา

จานวน 1 คัน
จานวน 1 คัน
จานวน 5 เครื่ อง
จานวน 1 เครื่ อง
จานวน 1 เครื่ อง
จานวน 1 เครื่ อง
จานวน 1 เครื่ อง
จานวน 1 เครื่ อง

งานด้ านให้ ความรู้ แก่ ชุมชน
- เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียม

จานวน 1 เครื่ อง

จากการที่ประชากรส่ วนใหญ่ในชุ มชนประกอบอาชี พเกษตรกรรม รับจ้างและค้าขาย นั้น คาดว่าหากได้รับการพัฒนา
การส่ งเสริ มให้มีความรู ้ และได้รับการสนับสนุ นจากทุกฝ่ ายอย่างเหมาะสม น่าจะเป็ นชุ มชนที่มีพลังและมีศกั ยภาพสู ง
ในอนาคต
โครงสร้ างของ องค์ การบริหารส่ วนตาบลทะเลบก
โครงสร้างการบริ หารงานองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ฝ่ ายบริ หาร

ฝ่ ายนิติบญั ญัติ
นายก อบต.

รองนายก
อบต.

รองนายก
อบต.
ปลัด อบต.

ประธานสภา ฯ
รองประธานสภา ฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิก อบต.

-10โครงสร้ างส่ วนราชการ องค์ การบริหารส่ วนตาบล
ปลัด อบต.
นักบริ หารงาน อบต.

สานักปลัด
นักบริ หารงานทัว่ ไป 6

ส่ วนการคลัง
นักบริ หารงานคลัง 6

ส่ วนโยธา
นักบริ หารงานช่าง 6

ส่ วนการศึกษาฯ
นักบริ หารงานการศึกษา 6

ส่ วนสาธารณสุ ข ฯ
นักบริ หารงานสาธารณสุ ข ฯ6

-11โครงสร้างสานักปลัด องค์การบริ หารส่ วนตาบลทะเลบก

สานัก ปลัด อบต.
นักบริหารงานทัว่ ไป 6

-

นักบริ หารงาน อบต. (1)
นักพัฒนาชุมชน (1)
นิติกร (1)
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน (1)
บุคลากร (1)
เจ้าพนักงานธุรการ(1)
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป(1)
พนักงานจ้าง
- ยาม (1)
- พนักงานขับรถยนต์ (1)

-12สานักปลัด รับผิดชอบงาน
1. งานบริ หารทัว่ ไป
2. งานนโยบายและแผน
3. งานกฎหมายและคดี
4. งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. งานอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
6. งานส่ งเสริ มสุ ขภาพและสาธารณสุ ข
7. งานรักษาความสะอาด
8. งานควบคุมโรค
9. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
10. งานสังคมสงเคราะห์
11. งานส่ งเสริ มอาชีพและพัฒนาสตรี
12. งานส่ งเสริ มการเกษตร
13. งานส่ งเสริ มปศุสัตว์
14. งานส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15. งานกิจการนักเรี ยน
16. งานตรวจสอบภายใน
17. งานกิจการสุ ขภาพ
18. งานการเลือกตั้ง
19. งานกฎหมายและร้องทุกข์

-13โครงสร้ างส่ วนการคลัง
ส่ วนการคลัง
นักบริหารงานการคลัง 6

-

นักบริ หารงานคลัง (1)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (1)
เจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้(1)
เจ้าหน้าที่พสั ดุ (1)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (1)

ส่ วนการคลัง รับผิดชอบ
1. งานการเงิน
2. งานบัญชี
3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้
4. งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ

-14โครงสร้ างส่ วนโยธา
ส่ วนโยธา
นักบริหารงานช่ าง 6

- นักบริ หารงานช่าง (1)
- ช่างโยธา(1)
พนักงานจ้าง
- ผูช้ ่วยช่างโยธา (1)
- คนงานทัว่ ไป(1)

ส่ วนโยธา รับผิดชอบงาน
1. งานก่อสร้าง
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3. งานประเภทสาธารณูปโภค ต่างๆ
4. งานผังเมือง
5. งานสารวจ

-15-

ส่ วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

- นักวิชาการศึกษา (1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ครู ผดู้ ูแลเด็ก (5)

ส่ วนการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบงาน
1. งานบริ หารการศึกษา
2. งานส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3. งานกิจการโรงเรี ยน

-16-

ส่ วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม

- เจ้ าพนักงานสุขาภิบาล (1)

ส่ วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม รับผิดชอบ
- งานอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
- งานส่ งเสริ มสุ ขภาพและสาธารณสุ ข
- งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมโรค

-17รายได้ ขององค์ การบริหารส่ วนตาบล ปี 2549
ประจาปี งบประมาณ 2549 คิดเป็ น 30,799,144.80 บาท แยกเป็ น
- รายได้ที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลจัดเก็บเอง 393,291.27.บาท
- รายได้ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้
10,106,330.53.บาท
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
20,299,523.บาท

เครื่องมืออุปกรณ์ ต่างๆ
งานสานักงาน

รถยนต์ส่วนกลาง
เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องถ่ายเอกสาร
กล้องดิจิตอล
เครื่ องโทรสาร

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

ผลการพัฒนาท้ องถิ่นในระยะที่ผ่านมา
โครงสร้ างพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ก่อสร้างถนน คสล.
ก่อสร้างถนนดิน
ลงลูกรัง/หินคลุก
ปรับปรุ งซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังหิ นคลุก
ขยายเขตประปา
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น
ขุดลอกเหมืองส่ งน้ า
ฝังท่อระบายน้ า
ขุดเจาะบ่อบาดาล

1
6
1
1
1

คัน
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

-18โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จัดทาโครงการเกี่ยวกับความมัน่ คงในชีวติ และทรัพย์สินร่ วมกับทางตารวจ
จัดทาโครงการบาบัดรักษา ฟื้ นฟูสมรรถภาพให้แก่ผตู้ ิดยาเสพติด
สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริ มนม ให้กบั โรงเรี ยน
จัดสรรเบี้ยยังชีพภายในตาบล
จัดแข่งขันกีฬาภายในตาบล
เป็ นสื่ อกลางในการประชาสัมพันธ์ในการจัดหางานให้กบั ประชาชน
เพิ่มเครื่ องมือในการป้ องกันภัยต่างๆ
ดาเนินการฝึ กฝนและพัฒนาบุคลากรของ อบต.ทุก ๆ ด้าน
โครงการป้องกันภัย และความปลอดภัยของประชาชน
จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู ้
จัดโครงการรณรงค์ป้องกันยุงลาย
จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ
จัดโครงการส่ งเสริ มคุณภาพของประชาชน
จัดโครงการครอบครัวที่รัก พักยาเสพติด พิชิตโรคเอดส์
จัดซื้ อน้ ายาเคมีกาจัดยุงลาย
จัดซื้ อวัคซี นต่าง ๆ
โครงการด้ านบริการชุมชนและสังคม
จัดโครงการฝึ กอบรมให้ความรู ้กบั ประชาชนในตาบลเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสิ ทธิ หน้าที่ตาม
กฎหมาย
จัดอบรมและส่ งเสริ มให้ประชาชนได้มีความรู ้เกี่ยวกับการบริ หารงานของ อบต. และการเข้า
มามี ส่ วนร่ วม
จัดฝึ กอบรมให้ความรู ้แก่สมาชิกสภา
ส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ต่างๆแก่พนักงานลูกจ้าง
จัดสถานที่เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของ อบต.
จัดให้มีการบริ การนอกสถานที่

-197. จัดหาและปรับปรุ งเครื่ องมือ เครื่ องใช้ วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ภายในสานักงานให้เพียงพอและ
มี ประสิ ทธิภาพ
8. การพัฒนารายได้ โดยการปรับปรุ งรายได้ รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี การจัดกิจการพาณิ ชย์
ของ อบต.การผังเมือง

1.
2.
3.
4.
5.

โครงการงานด้ านเศรษฐกิจ
โครงการส่ งเสริ มอาชีพให้คนยากจน
โครงการส่ งเสริ ม การตลาดแก่เกษตรกร
โครงการส่ งเสริ มให้ประชาชนมีอาชีพเสริ ม
โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กบั เกษตรกร
โครงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของกลุ่ม

โครงการอื่นๆ
1. โครงการเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็ นอยูท่ ี่จาเป็ นขั้นพื้นฐานในชีวิตประจาวันที่ดีข้ ึนใน
ทุกๆด้าน
2. โครงการเพื่อให้ประชาชนได้รับการใช้น้ าประปาที่มีคุณภาพมากขึ้น
3. การจัดการผังเมืองที่ดีในอนาคต

บทที่ 3
หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ จังหวัดสุ พรรณบุรี
สุ พรรณบุรี เป็ นจังหวัดชั้นนาในด้านแหล่งผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์คุณภาพ มาตรฐานสู่ สากลเป็ น
ศูนย์กลางการศึกษาการกีฬาและการท่องเที่ยวโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยิง่
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรู ปรวมทั้งผลิตภัณฑ์ (เพื่อการบริ โภค
ภายในประเทศและเพื่อการส่ งออก)
2. การสร้างและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวสู่ ระบบการท่องเที่ยวเพื่อเชื่ อมต่อกลุ่มจังหวัดและสู่ ความ
เป็ นสากล
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
4. การขยายช่วงโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ
5. การส่ งเสริ มให้กีฬาอยูใ่ นหัวใจชาวสุ พรรณบุรี และมีความสามารถด้านการกีฬาสู่ ความเป็ นเลิศ
6. การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริ หาร และบริ การเพื่อประโยชน์ของประชาชน
การพัฒนาตามนโยบายของท้องถิ่น
ที่เป็ นมาการพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ได้พฒั นาตามแผนพัฒนา 5 ปี และแผนพัฒนาประจาปี ซึ่งจัดทา
ขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาในพื้นที่ของตนเองเพียงเท่านั้น โดยอาจจะไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด
นโยบายของอาเภอ ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงท้องถิ่นที่อยูใ่ กล้เคียงกันเท่าใดนัก
ผลการพัฒนาแผนพัฒนาทีผ่ ่ านมา
ผลการพัฒนาของ อบต. ในแผนพัฒนาที่ผา่ นมาไม่สามารถพัฒนาให้เป็ นไปตามนโยบายและ
ครอบคลุมปั ญหาได้อย่างทัว่ ถึง แนวทางการพัฒนายังไม่ชดั เจน เป็ นนโยบายพัฒนาในบางเรื่ อง และยังไม่ได้ให้
ความสาคัญของปั ญหาที่แท้จริ งเพราะมีขอ้ จากัดในเรื่ องของงบประมาณที่เป็ นอุปสรรคในการพัฒนาตาบลที่สาคัญอยู่
ซึ่ งสามารถชี้ให้เห็นได้ดงั นี้
1. การดาเนินงานด้ านเศรษฐกิจ
อบต.ได้ดาเนิ นการตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนโดยจัดสรรเงินทุนหมู่บา้ นละหนึ่งแสนบาท ให้ทุก
หมู่บา้ น เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่รวมทั้งสนับสนุนเงินทุนที่ใช้ในการประกอบอาชีพ การ
จัดกลุ่มอาชีพและดาเนิ นงานต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล

-212. การดาเนินงานด้ านสั งคม
อบต.ได้เข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนร่ วมกับประชาชนในการรณรงค์และป้ องกันการเกิดปั ญหา
ต่าง ๆ เช่น
- จัดโครงการหมูบ่ า้ นปลอดยาเสพติด
- จัดโครงการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา ผูพ้ ิการ สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมของสังคม
และดารงตาแหน่งอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
- รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าให้กบั สุ นขั ในพื้นที่
3. การดาเนินการด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
อบต. ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล. ถนนลูกรัง ถนนดิน ซ่ อมแซมติดตั้งไฟฟ้ าสาธารณะ
และซ่ อมแซมถนน ตรอก ซอย พื้นที่ตาบลทะเลบก เป็ นจานวนมาก และยังดาเนิ นการก่อสร้ างอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
ช่วยแก้ไขปั ญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในตาบล
4. การดาเนินงานด้ านแหล่งน้า
อบต.จัดทาโครงการก่อสร้างคลองส่ งน้ า สระเก็บน้ า ขุดลอก คู คลอง และประปาหมู่บา้ นใน
พื้นที่หลายโครงการ
5. การดาเนินการด้ านสาธารณสุ ข
อบต.ได้ดาเนิ นการป้ องกัน พ่นสารเคมีและใช่ทรายอเบทในแหล่งน้ าเพื่อกาจัดลูกน้ ายุงลายใน
การสนับสนุนการฉี ดวัคซี นเพื่อป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า รณรงค์ให้ความรู ้เกี่ยวกับโรคติดต่อ
6. การดาเนินการด้ านการเมือง
อบต. ดาเนินการส่ งเสริ มให้ความรู ้เกี่ยวกับการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
ให้กบั ประชาชนในพื้นที่ทราบในเรื่ องอานาจ หน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล ให้กบั สมาชิก อบต. ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น และผูน้ าชุมชน
7.การดาเนินการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ด้ านการศึกษา
อบต. สนับสนุ นทางด้านการศึกษาแก่เด็กวัยประถมศึกษาที่ยงั ไม่ได้รับการศึกษา และบุคคลทัว่ ไป
รวมถึ งการจัดสรรอุ ปกรณ์ การเรี ยนการสอนแก่ เด็กนักเรี ยน การสร้ างสนามกี ฬา สนามเด็กเล่ น สนับ สนุ นวัส ดุ
อุปกรณ์การกีฬา
ด้ านศาสนาและวัฒนธรรม
อบต.ได้ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมในวันสาคัญ ๆ ทางศาสนาทั้งในพื้นที่อาทิเช่น วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา ประเพณี สงกรานต์ ฯลฯ

-228. การดาเนินงานด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
อบต.ได้ดาเนิ นการตามโครงการพระราชเสาวนี ย ์ จัดทาโครงการปลูกต้นไม้สองข้างถนนภายใน
หมู่บา้ น และที่สาธารณะตลอดจน รักษาความสะอาดและรักษาสภาพแวดล้อมของถนนสายต่าง ๆ ภายในพื้นที่ให้ดู
สวยงาม ให้ความรู้ และปลูกฝังจิตสานึ กที่ดีในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมแก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทัว่ ไป
9. การดาเนินการด้ านอืน่ ๆ
อบต. ดาเนิ นการเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของ อบต. งานที่เกี่ยวข้องกับส่ วน
ราชการต่าง ๆ รวมทั้งปฏิบตั ิตามนโยบายต่าง ๆ จากกระทรวงมหาดไทย กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น อาเภอ
จังหวัด ตามหนังสื อและนโยบายต่าง ๆ จากหน่ วยงานอื่ น ๆ เพื่อเป็ นการสร้ างความเจริ ญให้แก่ ชุมชนและรองรั บ
โครงการถ่ายโอนงานและงบประมาณจากภาครัฐ

ปัจจัยและสถานการณ์เปลีย่ นแปลงทีม่ ีผลต่ อการพัฒนา ปัญหาและสภาพปัญหาของท้องถิ่น
ชื่อปัญหา
สภาพปัญหา
1) ปัญหาด้ านเศรษฐกิจ
- เกษตรกรประสบปัญหาด้านราคาผลผลิตตกต่า
1.1 ปัญหาด้านผลผลิตทางด้านเกษตรตกต่า
- ราคาขายผลผลิตสิ นค้าทางการเกษตรไม่คงที่
- การขาดแคลนความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การเกษตร
1.2 ปัญหาด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกรรม
และวิธีการที่ถูกต้องทางด้านการผลิต
- ขาดความรู้ ด้านการแปรรู ปผลผลิ ตทางการเกษตรเมื่ อ
ประสบปัญหาด้านราคาตกต่า
- ภัยทางธรรมชาติมีผลกระทบทาให้ผลผลิ ตที่ได้ไม่คงที่
และเกิดภาวะขาดเงินทุนสู ง
1.3 ปั ญ หาด้ า นการด าเนิ น งานเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน - สิ นค้าแปรรู ปจากผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้มาตรฐาน
ทางคุณภาพ
พึ่งตนเอง
- ขาดตลาดรองรับและมีการประชาสัมพันธ์ให้แพร่ หลาย
- การบรรจุผลิตภัณฑ์ , หี บห่อยังไม่ดีเท่าที่ควร
- ปุ๋ ยและยากาจัดแมลงและวัชพืชต้องซื้ อจากร้านค้าไม่มี
1.4 ปั ญหาด้านการส่ งเสริ มปั จจัยการผลิต
การส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกษตรกร
- ขาดการสนับสนุ นและหลี ก เลี่ ย งการใช้สารเคมีที่ เป็ น
อันตรายต่อผูใ้ ช้และสารตกค้างในผลผลิต
- ทาให้เกษตรกรต้องเพิ่มต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น
1.5 ปุ๋ ย – ยาฆ่าแมลงมีราคาแพง
- ประชาชนขาดแหล่ ง เงิ น ทุ น ในการสนับ สนุ น ในการ
1.6 ขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
- ประชาชนไม่มีอาชี พเสริ มหลังจากประกอบอาชี พหลัก
1.7 ขาดอาชีพเสริ ม
ทาให้รายได้ไม่เพียงพอในการเลี้ยงครอบครัว

2)ปัญหาด้ านสั งคม
2.1 ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม

- ชุมชนยังขาดสวัสดิการทางสังคมสาหรับผูท้ ี่ไม่สามารถ
ประกอบอาชี พเลี้ ยงตนเองได้ คือ ผูส้ ู งอายุ,เด็กกาพร้ า
,เด็กปั ญญาอ่อน,คนพิการและผูป้ ่ วยเรื้ อรัง,ผูต้ ิดเอดส์
ประชากรวัยทางานในชุมชนประสบปั ญหาการว่างงาน การ
2.2 ปั ญหาการว่างงาน
ถูกเลิ กจ้าง เนื่ องจากวาระเศรษฐกิ จตกต่ าส่ งผลให้คนไม่มี
อาชีพและขาดรายได้และยังขาดการประกันแรงงาน
2.3ปัญหายาเสพติด
- ยาเสพติ ดแพร่ ระบาดโดยเฉพาะยาบ้า ในกลุ่ ม เยาวชน
และผูใ้ ช้แรงงาน ก่ อให้เกิ ดปั ญหาด้านอาชญากรรมมี
ผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวแตกแยก
2.4 ปัญหาด้านการทางาน
- เนื่ องจากคนในวัยกาลังแรงงานเกิ ดความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพราะสภาพรั ฐ และเอกชนไม่ มี ก าร
ก่อสร้างงานรองรับกาลังคนวัยทางาน
2.5 ปั ญ หาด้ า นความมั่น คงและความเป็ นระเบี ย บ - สังคมปั จจุ บ นั คนเริ่ มมี ความเห็ นแก่ ตวั ขาดคุ ณธรรม
เรี ยบร้อย
จริ ยธรรม และจิ ตสานึ กที่ ดี จึ งขาดการมี ส่วนร่ วมใน
กิจกรรมและองค์กรของชุมชน
- สั ง คมระดับ ครอบครั วขาดความรั บ ผิดชอบต่ อ คนใน
ครอบครัวจึงทาให้เกิดปั ญหาครอบครัวไม่ผาสุ ก
2.6 ปั ญหาการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ระบบการระบายน้ าไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอกั บ
ปริ มาณน้ าที่มากในเวลาอันรวดเร็ ว ทาให้เกิ ดปั ญหาน้ า
ท่วมฉับพลัน เกิ ดภาวะน้ าท่วมพื้นที่ทาการเกษตรของ
เกษตรกร
- ผูส้ ู งอายุยงั ไม่ได้รับเบี้ยยังชี พสู งอายุ และการช่วยเหลือ
2.7 ผูส้ ู งอายุ
อีกเป็ นจานวนมาก

3)ปัญหาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
3.1
ปั ญหาการพัฒนาการบริ หารโครงการสร้าง
พื้นฐาน
3.2 ปัญหาไฟฟ้ าสาธารณะ
3.3 ปั ญหาการระบายน้ า
3.4 การผังเมือง
3.5 ถนนชารุ ด
3.6 ปั ญหาขาดแคลนน้ าประปาที่สะอาด บริ โภค
4)ปัญหาด้ านแหล่งนา้
4.1 ปั ญหาเกี่ยวกับภาวะขาดแคลนน้ า
4.2 ปั ญหาด้านการพัฒนาแหล่งน้ า

- การพัฒนาแหล่ ง น้ า การคมนาคมยัง ไม่ ไ ด้ม าตรฐาน
และยังไม่ครอบคลุมพื้นที่
- ไฟฟ้ าส่ องสว่างบางจุดของหมู่บา้ นยังไม่ครบทุกจุด
- ระบบระบายน้ าไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ
- ผังเมืองยังไม่เป็ นระเบียบ
- สภาพถนนยังไม่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนสัญจรไป
มาไม่ได้รับความสะดวก
- การประปายังไม่ครอบคลุ มทุกพื้นที่และความต้องการ
ของประชาชน
- สภาพคูคลองธรรมชาติต้ืนเขิน และมีจานวนน้อย
- น้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภค – บริ โภคมีไม่เพียงพอใน
ฤดูแล้ง(ปัญหาภัยแล้ง)
- งบประมาณ อบต. มีจานวนน้อยจึงไม่สามารถพัฒนา
แหล่งน้ าได้ทวั่ ถึง

ชื่อปัญหา
5) ปัญหาด้ านการเมือง การบริหาร
5.1 ปัญหาการบริ หารจัดการด้านการเมือง

5.2 สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล และ
คณะผูบ้ ริ หารมีความรู้ ความเข้า ใจในการบริ หาร
และอานาจหน้าที่ของตนเองน้อย
5.3 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ
5.4 ประชาชนยังไม่มีความรู ้ เกี่ ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและหน้าที่ของตน

สภาพปัญหา
- ประชาชนส่ ว นใหญ่ ภ ายในชุ ม ชนไม่ มี ค วามรู ้ ค วาม
เข้าใจเรื่ องการเมือง การปกครองทุกระดับ ผูน้ าท้องถิ่น
ยังขาดความรู ้ ความเข้าใจกฎหมายที่ เกี่ ยวกับบทบาท
และอ านาจหน้า ที่ ข องตนเท่ า ที่ ค วรจึ ง ไม่ ส ามารถให้
คาแนะนาแก่ราษฎรในพื้นที่ได้
- สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ หารส่ วนต าบล
และ
คณะกรรมการการบริ หาร มีความรู้ ความเข้าใจในการ
บริ หารและการจัดการขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
น้อย
- ประชาชนไม่ เข้า ใจในบทบาทและหน้า ที่ ของตนตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั เป็ นจานวนมาก
- ขาดความรู ้ ความเข้าใจในกฎหมายและการมี ส่วนร่ วม
ในการบริ หารงานของท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง

6. ปัญหาด้ านสาธารณสุ ข
6.1 ปัญหาโรคเอดส์

- ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
โรคเอดส์ วิธีป้องกันบาบัดรักษาเมื่อติดเชื้อ
- ประชาชนส่ วนใหญ่ในชุ มชนมีพฤติกรรมการบริ โภคที่
6.2 ปัญหาด้านพฤติกรรมสุ ขภาพ
เสี่ ย งต่ อ การรั บ ประทานที่ ไ ม่ ส ะอาดไม่ ไ ด้ม าตรฐาน
การบริ โภคเกินความจาเป็ นรู ้เท่ไม่ถึงการณ์ และไม่ออก
กาลังกายเท่าที่ควร
- ผูด้ อ้ ยโอกาสยังมีหลักประกันสุ ขภาพไม่ครบทุกคน
- สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ยัง ไม่ ไ ด้ม าตรฐานและขาด
บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข
- ประชาชนไม่ ต ระหนั ก ในการบ ารุ งรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม ก่อให้เกิ ดอันตรายต่อสุ ขภาพและคุณภาพ
ชีวติ ของคนในชุมชน
- ประชาชนป่ วยเป็ นไข้เลือดออกภายในตาบลยังมีอยู่
6.3 ปัญหาไข้เลือดออก
- เพื่อรณรงค์และป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าให้หมดไปจาก
6.4 ปัญหาโรคพิษสุ นขั บ้า
พื้นที่
6.5 ปั ญหาเด็กในโรงเรี ยนและ นอกโรงเรี ยนขาด - เด็ ก ๆ ในหมู่ บ ้า น และโรงเรี ย นยัง ขาดแคลนอาหาร
เสริ มนม และอาหารกลางวัน
แคลนอาหารเสริ ม นม และอาหารกลางวัน
ชื่อปัญหา
สภาพปัญหา
- สถานีอนามัยมีงบประมาณจากัด
6.6 ปัญหาสถานีอนามัยขาดแคลนเวชภัณฑ์
- เพื่อควบคุมร้านจาหน่ายอาหารต่าง ๆ ในพื้นที่ให้ปฏิบตั ิ
6.7 ปัญหาการควบคุมโรคติดต่อต่างๆ
ตามกฎเกณฑ์
- เกษตรกรในหมู่บ ้านในตาบลเสี่ ย งอันตรายที่ เกิ ดจาก
6.8 ปัญหาสารพิษ สารเคมี
การใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืช
7. ปัญหาด้ านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- อัตราการศึกษาต่อยังมีจานวนน้อย
7.1 ปัญหาด้านการศึกษา
- ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรี ยนการสอน
- เด็กนักเรี ยนระดับประถมศึกษายังขาดแคลนทุนทรัพย์
- เด็กนักเรี ยนจบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่มีโอกาสได้
ศึกษาต่อทั้งหมด

8. ปัญหาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
8.1 ปัญหาด้านการพัฒนาและอนุรักษ์

- ทรัพยากรดินและน้ ามีจากัด การทาการเกษตรที่ไม่ถูก
วิธีจึงเกิดมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อมโดยรวม
เช่ น ทรั พ ยากรดิ น เสื่ อมโทรมไม่ มี ก ารปลู ก พื ช
หมุ น เวีย นท าลายตอซัง และมี ก ารใช้ส ารเคมี ปุ๋ ย เคมี ใ น
ปริ มาณมากทุกฤดูกาล ทาให้เกิ ดสารตกค้างก่อให้เกิ ดการ
สะสมของสารพิ ษ ในด้า นส่ ง ผลให้ เกิ ด ปั ญหา สภาพดิ น
เสื่ อมโทรม

-27การวิเคราะห์ ศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่น
ศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปั จจุบนั และโอกาสในอนาคต
โดยใช้เทคนิค Swot เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์
ปัจจัยภายใน
S (Strength) จุดแข็ง
W (Weat) จุดอ่อน
ปัจจัยภายนอก
O (Opportunity) โอกาส
T (Threat) อุปสรรค
ปัจจัยภายในประกอบด้ วย
- ด้านการบริ หารงาน ได้แก่ การแบ่งส่ วนราชการ การวางแผน การประสานงานการมอบอานาจ
การกากับดูแล
- ระเบียบ กฎหมาย
- บุคลากร ได้แก่ อัตรากาลัง คุณภาพ วินยั ทัศนคติ พฤติกรรม
- งบประมาณ
- ระบบข้อมูล
- การประสานงาน / การอานวยการ / ความร่ วมมือจากส่ วนต่างๆ
- ทรัพยากร เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการทางาน
ปัจจัยภายนอกประกอบด้ วย
- ด้านการเมือง
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสังคม
- นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย
- เทคโนโลยี

-28จุดแข็งของการพัฒนาในปัจจุบันนี้
1. มีสายการบังคับบัญชาที่ส้ นั และรวดเร็ ว
2. มีงบประมาณเป็ นของตนเอง
3. มีบุคลากรและพื้นที่รับผิดชอบชัดเจน
4. มีเครื่ องมือและเทคโนโลยีที่เพียงพอ
5. มีระบบข้อมูลที่เพียงพอ
6. มีการแบ่งส่ วนราชการที่เหมาะสม
7. มีการกากับดูแลอย่างทัว่ ถึง
จุดอ่ อนของการพัฒนา
1. มีอตั รากาลังที่นอ้ ยและมีความรู ้ไม่เพียงพอ
2. ระเบียบกฎหมายยังไม่ชดั เจน
3. ขาดคนคอยแนะนาในการปฏิบตั ิงาน
-

เพิ่มบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้าน
ปรับปรุ งกฎหมายให้ชดั เจน
ใช้พนั ธมิตร
จุดอ่อน

- รอบคอบ
- ตั้งรับ
- แก้ไข
ชัดเจน

โอกาส

- ขยายงาน
- ดาเนินการเอง
- มีเศรษฐกิจที่ดี

Swot

จุดแข็ง

อุปสรรค

- มีสายการบังคับบัญชาที่ส้ นั
- มีงบประมาณเป็ นของตนเอง
มีบุคลากรและพื้นที่รับผิดชอบ
-

มีเครื่ องมือและเทคโนโลยีที่เพียงพอ
มีขอ้ มูลที่เพียงพอ
มีส่วนราชการที่เหมาะสม
มีการกากับดูแลอย่างชัดเจน

-29โอกาสในการพัฒนา
1. การเมืองที่ชดั เจน
1. ความขัดแย้งในพื้นที่ไม่มี
2. ผูบ้ ริ หารมีนโยบายที่ชดั เจนสอดคล้องกับแผนพัฒนา
อุปสรรคในการพัฒนา
1. มีกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง
2. ขาดความร่ วมมือของประชาชนในพื้นที่
จะเป็ นได้วา่ ศักยภาพของทางองค์การบริ หารส่ วนตาบลทะเลบกสามารถจะพัฒนา และแก้ไขปั ญหา
ทางด้านชุมชนต่อไปได้เนื่องจากมีจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาที่ค่อนข้างมากและในจุดอื่น ๆ สามารถแก้ไข
ให้หมดต่อไปได้

แข็ง

บทที่ 4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาท้ องถิ่น
1 วิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่น
“ทะเลบก” เป็ นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริ หารจัดการที่ดี ส่ วนของสังคม ชุ มชนมีความปลอดภัยเข็ม
มีความร่ วมมือจากทุกภาค มีพลังด้วยกีฬา ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ทุกชีวติ มีการศึกษารู ้รักษาศิลปวัฒนธรรม
2 พันธกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจหลักที่ 1 การสร้างระบบบริ หารจัดการที่ดี โดยให้มีประชาชนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่ งใส ในการบริ หาร และการปกครอง
พันธกิจหลักที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินและการคลังโดยการปรังปรุ งกระบวนการ
บริ หารการเงิน
พันธกิจหลักที่ 3 การสร้างระบบคมนาคมขนส่ ง ระบบสาธารณู ปโภค และสาธารณู ปโภคที่มี
ประสิ ทธิภาพเพียงพอ
พันธกิจหลักที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็งปลอดภัย และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้
พันธกิจหลักที่ 5
ปรับปรุ งและพัฒนาระบบการศึกษาสาธารณสุ ข การกี ฬา การพัฒนาทาง
ผลผลิต และอาชีพ ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่ งแวดล้อม
3. วัตถุประสงค์ ของการพัฒนา
3.1 เพื่อสร้างสรรค์ทะเลบกให้เป็ นเมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนบนพื้นฐานของความสมดุล แห่ งวิถีชีวิต และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ของไทย ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้ทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษา การบริ การสังคม การ
ประกอบอาชี พ การพัฒนาศักยภาพทั้งร่ างกาย จิตใจ สติ ปัญญา การกี ฬา ความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์ สิ น การสาธารณสุ ข
3.3 เพื่อให้เกิดการบริ หารจัดการที่ดีใน องค์การบริ หารส่ วนตาบลทะเลบก และส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน
3.4 เพื่อสร้างเสถียรภาพ ทางการเงินการคลังของ องค์การบริ หารส่ วนตาบลทะเลบก ให้มีความมัน่ คง
มี ท รั พ ยากรการเงิ นครอบคลุ ม การพัฒนาทุ ก ด้าน ทั้ง การพัฒนางาน การพัฒนาเมื อง การพัฒนาการ
บริ หาร การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน

-314. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
4.1. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข สังคมมีการพัฒนาให้ น่าอยูข่ ึ ้น
4.2. ตอบสนองความต้ องการของชุมชนให้ มีระบบสาธารณูปการอย่างครบถ้ วน
4.3. ลดต้ นทุน เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
4.4. สร้ างงาน สร้ างรายได้ ให้ กบั ประชาชนและสามารถพึง่ พาตนเองได้
4.5. เสริมสร้ างสุขภาพร่างกายให้ แข็งแรง ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด
4.6. ส่งเสริมให้ ชมุ ชนได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาท้ องถิ่นของตนเองและสร้ างความเข้ มแข็งให้
ชุมชน
4.7. ส่งเสริมให้ ประชาชนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
4.8. ประชาชนตื่นตัวในการฟื น้ ฟู อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
4.9. เพิ่มประสิทธิภาพทางด้ านการเมืองและการบริหาร
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น

ตัวชีว้ ัด

ข้ อมูลพืน้ ฐาน

1. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข สังคมมีการพัฒนาให้
น่าอยู่ขึ ้น

1) ร้ อยละของครัวเรื อนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
2) ร้ อยละของครัวเรื อนที่ได้ รับ
การพัฒนาสังคมของตนเอง
ให้ น่าอยู่ขึ ้น
1) ร้ อยละของครัวเรื อนที่ได้ รับ
การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน
1) ร้ อยละของเกษตรกรที่ได้ รับ
ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ ้น
1) ร้ อยละของครัวเรื อนที่มีราย
ได้ เพิ่มขึ ้น
2) ร้ อยละของครัวเรื อนที่พงึ่
พาตนเองได้
1) ร้ อยละของประชากรที่มี
สุขภาพแข็งแรง
1) ร้ อยละของประชากรที่มี
ความเข้ าใจและเข้ ามามีสว่ น
ในการพัฒนา

ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีร้อยละ 70
ครัวเรื อนมีการพัฒนา
สังคมของตนเองให้ น่า
อยู่ร้อยละ 70
มีการพัฒนาโครงสร้ าง
พื ้นฐานร้ อยละ 75
เกษตรกรได้ รับผลผลิต

2. ตอบสนองความต้ องการของชุมชนให้ มี
ระบบสาธารณูปการอย่างครบถ้ วน
3. ลดต้ นทุน เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของ
ผลผลิตทางการเกษตร
4. สร้ างงาน สร้ างรายได้ ให้ กบั ประชาชน
และสามารถพึง่ พาตนเองได้

5. เสริ มสร้ างสุขภาพร่ างกายให้ แข็งแรง
ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด
6. ส่งเสริ มให้ ชมุ ชนได้ เข้ ามามีสว่ นร่ วมใน
การพัฒนาท้ องถิ่นของตนเองและสร้ าง
ความเข้ มแข็งให้ ชมุ ชน

ปี 48-52
95%

เป้าหมาย
ปี 48 ปี 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52
75% 80% 85% 90% 95%

90%

75%

78%

80%

85%

90%

90%

80%

83%

85%

87%

90%

95%

85%

87%

89%

92%

95%

85%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

90%

82%

84%

86%

88%

90%

80%

62%

65%

70%

75%

80%

ทางการเกษตรร้ อยละ 80

ครัวเรื อนมีรายได้ เฉลี่ย
เกินเดือนละ 5,000 บาท
ครัวเรื อนพึง่ ตนเองได้
(2,000) ครัวเรื อน
ประชากรมีสขุ ภาพ
แข็งร้ อยร้ อยละ 80
ประชากรเข้ าใจการมี
ส่วนร่ วมในการพัฒนา
ร้ อยละ 60
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7. ส่งเสริ มให้ ประชาชนมีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม และอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม

ตัวชีว้ ัด

1) ร้ อยละของครัวเรื อนที่มีการ
ส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
2) ร้ อยละของประชากรที่มี
ความตื่นตัว
8. ประชาชนตืน่ ตัวในการฟื น้ ฟู อนุรักษ์
1) ร้ อยละของครัวเรื อนที่มี
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
ความตื่นตัว
แวดล้ อม
2) ร้ อยละของทรัพยากร
ธรรมชาติที่ยงั คงสภาพเดิม
9. เพิ่มประสิทธิภาพทางด้ านการเมืองและ 1) ร้ อยละของผู้ที่ได้ รับผลประ
การบริ หาร
โยชน์จากการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
มีการส่งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมร้ อยละ 70
ประชากรมีการตื่นตัว
ร้ อยละ 70
ครัวเรื อนมีการตื่นตัว
ร้ อยละ 70
ทรัพยากรธรรมชาติยงั
คงสภาพเดิมร้ อยละ 60
ประชาชนได้ รับผลประ
โยชน์จากการเพิ่ม
ประสิทธิภาพร้ อยละ
55

เป้าหมาย
ปี 48 ปี 49 ปี 50 ปี 51
75% 80% 82% 85%

ปี 52
90%

90%

72%

75%

80%

85%

90%

90%

72%

75%

80%

85%

90%

85%

65%

70%

75%

80%

85%

80%

60%

65%

70%

75%

80%

ปี 48-52
90%

บทที่ 5
ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้ างพื ้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้
ได้ มาตรฐาน

แนวทางการพัฒนา
1.1. ก่อสร้ าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา ถนน ไฟฟ้า สะพาน
และทางระบายน ้า
1.2. ติดตัง้ ปรับปรุง บารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
1.3. พัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค - บริ โภค

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตและ

2.1. ให้ สวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชนสตรี
ผู้สงู อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
2.2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.3. การป้องกันและรักษาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 การพัฒนาด้ านการศึกษา
ศาสนาประเพณี วัฒนธรรม และส่งเสริมการ
เล่นกีฬาทุกประเภท

3.1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้ านการศึกษา
3.2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
3.3. ส่งเสริมการเล่นกีฬาในทุกระดับ

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนสาธารณสุขฯ
สานักปลัด/ส่วนโยธา
ส่วนสาธารณสุขฯ

ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมการ
เกษตรและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 การพัฒนาด้ านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 การพัฒนาด้ านการเมืองและ
การบริ หารจัดการ

-35แนวทางการพัฒนา
4.1. การพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร
4.2. การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยัง่ ยืน
4.3. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ กบั ประชาชน

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
สานักปลัด
สานักปลัด

5.1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม
5.2. การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกลู

สานักปลัด

6.1. เสริมสร้ างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
6.2. พัฒนาคุณภาพการบริ หารงานด้ วยความโปร่งใส
6.3. พัฒนาบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพ
6.4. มีการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ ในการดาเนินงาน

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

-37การกาหนดห้ วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
ระบบติดตาม
ผู้ประเมิน
อบต.

รายงาน
1. ใช้ แบบรายงานที่ 2
แบบติดตามผลการดาเนิน
งานของ อบต.รายไตรมาส
(3 เดือน)
2. ส่งรายงานให้ คณะ
กรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรม 1. ตรวจสอบรายงาน
การติดตามฯ 2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ
รายงาน
3. รายงานผลให้ ผ้ บู ริ หาร

ระยะเวลา
ทุกๆ 3
เดือน

15 วันนับตัง้
แต่รายงาน

ระบบประเมินผล
ผู้ประเมิน
อบต.

รายงาน
1. ใช้ แบบรายงานที่ 1 การ
กากับการจัดทาแผนยุทธ
ศาสตร์ ของ อบต.

2. ส่งรายงานให้ คณะ
กรรมการติดตามและประ
เมินผลแผนพัฒนา
1.ใช้ แบบรายงานที่ 3/1 แบบ
ประเมินผลการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์
2. ใช้ แบบรายงานที่ 3/2 แบบ
ประเมินความพอใจต่อผลการ
ดาเนินงานของ อบต. ในภาพรวม
3. ใช้ แบบรายงานที่ 3/3 แบบ
ประเมินความพอใจต่อผลการ
ดาเนินงานของ อบต.ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์
4. ส่งรายงานให้ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนา
คณะกรรม 1. ตรวจสอบรายงาน
การติดตามฯ 2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ
รายงาน
3. เสนอผู้บริ หารทราบ
ผู้บริ หาร
1. เสนอสภาเพื่อทราบ
2. ประกาศให้ ประชาชนทราบ

ระยะเวลา
เมื่อ อบต.
ประกาศ
ใช้ แผนฯ

ทุก ๆ 1 ปี
ภายใน
เดือน ธ.ค.

15 วัน นับ
ตังแต่
้ รับ
รายงาน
1. ภายใน
ธ.ค.ทุกปี
2. ไม่น้อย
กว่า 30 วัน

บทที่ 6
การนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล
แนวทางการดาเนินการ
โดยแผนยุทธศาสตร์ น้ ี จะได้นาไปเป็ นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา สามปี ใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนา อบต. ให้เดินไปอย่างมีระบบและแบบแผนที่ดี และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั เอาไว้
การติดตามประเมินผล
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรื อคณะทางานที่แต่งตั้งนั้นช่วยในการ
ติดตามและการประเมินผลได้รับตามความเหมาะสมหรื ออย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก มีอานาจหน้ าที่ดงั นี ้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ ได้ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้ องถิ่น
เพื่อให้ ผ้ บู ริหารท้ องถิ่นเสนอต่อสภาท้ องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้ องถิ่นทราบโดยทัว่ กันอย่างน้ อยปี ละครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ทังนี
้ ้ให้ ปิดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการหรื อคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบตั งิ านตามที่เห็นสมควร
การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
การแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตาบลทะเลบก โดยใช้ แบบรายงานตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นกาหนดเป็ นแนวทางไว้ คือ
1. แบบประเมินผลแผนพัฒนา ใช้ แบบรายงานแบบที่ 1 การประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
2. แบบติดตามแผนพัฒนา ใช้ แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองท้ องถิ่น
3. แบบประเมินผลแผนพัฒนา ใช้ แบบรายงาน 3 แบบ คือ
3.1.แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
3.2.แบบประเมินความพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้ องถิ่นในภาพรวม
3.3.แบบประเมินความพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้ องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

-38ตัวชี้วดั ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
สามารถประเมินได้จากการนาแผนยุทธศาสตร์ น้ ีมากาหนดไว้จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุง่ หมาย การ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ไปจัดทาแผนพัฒนา สามปี ซึ่ งสามารถนาไปแปลงเป็ น
นโยบายสู่ การปฏิบตั ิ และนาไปสู่ การจัดทางบประมาณ
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทะเลบก และการ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทัว่ ถึง
และเป็ นรู ปธรรมและก่อให้เกิดความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การและประชาชนทัว่ ไปได้เป็ นอย่างดี

คานา
ตามระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548
กาหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นซึ่ งเป็ นแผนระยะยาว
เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่ งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด อาเภอ และ
แผนชุมชน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทะเลบกนั้นได้พิจารณาจากปั ญหาความต้องการ
ของประชาชน นโยบายของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด คาแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้หลักการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเสนอปัญหา ความต้องการ การ
วิเคราะห์ศกั ยภาพขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทะเลบก (SWOT Analysis)
คณะผูจ้ ดั ทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาฯ ฉบับนี้ จะเป็ น
เครื่ องมือในการกาหนดทิศทางการพัฒนาการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทะเลบก
ให้เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง

