บทที่ 1
บทนำ
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด อาเภอ และแผนชุมชน
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. เพื่อเป็นเครื่องมือกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะปอน ในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะปน มุ่งสู่
เป้าหมายในอนาคตโดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนอาเภอ
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนา บุคลากร พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่ดี
4. เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีและการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และ
ประเด็นที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามา
กาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยนาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยพิจารณาวิสั ย ทัศ น์
พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาว่าควรจะต้องปรับปรุง แก้ไข หรือคงไว้ประการใด เพื่อจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและข้อมูล นามา
วิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. เป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในจังหวัด
2. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในภาพรวมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่อย่างแท้จริง

-23. เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น “แผนพัฒนาสามปี”
4. เพิม่ ประสิทธิภาพ การพัฒนา บุคลากร พัฒนาคุณภาพ การบริหารการจัดการที่ดี
5. ประสานการพัฒนาให้สอดคล้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 2
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลตะปอน
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อำณำเขต เขตกำรปกครอง ประชำกร กำรศึกษำ สำธำรณสุข ควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นต้น
2.1.1 ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอน ปัจจุบันตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง-พลิ้ว ตาบลตะปอน อาเภอ
ขลุง จังหวัดจันทบุรี เขตการปกครอง 6 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 14.30 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 8,938 ไร่ อยู่ห่างจากอาเภอขลุง ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 7 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ดังนี้
อาณาเขตทางทิศเหนือ
จดตาบลพลิ้ว อาเภอแหลมสิงห์ และเทือกเขาสระบาป
อาณาเขตทางทิศใต้
จดตาบลเกวียนหัก อาเภอขลุง และตาบลหนองชิ่ม อาเภอแหลมสิงห์
อาณาเขตทางทิศตะวันออก
จดตาบลเกวียนหัก อาเภอขลุง
อาณาเขตทางทิศตะวันตก
จดตาบลพลิ้ว อาเภอแหลมสิงห์
2.1.2 ประชำกร
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตะปอน ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร มีประชากร
ทั้งสิ้น 3,218 คน เป็นชาย 1,535 .คน เป็นหญิง 1,683 คน จานวนบ้าน. 1,109 .หลังคาเรือน แยก
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) จานวนบ้านและประชากร
หมู่บ้ำน
จำนวนบ้ำน/หลัง
จำนวน
ชำย
หญิง
ประชำกร
บ้านตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1
59
189
100
89
บ้านตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 2
200
643
296
347
บ้านตะปอนน้อย หมู่ที่ 3
221
605
280
325
บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 4
191
581
273
308
บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 5
177
561
280
281
บ้านไร่วรรณ หมู่ที่ 6
262
639
306
333
รวม
1,109
3,218
1,535 1,683

-42) จานวนประชากรตามช่วงอายุ
ช่วงอำยุ
แรกเกิด - 5 ปี
5 – 9 ปี
10 – 14 ปี
15 – 19 ปี
20 – 24 ปี
25 – 29 ปี
30 – 34 ปี
40 – 44 ปี
45 – 49 ปี
50 – 54 ปี
55 – 59 ปี
60 – 64 ปี
65 – 69 ปี
70 – 74 ปี
75 -79 ปี
80 ปีขึ้นไป
รวม

ชำย
51
54
92
120
106
85
119
141
142
133
106
71
59
38
58
57
1,432

หญิง
66
64
66
99
90
88
98
138
151
161
146
116
78
71
58
78
1,786

รวม
117
118
158
219
196
173
217
279
293
294
252
187
137
109
116
132
3,218
(ข้อมูลสานักทะเบียนราษฎร อาเภอขลุง)

2.1.3 โครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทถนน

หมู่ที่

ถนนสำยซอย

2,3,5,4 ถนนสายขลุง-พลิ้ว
1
ขลุง-พลิ้ว ซอย 32 ซอย หมู่ที่ 1
ซอยร่วมพัฒนา 1
ซอยร่วมพัฒนา 2
ซอยร่วมพัฒนา 3
ซอยชลประทาน 1 – 2 -3
ซอยทุ่งแดง
2
ถนนสุขุมวิท ซอย 15 ซอย ชาวสวน
ถนนสุขุมวิท ซอย 22 ซอยวัดตะปอนน้อย
ขลุง-พลิ้ว ซอย 28

ลูกรัง คสล/ลำดยำง รวมระยะทำง
กว้ำงX
กว้ำงX ยำว (กิโลเมตร)
ยำว(เมตร)
(เมตร)
6X3,550
3,550
4x1,500
500
3X57
57
3X202
202
3X75
75
5X1,560
1,560
4X500
500
4X580
580
4x905
905
-

-5ประเภทถนน

หมู่ที่

3

ลูกรัง คสล/ลำดยำง รวมระยะทำง
กว้ำงX
กว้ำงX ยำว (กิโลเมตร)
ยำว(เมตร)
(เมตร)
ขลุง-พลิ้ว ซอย 30 ซอยศาลาหัวสระ
3x135
4x408
543
ขลุง-พลิ้ว ซอย 33 ซอย ประชาร่วม 2
5x345
345
ขลุง-พลิ้ว ซอย 33/1 ซอยวัดตะปอนใหญ่
5x196
196
ซอยประชาร่วม 1
5x340
340
ซอยประชาร่วม 3
5x271
271
ซอยประชาร่วม 4
3x360
360
ซอยประชาร่วม 5
4x200
200
ซอยประชาร่วม 6
3x105
105
ซอยแก้วดี
ถนนสุขุมวิท ซอย 13 ซอย เกษตรรุ่งเรือง
4x687
6x243
930
ถนนสุขุมวิท ซอย 16 ซอยตะปอนพัฒนา
4x405
4x660
1,065
ถนนสุขุมวิท ซอย 18 ซอย วัดตะปอนน้อย
4x578
578
ถนนสุขุมวิท ซอย 20 ซอยโชคชัยพัฒนา
4x550
550
ขลุง-พลิ้ว ซอย 13
3x110
110
ขลุง-พลิ้ว ซอย 15
3x180
180
ขลุง-พลิ้ว ซอย 17 ซอย จานวน
4x296
296
ขลุง-พลิ้ว ซอย 18 ซอยนาชากพัฒนา
4x578
578
ขลุง-พลิ้ว ซอย 19 ซอยหน้าวัดตะปอนน้อย
4x107
107
ขลุง-พลิ้ว ซอย 20 ทุ่งนาหัวถนน
4x810
810
ขลุง-พลิ้ว ซอย 22 ซอย หลังวัดตะปอนน้อย 3.5X145
145
ขลุง-พลิ้ว ซอย 24
ขลุง-พลิ้ว 25 ซอยทุ่งเตียน 2
3x140
150
ขลุง-พลิ้ว ซอย 26
ขลุง-พลิ้ว ซอย 27 ซอย ทุ่งเตียนพัฒนา
4x615
615
ซอย หลังโรงเรียน (สิตาธรรม)
4x99
99
ซอย คลองน้อย
ซอย 354
ซอยแสนสุข
4x230
230
ขลุง-พลิ้ว ซอย1 ซอย สุวรรณรังสี-เจดีย์ทราย
4x1,342
1,342
ขลุง-พลิ้ว ซอย 2 ซอย เจดีย์ทราย
ถนนสำยซอย

-6ประเภทถนน

หมู่ที่

5

ถนนสำยซอย
ขลุง-พลิ้ว ซอย 3 ซอย หลังวัดป่าเจดีย์ทราย
ขลุง-พลิ้ว ซอย 4 ซอย ร่มเย็น
ขลุง-พลิ้ว ซอย 5 ซอย ผาสุก
ขลุง-พลิ้ว ซอย 6 ซอย หน้าวัดป่าเจดีย์ทราย
ขลุง-พลิ้ว ซอย 10 ซอย ลงนา 1
ซอยวัดสุวรรณรังษี
ซอย ร.5 เสด็จ
ซอยสามัคคี หมู่ที่ 4
ซอย 4-5-6
ซอยลงนา 2
ซอย สวนเกษตร
ซอยริมคลอง
ซอย สุขจิต
ถนนสุขุมวิท ซอย 7 ซอย ชาวสวน 2
ถนนสุขุมวิท ซอย 9 ซอยชาวสวน 1
ถนนสุขุมวิท ซอย 11 ซอย หินอุด
ถนนสุขุมวิท ซอย 12 ซอย จานวน
ถนนสุขุมวิท ซอย 14 ซอย คลองน้อย
ขลุง-พลิ้ว ซอย 7
ขลุง-พลิ้ว ซอย 9 ซอย ไร่วรรณ
ขลุง-พลิ้ว ซอย 11 ซอยประเวศ
ขลุงพลิ้ว ซอย 12
ขลุง-พลิ้ว ซอย 14 ซอย นาชากสามัคคี
ซอย 4-5-6
ซอย นาชากสามัคคี
ซอย ร่วมใจพัฒนา
ซอยประเวศ 1
ซอยประเวศ 3
ซอยทรัพย์สมบูรณ์
ซอยสุขสมบูรณ์
ซอยสุตาธรรม

ลูกรัง
กว้ำงX ยำว
(เมตร)
3x70
3x120
3x125
4x376
4x1143
4x918
4x375
3x145
3x145
3x150
4x690
4x700
3x590
3x300
3x300
3x300
3x120
3x115
3.5x105
3x150

คสล/ลำดยำง รวมระยะทำง
กว้ำงX ยำว (กิโลเมตร)
(เมตร)
70
120
125
376
1,143
918
375
145
145
150
690
700
590
4x800
800
300
4x700
700
3x1490
1,490
300
300
4x300
300
3x335
335
120
115
105
150

-7ประเภทถนน

หมู่ที่

ถนนสำยซอย

6

ถนนสุขุมวิท ซอย 1 ซอยราษฎรบารุง
ถนนสุขุมวิท ซอย 2 ซอย ร.5 เสด็จ
ถนนสุขุมวิท ซอย 3 ซอยประชาร่วมอุทิศ
ถนนสุขุมวิท ซอย 4 ซอยราษฎร์บารุง 2
ถนนสุขุมวิท ซอย 5 ซอยสันติสุข
ถนนสุขุมวิท ซอย 6 ซอยสุวรรณรังษี
ถนนสุขุมวิท ซอย 8 ซอยไร่วรรณ
ถนนสุขุมวิท ซอย 10 ซอย ประเวศ
ซอย 4-5-6
ซอยสุวรรณสามัคคี
ซอยมิตรร่วมใจ
ซอย สามัคคี หมู่ที่ 6
ซอย ธรรมเจริญ
ซอยอุดมทรัพย์
ซอย ร่วมใจสามัคี
ซอย แก้วมังกร
ซอยเบญจสามัคคี
ซอยเฉลิมพระเกียรติ

ลูกรัง
กว้ำงX ยำว
(เมตร)
3x150
4x643
3x150
3x300
3x150
-

คสล/ลำดยำง รวมระยะทำง
กว้ำงX ยำว (กิโลเมตร)
(เมตร)
4x760
760
150
4x610
610
4x810
810
4x840
840
3x380
380
4x380
380
643
4x910
910
150
300
150
-

ไฟฟ้ำสำธำรณะในตำบลตะปอน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1
บ้านตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 2
บ้านตะปอนน้อย หมู่ที่ 3
บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 4
บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 5
บ้านไร่วรรณ หมู่ที่ 6
รวม

ชนิดโคมไฟฟ้า
เดี่ยว คู่
40 13
48 76
64 49
73
5
69 27
65
6
359 176

จานวน
จุด
ดวง
53
66
124 200
113 162
78
83
96 123
71
77
535 711

จุดเสี่ยง
จุด ดวง
2
2
2
2
2
2
6
6

(ข้อมูล จำกส่วนโยธำ อบต.ตะปอน)

-82.1.4 ระบบประปำ
ประปาหมู่บ้านตะปอนน้อยหมู่ที่ 3
ประปาหมู่บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 5
ประปาหมู่บ้านไร่วรรณ หมู่ที่ 6
ประปาภูมิภาคอาเภอขลุง

ให้บริการในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 2 บางส่วน
ให้บริการในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 4และ 6 บางส่วน
ให้บริการในพื้นที่ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 4 และ 2 บางส่วน
ให้บริการในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 บางส่วน

2.1.5 ระบบไฟฟ้ำ
มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน
2.1.6 ด้ำนเศรษฐกิจ
1. ด้านเกษตรกรรม
ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม มีเนื้อที่ นาและสวน จานวน 815 ไร่
2. ด้านการพาณิชยกรรมและการบริการ
- ร้านขายของชา จานวน 19 ร้าน
- ร้านเสริมสวย จานวน 6 ร้าน
- ร้านขายอาหาร จานวน 4 ร้าน
- แหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 16 ร้าน
- ร้านซ่อมรถจักรยายนต์ จานวน 8 ร้าน
- จุดจาหน่ายผลไม้ จานวน 4 ร้าน
-ร้านซ่อมแอร์ จานวน 1 ร้าน
-โรงแรม จานวน 1 แห่ง
- ริสอร์ท จานวน 1 แห่ง
2.1.7 ด้ำนสังคม
1) สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตะปอนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. วัดตะปอนใหญ่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านตะปอนใหญ่
2. วัดตะปอนน้อย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านตะปอนน้อย
3. วัดสุวรรณรังษี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองเสม็ด
4. วัดป่าเจดีย์ทราย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองเสม็ด
2) ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ประเพณีแห่รอยพระบาทผ้าและชักเย่อเกวียนพระบาทผ้า
- ประเพณีสงกรานต์
- ประเพณีถวายเทียน ประจาพรรษา
- ประเพณีเทศน์มหาชาติ
- ประเพณีทอดกฐิน

-93) สถานศึกษาในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 1 แห่ง
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลตะปอน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 2 แห่ง
1. โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 2
2. โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 4
สถานศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา จานวน 1 แห่ง
1. โรงเรียนวัดตะปอนน้อย หมู่ที่ 3
2.1.8 กำรสำธำรณสุข
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
2) บุคลากรด้านสาธารณสุข
3) อาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม.)

จานวน 1 แห่ง
จานวน 8 คน
จานวน 80 คน

2.1.9 กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1) ตู้ยามตารวจชุมชน/จุดตรวจในพื้นที่

จานวน 1 แห่ง

2.1.10 กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
1) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จานวน 44 คน

2.1.11 แหล่งน้ำที่สำคัญ
1) ลาคลอง
- คลองตะปอนน้อย
อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และ 5
- คลองตะปอนใหญ่
อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2
- คลองพร้าว
อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2
- คลองหนองเสม็ด
อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ,5,6
2) สระน้า/หนองน้า ได้แก่
- สระกักเก็บน้าบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 4
- สระกักเก็บน้าบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 5
2.1.12 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
1) สภาพภูมิอากาศ
1. อุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ
29.8 องศาเซลเซียล
2. อุณหภูมิต่าสุด
ประมาณ
20.9 องศาเซลเซียล
3. อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน ประมาณ
27.2 องศาเซลเซียล
ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยตลอดปีสูงกว่า. 151.5 มิลลิเมตร โดยฤดูฝนเริ่มที่เดือนเมษายน
ถึงเดือนตุลาคม

-102.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภำพของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล งบประมำณ
และเครื่องมืออุปกรณ์
2.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภำพของท้องถิ่น
2.2.1.1 ด้านการบริหารและการเมืองท้องถิ่น
1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
1.1 คณะผู้บริหาร
จานวน 4
คน
1.2 สมาชิกสภาท้องถิ่น
จานวน 12 คน
2. พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
2.1 พนักงานส่วนตาบล
จานวน 11 คน
2.2 ลูกจ้างประจา
จานวน 1
คน
2.3 พนักงานจ้าง
จานวน 14 คน
3. ระดับการศึกษาของพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
3.1 ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/ปวช. จานวน 12 คน
3.2 อนุปริญญา/ปวส.
จานวน 1
คน
3.3 ปริญญาตรี
จานวน 8
คน
3.4 ปริญญาโท
จานวน 5
คน
2.2.2 กำรคลังท้องถิ่น
1) รายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2557
รำยรับตำมประมำณกำร
ปี 2555
ปี 2556
หมวดภาษีอากร
218,806.35
239,463.91
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
254,195.00
268,757.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
146,582.03
193,543.61
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
2,550.00
41,620.00
รายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
9,012,793.82 12,156,467.01
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
4,304,860.00 4,625,510.00
รวมเงินรำยรับตำมประมำณกำรรำยรับทั้งสิ้น 13,939,787.20 17,525,362.43
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์
5,890,913.00 5,855,202.00
รวมรำยรับทั้งสิ้น
19,830,700.20 23,380,564.43
งบกลาง
438,023.00
424,655.80
เงินค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร
655,200.00
609,696.00
เงินเดือนพนักงานส่วนตาบลและค่าครองชีพ
1,811,640.00 1,940,604.00
ค่าจ้างประจาและค่าครองชีพ
137,880.00
142,920.00
ค่าจ้างชั่วคราวและค่าครองชีพ
1,039,064.00 1,239,703.00
ค่าตอบแทน
1,141,508.00 1,873,963.00
ค่าใช้สอย
215,947.00
1,364,682.01

ปี 2557
256,362.95
267,809.60
259,264.32
49,800.00
6,300.00
11,014,155.37
5,272,083.00
17,125,735.24
5,992,606.00
23,118,341.24
391,256.10
1,621,904.00
3,003,799.00
166,300.00
1,509,743.00
1,004,724.40
1,016,331.24

รำยรับตำมประมำณกำร
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รายจ่ายอื่นๆ
เงินอุดหนุน
รวมเงินรายจ่ายตามงบประมาณ
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์
รวมเงินรายจ่ายทั้งสิ้น
รวมรับสูงกว่ารายจ่าย

-11ปี 2555
985,200.80
161,785.11
1,001,936.45

ปี 2556
1,039,533.17
210,168.49
28,500.00
1,871,800.00

1,458,204.81
10,124,486.20
5,890,913.00
16,015,399.20
3,815,301.00

987,440.00
11,733,665.47
5,855,202.00
17,588,867.47
5,791,696.96

ปี 2557
1,372,204.71
242,254.68
1,184,172.00
700,000.00
760,647.00
2,040,200.00
15,013,536.13
5,992,606.00
21,006,142.13
2,112,199.11

( ข้อมูล จำกส่วนกำรคลัง อบต.ตะปอน)

2. เงินสะสม / เงินทุนสารองเงินสะสม
รำยกำร
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
เงินทุนสารองเงินสะสม 25 % ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

จำนวน (บำท)
11,1063,589.04
7,295,484.32
( ข้อมูล จำกส่วนกำรคลัง อบต.ตะปอน)

2.2.3 บทบำท/กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกิจกรรมทำงกำรเมือง
1.สถิติและข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตะปอน เมื่อวันที่ 13
ตุลาคม พ.ศ. 2556
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จำนวนผู้มำใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ประเภทกำร
เขต
เลือกตั้ง
เลือกตั้ง
ชำย
หญิง
รวม
ชำย
หญิง
รวม
ผู้บริหำรท้องถิ่น
1
1,180 1,369 2,549
943
1,140
2,083
1
81
77
158
73
61
134
2
240
280
520
167
198
365
3
204
268
472
175
241
416
สมำชิกสภำ
ท้องถิ่น
4
206
239
445
153
197
350
5
215
235
450
177
204
381
6
230
264
494
196
234
430

-122.3 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ ( Positioning ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จุดยืนทางยุทธศาสตร์( Positioning ) ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะปอน การกาหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.2/ว4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่องแนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มี
การกาหนดตาแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning ) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย
ชลบุรี ระยอง ตราดและจันทบุรี ควรมุ่งเป็นการเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า จากภาวะฝนแล้งให้เพียงพอ
ต่อการอุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี-ระยอง บริหารจัดการด้านการผลิต การแปรรูป
และระบบการกระจายสินค้าและการตลาดส่งเสริมการประมงแบบเพาะเลี้ยงชายฝั่งในจังหวัดจันทบุรี ตราด
พร้อมฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล สนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณี จัดระเบียบท่องเที่ยว เร่งรัด
ปรับปรุงและขยายระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือ
แรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

บทที่ 3 แผนยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่สำคัญของชำติ
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตะปอน
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะปอน ได้พิจารณากาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งในส่วนของปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งได้รับข้อมูลจากการจัดประชุมประชาคม รวมทั้งได้นาแนวทางการพัฒนาของประเทศ นโยบาย
ของรัฐบาล แผนพัฒนาของจังหวัด แนวทางการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆมาวิเคราะห์ เพื่อใช้กาหนดทิศทาง
ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในห้วงระยะเวลา พ.ศ. 2559 -2563
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำประเทศ
“ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ”
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
๑. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม
๑) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
๒) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก
และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
๓) การสเริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มช่องทางเลือกกรใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วน
ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
๔) การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงประโยชน์ของ
สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการ
รับผิดชอบที่รัดกุม
๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน
๑) การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
๒) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
๓) การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
๔) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๕) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
๓. ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมมั่นคงของอำหำรและพลังงำน
๑) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
๓) การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
๔) การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร

-14๕) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
๖) การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร
๗) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
๔. ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน
๑) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
๒) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
๓) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียม และเป็นธรรม
๔) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ
๕. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม
๑) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน
อนุภาคต่าง ๆ
๒) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภาค
๓) การสร้างความพร้อมในการเข้าสูประชาคมอาเซียน
๔) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์
เป็นทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
๕) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้าย
แรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
๖) การมีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจาก
การก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย
๗) การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศที่ไม่แสวงหากาไร
๘) การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
๙) การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียตั้งแต่
ระดับชุมชนท้องถิน่
๖. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
๑) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและการขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่
การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
๔) การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๕) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤติจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

-15๖) การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิงแวดล้อมระหว่างประเทศ
๗) การควบคุมและลดมลพิษ
๘) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ
แผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
๑. กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
๒. กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรค้ำต่ำงประเทศ
๒.๑ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดนภาค การสร้างความมั่นคงทางทะเล
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้าชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกับอาเซียนโดยเน้นการร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขข้อพิพาท
๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพบกและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความ
พร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน
๓. กำรลดควำมเหลี่ยมล้ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
๓.๔ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตป่าสงวน
๔. กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน
๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่สถานศึกษา
๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

-16๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระบบวิทยาลัยชุมชน
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
๕.๗ ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรม
สากล
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
๕. กำรยกระบบคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ
๔.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ประสานการทางานระหว่างภาคส่วนต่างๆในสังคม
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณะสุข
๖. กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
๖.๑ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
กาหนดภายในสิ้นปีนี้
๖.๒ สานนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทาไว้
๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ
๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
๖.๗ ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อจะสนับสนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจ
๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่และปัญหาขาด
แคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิง
๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา
๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้

-17๖.๑๕ ในด้านเกษตรกรรม การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าการเกษตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วยวิธีการต่างๆ
๖.๑๖ ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ
๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง
๗. กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงใน
การเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆที่เปิดเสรีมากขึ้น
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปร
รูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศ
๘. กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และ
นวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนางานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์
๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย
และพัฒนา
๙. กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
๙.๑ ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน
๙.๓ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนว
พระราชดาริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค

-18๑๐. กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบในภำครัฐ
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และท้องถิ่น
๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารให้บริการเชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัด
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิ
ชอบ
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑๑. กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม
๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆที่
ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม
๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฎิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของ
รัฐ
๑๑.๔ นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการดาเนินคดีทุกขั้นตอน
ให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว
๑๑.๖ นามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก
วิสัยทัศน์
“ แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ประตูสู่เศรษฐกิจโลก ”
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๑) มูลค่า GPP ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ ต่อปี
๒) มูลค่า GPP ภาคเกษตรกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี
๓) รายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘ ต่อปี
๔) มูลค่า GPP ภาคการค้า การบริการ และการขนส่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ ต่อปี
ประเด็นยุทธศำสตร์
๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพ
และยั่งยืน
๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน
๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการค้าโดยอานวยความสะดวก การค้า การลงทุน การ
บริการเพื่อรองรับเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดและการค้าชายแดนให้ได้มาตรฐาน
๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
๖) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบ Logistics เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และ
สนับสนุนการเป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของจังหวัดจันทบุรี
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำจังหวัด
“ ศูน ย์ กลางการผลิ ตและการค้าผลไม้คุณภาพ อัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิ ศ แหล่ งการค้า
ชายแดนเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน และเมืองน่าเที่ยวน่าอยู่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ”
เป้ำประสงค์
เป้ำประสงค์ที่ ๑
เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
เป้ำประสงค์ที่ ๒
เพื่อเสริมสร้างให้ชาวจันทบุรีมีสุขภาวะที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่
เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
เป้ำประสงค์ที่ ๓
เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนโดยการมีสาวนร่วมของทุกภาคส่วน
ประเด็นยุทธศำสตร์ของจังหวัด
๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ
๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

-20๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนและวัฒนธรรมสู่
ประชาคมอาเซียน
๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศกลุ่มอาเซียน
๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
แนวทำงกำรพัฒนำ/กลยุทธ์ของจังหวัด
๑. พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มำตรฐำนสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรทั้งในและต่ำงประเทศ
๑) พัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการผลิตของเกษตรให้ได้มาตรฐาน (GAP)
๒) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพให้แก่เกษตรกรนาไปประยุกต์ใช้ใน
ไร่นาของตนเอง รวมทั้งสนับสนุนโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตร
๓) พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มโดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
แปรรูปเกษตร ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ของสินค้าเกษตร
๔) ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการค้าสินค้าเกษตรทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
๒. พัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
๑) พัฒนากลไกเพื่อสร้างแรงจูงใจให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
๒) ยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ และเพิ่มปริมาณช่างฝีมืออัญมณีและเครื่องประดับ
๓) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์พลอยจันท์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อ
๔) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
๓. ส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำชำยแดนและวัฒนธรรมสู่ประชำคมอำเซียน
๑) พัฒนาด่านการค้าชายแดนเพื่ออานวยความ
สะดวกต่อการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
๓) พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียน
๔) ส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การค้าชายแดน
๕) อนุรักษ์วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
๔. เสริมสร้ำงศักยภำพกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศกลุ่มอำเซียน
๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ สินค้า บริการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มี
ความหลากหลายได้มาตรฐานสากล
๒) พัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ
และได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ
๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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๕) ยกระดับศักยภาพด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก
๕. ยกระดับคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๑) ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสุขภาพพื้นฐานผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์
ทางเลือก และสร้างความตระหนักของชุมชนในด้านการสาธารณสุข
๒) เพิ่มศักยภาพชุมชนด้านอาเซียนและรายได้ในลักษณะของเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยขยาย
ผลจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓) ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔) เสริมสร้างความมั่นคงและคามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นธรรมและยั่งยืน
๑) พัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างจิตสานึกและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุบและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๓) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้า บูรณาการน้าใต้ดินและผิว
ดิน
๔) สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรและภาคีเพื่อระดมความร่วมมือในการคุ้มครองและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียจากแหล่งกาเนิด รวมทั้งมีระบบ
การบริหารจัดการที่ถูกต้อง
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
“ เป็นกลไกในการสนับสนุนและเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการบริหารจัดการใน
พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพแบบมีส่วนร่วม และสามารถแก้ไขปัญหา สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง ”
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
๑.๒ การพัฒนาแหล่งน้า
๑.๓ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๒. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
๒.๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา สาธารณสุข และการกีฬา
๒.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
๒.๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ
๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง
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๓.๑ สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน
๓.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายด้านประชาธิปไตย
๔. ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว
๔.๑ พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร
๔.๒ พัฒนาและส่งเสริมด้านการค้าชายแดน การค้าอัญมณี
๔.๓ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖.๑อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำอำเภอขลุง
วิสัยทัศน์ “เมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพและแปรรูปสินค้าการเกษตร ”
เป้ำประสงค์
1. เป็นแหล่งผลิตผลไม้และแปรรูปผลผลิตการเกษตรคุณภาพ
2. เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
3. อาเภอมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. ประชาชนสามารถพึงพาตนเองได้
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพ
2. เสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
3. สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตร
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพ
1) พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรและการแปรรูปให้มีมาตรฐาน
2) พัฒนาปัจจัยพื้นฐานให้รองรับการผลิตและการตลาด
3) ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนการผลิต
4) สร้างเครือข่ายการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
1)พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
2)พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการท่องเที่ยว
3) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการสร้างมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
2) เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3) พัฒนาคุณภาพการเกษตรสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1) ส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิต
2) สร้างทุนของสังคมที่แบ่งปันและเอื้ออาทร
3) สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและปลอดภัย
4) พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาเภอ
5) ยกระดับมาตรฐานการให้บริการขั้นพื้นฐาน
6) สร้างจิตสาธารณะแก่ประชาชน
นโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลตะปอน
จากนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตะปอน ( นายประมุข วัฒนะ ) ซึ่งได้แถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตะปอน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ได้กาหนดนโยบายใน
การพัฒนาตาบลตะปอนแบ่งเป็น 9 ด้าน ดังนี้
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต
๑.๑ ดูแล สร้างเสริมอาชีพ สร้างงาน ให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยตั้ง
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา
๑.๒ ป้องกัน ปราบปราม เฝ้าระวัง ยาเสพติดทุกรูปแบบในตาบลตะปอน
๑.๓ สร้าง รักษาความสงบ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑.๔ ปรับปรุงทัศนียภาพตาบลตะปอนให้สวยงาม
๑.๕ จัดทาผังเมืองชุมชน
2. สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานให้พอเพียง
๒.๑ พัฒนาการคมนาคมให้สะดวก
๒.๓ พัฒนาแหล่งน้าอุปโภคบริโภคและน้าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
๒.๓ พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
3. พัฒนาอาชีพ
๓.๑ ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ
๓.๓ ส่งเสริมอาชีพเสริมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแปรรูปผลผลิตในตาบล
4. ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๑ สนับสนุนประเพณีขบวนแห่รอยพระบาทผ้าและชักเย่อเกวียนพระบาท
๔.๒ สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
๔.๓ รวบรวมและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
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๕.๑ ยกระดับสถานศึกษา บุคลากรการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์เด็กเล็ก
๕.๒ เพิ่มศักยภาพนักเรียนขยายโอกาส
๕.๓ ดูแล และแก้ไขด้านโภชนาการเด็กในวัยเรียนภาคบังคับและก่อนวัยเรียน
๕.๔ จัดตั้ง หรือสนับสนุนห้องสมุดประจาโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน
๕.๕ ยกระดับการศึกษาของประชาชนตาบลตะปอน สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาต่อ
๕.๖ ส่งเสริมให้ประชาชนตาบลตะปอน มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและระบบประชาคม รับฟังความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่ซึ่งต้องเป็นมติที่
ไม่ผิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
7. สร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ให้เกิดขึ้นในสังคม
๗.๑ สร้างเสริมครอบครัวอบอุ่น
๗.๒ สร้างคุณธรรมให้เกิดในตัวผู้นา ประชาชนและเยาวชน
๗.๓ ส่งเสริมชุมชนคนมีไฟ คนพัฒนา คนรักชุมชนตาบลตะปอน
8. สนับสนุนด้านสาธารณสุขและการกีฬาให้ครอบคลุมและทั่วถึง
๘.๑ ก่อสร้างลานกีฬา ส่งเสริมการออกกาลังกาย
๘.๒ ส่งเสริม กีฬาท้องถิ่น เพื่อสร้างความสามัคคี
๘.๓ ป้องกัน ให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคติดต่อสู่ชุมชน
9. พัฒนาองค์กร
๙.๑ พัฒนาบุคคลากร
๙.๒ พัฒนาระบบการให้บริการและเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน
๙.๓ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรีอาสา กลุ่ม อปพร.

-253.2 ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ
- ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็น การพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่
เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ชื่อปัญหำ
ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ
กลุ่มเป้ำหมำย ,พื้นที่ เป้ำหมำย
กำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ถนนสายขลุง-พลิ้ว ผิวจราจรลาด 1.1 ในพื้นที่หมู่ที่ 2 - 3 – 4 – 5
1.1ปรับปรุงผิวจราจรทาให้การสัญจรไป
ยาง ชารุดตามสภาพ และระยะเวลา
มาสะดวกและปลอดภัย
1.2 ถนนในหมู่บ้านบางสายเป็นถนนดิน
ลูกรัง หินคลุก เมื่อฝนตกทาให้ถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อทาให้การสัญจรไปมาไม่
สะดวกอีกทั้งสภาพผิวจราจรค่อนข้าง
แคบ โดยประมาณ 3-4 เมตร ทาให้เป็น
อุปสรรคต่อการสัญจร

1.2 ทุกหมู่บ้านในตาบลตะปอน

1.3 ไฟฟ้าสาธารณที่ชารุดเสียหาย ทา
1.3 ทุกหมู่บ้านในตาบลตะปอน
ให้เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ราษฎรผู้ใช้เส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นการ
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถิ่นหรือ
การโจรกรรมต่างๆ
1.4 งบประมาณในการดาเนินโครงการ/ 1.4 อบต.ตะปอน
กิจกรรมมีอยู่อย่างจากัด

1.2ปรับปรุงผิวจราจรทาให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย

1.3มีรถกระเช้าทาให้การดูแลซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะได้ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
1.4ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอกเพื่อดาเนินการแก้ไข
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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2.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
2.1 ภาวะน้าท่วมทาให้ผลผลิตทางการ
เกษตรเสียหาย

ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ
1.5 ความร่วมมือของการแก้ไขปัญหา
จากชุมชน

กลุ่มเป้ำหมำย ,พื้นที่ เป้ำหมำย
1.5 ทุกหมู่บ้านในตาบลตะปอน

1.6 ขาดการวางแผนในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่ต่อเนื่อง และเป็น
ระบบ

1.6 ทุกหมู่บ้านในตาบลตะปอน

2.1 เนื่องจากในช่วงฤดูฝน ฝนตกหนัก
น้าท่วมขังพื้นที่นาข้าว ทาให้ผู้ประกอบ
อาชีพทานา ต้นกล้าเสียหาย

2.1 หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ,3 และ 5

กำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต
1.5ทาให้ประชาชนคิดว่าปัญหาของ
ชุมชนเป็นปัญหาของตนเองจะร่วมกัน
แก้ไขปัญหา
1.6มีการจัดวางระบบผังเมือง อย่างเป็น
ระบบและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่การ
ใช้งาน
2.1ทาร่องระบายน้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมในพื้นที่นาข้าว

2.2 ต้นทุนผลผลิตทางการเกษตรสูง

2.2 เนื่องจากราคาปัจจัยในการทา
2.2 ทุกหมู่บ้านในตาบลตะปอน
การเกษตรมีราคาสูง เกษตรกรส่วนใหญ่
ใช้ปุ๋ยยาเคมี ทาให้ต้นทุนสูง

2.2สนับสนุนการทาการเกษตรอินทรีย์
และมีการจัดตั้งกองทุนปุ๋ยยา

2.3 ราคาผลผลิตตกต่า

2.3 ราคาสินค้าการเกษตรมีพ่อค้าคน
กลางเป็นผู้กาหนดราคา ทาให้ผลผลิต
ทางการเกษตรราคาตกต่า

2.3 ทุกหมู่บ้านในตาบลตะปอน

2.3รวมกลุ่มในการขายผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อเพิ่มอานาจต่อรองในตัว
พ่อค้าคนกลาง

2.4 คุณภาพผลผลิต

2.4 คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร 2.4 ทุกหมู่บ้านในตาบลตะปอน
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการ

2.4ส่งเสริมการผลิตสินค้าภาร
การเกษตรให้ได้มาตรฐานตรงกับความ
ต้องการของตลาด
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ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ
3.ปัญหาด้านสังคม
3.1 เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีปัญหาติด 3.1 ครอบครัวขาดการดูแลบุตรหลาน
เกมส์ ชอบแข่งรถจักรยานยนต์
เพราะต้องไปทางานหาเลี้ยงครอบครัว

กลุ่มเป้ำหมำย ,พื้นที่ เป้ำหมำย
3.1 ทุกหมู่บ้านในตาบลตะปอน
3.2 ทุกหมู่บ้านในตาบลตะปอน

กำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต
3.1จัดหาสถานที่ออกกาลังกายและให้
ครอบครัวและชุมชนช่วยกันดูแลเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่
3.2จัดตั้งจุดตรวจเพื่อเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดในพื้นที่ โดยตารวจชุมชนร่วมกับ
ผู้นาชุมชนในพื้นที่

3.2 การแพร่ระบาดของยาเสพติด

3.2 การระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ที่
เริ่มจากสิ่งเสพติด และนาไปสู่ปัญหาลัก
ขโมย

3.3 ความพร้อมของครอบครัวในการ
ดูแลเด็กและเยาวชน

3.3 เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แต่อยู่ในความ 3.3 ทุกหมู่บ้านในตาบลตะปอน
ดูแลของญาติพี่น้อง

4.ด้านการเมือง การบริหาร
4.1 ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
รวมถึงงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด
รวมถึงบุคลากรในสานักงานที่จะช่วย
ปฏิบัติราชการไม่เพียงพอ

4.1 องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอน
เป็นท้องถิ่นขนาดกลาง รายได้และเงิน
อุดหนุนทั้งที่จัดเก็บเองและได้รับการ
จัดสรรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชน

4.1 สานักงาน อบต.ตะปอน
- บุคลากร
-เครื่องมือเครื่องใช้
-ครุภัณฑ์ต่างๆ

4.2การติดต่อประสานงานและการ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆขาดประสิทธิภาพ

4.2 การประสานงานและการ
ประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ภายนอกและภายในขาดประสิทธิภาพ
ทาให้การทางานล่าช้า

4.2 อบต.ตะปอนและหน่วยงานราชการ 4.2มีการประสานงานในการดาเนิน
ทั้งภายในและภายนอกตาบลตะปอน
กิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตะปอนและหน่วยงานราชการ
อื่น

3.3สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน
โดยสร้างรั้วความรักดูแลเอาใจใส่ใน
ระดับครอบครัวและชุมชน
4.1การจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ การบรรจุเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
รวมถึงการพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ให้เหมาะสม สมดุลกับ
งบประมาณที่ได้รับและงานที่มีอยู่
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4.3 การวางแผนในการพัฒนา

ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ
4.3 การวางแผนพัฒนาอย่างไม่เป็น
ระบบ ทาให้ไม่เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุ่มเป้ำหมำย ,พื้นที่ เป้ำหมำย
4.3ผู้นาชุมชนและประชาชนในพื้นที่

กำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต
4.3 มีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้นา
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อวาง
ระบบการพัฒนาตาบล

5.1 คูคลอง ในหมู่บ้านตื้นเขิน ทาให้
ปริมาณน้าที่จะใช้เพื่อการอุปโภคหรือ
เพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ

5.1 ทุกหมู่บ้านในตาบลตะปอน

5.1 ดาเนินการขุดลอกคลองให้ปริมาณ
น้าเพียงพอกับความต้องการ

5.2 น้าท่วมขัง

5.2 ขาดระบบการระบายน้าที่ดี ทาให้
น้าท่วมขังบ้านเรือนประชาชนพื้นที่
ในช่วงที่ฝนตกติดต่อกันหลายวัน

5.2 ทุกหมู่บ้านในตาบลตะปอน

5.2 ดาเนินการวางระบบระบายน้าทั้ง
ตาบล

5.3 ขยะ

5.3 ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 5.3 ทุกหมู่บ้านในตาบลตะปอน
และทาง อบต.ตะปอน ไม่มีสถานที่กาจัด - รถเก็บขยะ
ขยะ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
- ถังขยะ
จัดเก็บขยะไม่เอื้ออานวยในการ
ปฏิบัติงาน

5.3 จัดหางบประมาณในการจัดซื้อรถ
เก็บขยะและถังขยะ พร้อมทั้งรณรงค์ให้
ประชาชนในพื้นที่ใช้วัสดุที่นากลับมา
ใช้ได้และจัดการระบบการจัดการขยะ
ภายในตาบล

5.ด้านการอนุรักษ์แหล่งน้า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 คูคลองตื้นเขิน
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ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ
กลุ่มเป้ำหมำย ,พื้นที่ เป้ำหมำย
6.ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ท่องเที่ยวและกีฬา
6.1 ขาดสถานที่และอุปกรณ์ในการเล่น 6.1 ขาดอุปกรณ์ในการออกกาลังกายที่ 6.1 ประชาชนทุกเพศทุกวัยในพื้นที่
กีฬา
เหมาะสมกับวัย และสภาพร่างกาย
ตาบลตะปอน

กำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต
6.1 จัดหาสถานที่และอุปกรณ์การออก
กาลังกายที่หลากหลายให้ประชาชนใน
พื้นที่

6.2 การนาหลักธรรมทางศาสนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน

6.2 ประชาชนไม่ได้ศึกษาในหลักธรรม
ทางศาสนาจึงไม่สามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

6.2ประชาชนทุกเพศทุกวัยในพื้นที่
ตาบลตะปอน

6.2 มีการเผยแพร่หลักธรรมทางศาสนา
เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
ได้จริง

6.3 การสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น

6.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่นน้อย

6.3ประชาชนทุกเพศทุกวัยในพื้นที่
ตาบลตะปอน

7.1 ราษฎรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่ให้
ความสาคัญกับตนเองในเรื่องของ
สุขภาพอนามัย

7.1ประชาชนทุกเพศทุกวัยในพื้นที่
ตาบลตะปอน

6.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้าร่วม
กิจกรรมและเห็นความสาคัญของ
ประเพณี
7.1 ราษฎรทุกหมู่บ้านมีสุขภาพอนามัย
ที่ดี ปราศจากโรคภัยที่สามารถป้องกัน
ได้โดยการให้ความรู้ ฝึกอบรม จัดให้มี
การสาธารณสุขมูลฐานประจาหมู่บ้าน
เพื่อแนะนาการดูแลสุขภาพพื้นฐาน การ
ป้องกันโรคติดต่อ ส่งเสริมการออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพฯลฯ

7.ด้านการสาธารณสุข
7.1 ราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจการ
ดูแลสุขภาพร่างกาย

-30ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลตะปอน
จากการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลตะปอน โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ใน
การพิจารณาสภาพปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลต่อการปฏิบัติแล้ว พบว่า ปัจจัยภายในขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตะปอนมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนในแทบทุกด้าน โดยเฉพาะความเข้มแข็งด้านการบริหารซึ่งช่วย
สนับสนุนปัจจัยภายในอื่นๆ ให้มีความเข้มแข็งตามไปด้วย
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลตะปอน จึงสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตาบล
ตะปอนมีศักยภาพการพัฒนาที่ ปัจจัยภายนอกมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค และปัจจัยภายใน
ปัจจัยที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ
( S = STRENGHT )
1.เส้นทางการคมนาคมที่สะดวกในการขนส่ง
2.มีแหล่งเงินทุนสาหรับการประกอบอาชีพที่เข้มแข็ง
3.มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
4.มีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงผลไม้
ออก
5.มีหน่วยงานราชการต่างๆและกลุ่มองค์กรภาค
ประชาชนที่เข้มแข็ง
ปัจจัยภำยนอกที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ
(O=OPPORTUNITY)
1.อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นเอื้อต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ
2.นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล
3.เทคโนโลยีใหม่ๆช่วยแปรรูปสินค้าและเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร
4.การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ
(W=WEAKNESS)
1.เกษตรกรขาดความรู้และเทคนิคในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
2.งบประมาณไม่เพียงพอสาหรับการพัฒนา
3.ประชาชนให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมน้อย
4.ขาดเสถียรภาพทางการเมือง/การบริหารงาน
ปัจจัยภำยนอกที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ
(T=THREAT)
1.การบังคับใช้และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของ
กฎหมายไม่เข้มงวด
2.สภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออานวยส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตทางการเกษตร

วิสัยทัศน์ ( Vison )
“ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อความพร้อม สู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน ”
พันธกิจ ( Mission )
1. ส่งเสริมคุณธรรม วิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
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1. สร้างความตระหนักและปลูกฝังคุณธรรมรักษาไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น
2. มีการรวบรวมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้
4. การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงและได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ
5. พัฒนาศักยภาพของคนและพัฒนาการศึกษาให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน
6. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. การบริหารงานท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
8. ส่งเสริมความคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
9. การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกรวดเร็วและสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างครอบคลุม
10. แหล่งน้าอุปโภคบริโภคและน้าเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
ยุทธศำสตร์
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น รองรับการ
ท่องเที่ยว ไร้พรมแดน
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น รองรับการท่องเที่ยวไร้
พรมแดน
1) การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
2) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
3) การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1) การส่งเสริมอาชีพ
2) การพัฒนางานสาธารณสุขและการกีฬา
3) การส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม
4) การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
5) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6) การพัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) การบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาที่สาธารณะ
2) การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ และมลพิษ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1) การพัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2) การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร

๓.๓ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตะปอน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานสอดคล้อง
กับความต้องการทั้ง
ในและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

พัฒนา
บุคลาก
รด้าน
กระบว
นการ
ผลิต
ของ
เกษตร
ให้ได้
มาตรฐา
น
(GAP)

การ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การผลิต
สินค้า
เกษตร
คุณภาพ
ให้แก่
เกษตรฯ

พัฒนา
กลไกเพื่อ
สร้าง
แรงจูงใจ
ให้
อุตสาหกร
รมอัญมณี
และ
เครื่องปร
ะดับ
เติบโต
อย่าง
ต่อเนื่อง

พัฒนาสินค้า
เกษตรให้มี
มูลค่าเพิ่ม
โดยส่งเสริม
การแปรรูป
ฯสินค้า
เกษตรและ
อุตสาหกรร
มแปรรูปฯ
เกษตร

ยกระดับ
มาตรฐาน
คุณภาพ
และเพิ่ม
ปริมาณ
ช่างฝีมือ
อัญมณี
และ
เครื่องปร
ะดับ

ด้ านส่งเสริ มการลงทุน

พัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ
เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการ
แข่งขัน
ส่งเสริม
การตลาด
การ
ประชาสัม
พันธ์ และ
สร้าง
เครือข่าย
การค้า
สินค้า
เกษตร

พัฒนา
ด่าน
การค้า
ชายแดน
เพื่อ
อานวย
ความ
สะดวกต่อ
การค้า

ส่งเสริม
และ
ประชาสัม
พันธ์ตรา
สัญลักษณ์
พลอย
จันท์เพื่อ
สร้าง
ความ
เชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ซ

สนับสนุน
กิจกรรม
ส่งเสริม
การขาย
และ
การตลาด
ด้านอัญ
มณีและ
เครื่อง
ประดับ

โครงสร้ างด้ านพื ้นฐาน

ส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจการค้า
ชายแดนและ
วัฒนธรรมสู่
ประชาคมอาเซียน

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
และ
ระบบโลจิ
สติกส์
เชื่อมโยง
กับ
ประเทศฯ

พัฒนา
แหล่ง
ท่องเที่ยว
ที่มี
ศักยภาพ
สินค้า
บริการ
และ
บุคลากร
ด้านการ
ท่องเที่ยว

เสริมสร้างศักยภาพ
การท่องเที่ยว
เชื่อมโยงประเทศ
กลุ่มอาเซียน

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร
และ
เครือข่าย
ความ
ร่วมมือ
แบบ
บูรณาการ
ฯ

ส่งเสริม
ด้าน
การตลาด
และการ
ประชาสัม
พันธ์
การค้า
ชายแดน

พัฒนา
ปัจจัย/
โครงสร้าง
พื้นฐาน
และสิ่ง
อานวย
ความ
สะดวก
ด้านการ
ท่องเที่ยว

ส่งเสริม
การ
ท่องเที่ยว
เชิง
อนุรักษ์

ด้ านอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู สืบ
สานฯ

อนุรักษ์
วัฒนธรรม
และแหล่ง
เรียนรู้ทาง
ประวัติศา
สตร์

ยกระดับ
ศักยภาพ
บุคลากร
ด้านการ
ท่องเที่ยว
รองรับ
การเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน

ยกระดับคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ยกระดับ
มาตรฐาน
การ
ให้บริการ
สุขภาพ
พื้นฐาน
ผสมผสาน
แพทย์
แผน
ปัจจุบันฯ

ยกระดับ
ศักยภาพ
ด้าน
การตลาด
และ
ประชาสัม
พันธ์การ
ท่องเที่ยว
เชิงรุก

ด้ านส่งเสริ มคุณภาพ
ชีวิตฯ

ส่งเสริม
การศึกษา
ให้เด็ก
และ
เยาวชนมี
คุณภาพ
พร้อมเข้า
สู่
ประชาคม
อาเซียน

เพิ่ม
ศักยภาพ
ชุมชน
ด้าน
อาเซียน
และ
รายได้ใน
ลักษณะ
ของ
เศรษฐกิจ
สร้างสรร
ค์
พัฒนา
องค์
ความรู้
เพื่อสร้าง
จิตสานึก
และ
ส่งเสริม
การ
บริหาร
จัดการฯ

พัฒนา
ระบบ
ฐานข้อมูล
ชีวภาพ
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภ
าพการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

เสริมสร้าง
ความ
มั่นคงและ
คาม
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน

พัฒนา
และฟื้นฟู
แหล่งน้า
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภ
าพการ
กระจาย
น้า

ด้ านบริ หารจัดการและ
อนุรักษ์ ทรัพยากรฯ

ส
คว
เข้ม
ให
อง
และ
เพื่อ
คว
ร่ว

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของอปท.
ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.ตะปอน

แนวทางการพัฒนา

ผลผลิต/โครงการ

ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับ
ประชาชน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น รองรับ

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพี่อเช้าสู่ประชาคม

การท่องเที่ยวไร้พรมแดน

อาเซียน

การส่งเสริม
ศิลปะ
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น

การส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม

การส่งเสริม
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

การส่งเสริม
อาชีพ

พัฒนางาน
สาธารณสุข
และการ
กีฬา

การส่งเสริม
งาน
สวัสดิการ
สังคม

การส่งเสริม
และพัฒนา
การศึกษา

ด้านการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม การเกษตร และ
การท่องเที่ยว

ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การป้องกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย

การพัฒนา
การเมือง
การบริหาร
และการ
1)
บริการเพื่อ
ประโยชน์

การบารุงรักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ดูแลรักษาที่
สาธารณะ

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ขยะ และ
มลพิษ

ด้าน
ศ
ป

แผนที่ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะปอน
(Strategy Map)

วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อความพร้อม สู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รองรับการท่องเที่ยว ไร้พรมแดน

สร้างความ
ตระหนัก
และปลูกฝัง
คุณธรรม
รักษาไว้ซึ่ง
ประเพณี
ท้องถิ่น

มีการรวบรวม
และถ่ายทอด
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริม
อาชีพสร้าง
รายได้

การส่งเสริมให้
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
แข็งแรงและ
ได้รับสวัสดิการ
จากภาครัฐ

ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

การส่งเสริม
ศิลปะ
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น

การ
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
1)

ประชาชนมี
ความมั่นคง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

การ
ส่งเสริม
อาชีพ

การพัฒนา
งาน
สาธารณสุข
และการ
กีฬา

การ
ส่งเสริม
งาน
สวัสดิการ
สังคม

การ
ส่งเสริม
และ
พัฒนา
การศึกษา

ส่งเสริม
ความคิดใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
รักษา
สิ่งแวดล้อม

การคมนาคม
สัญจรมีความ
สะดวก
รวดเร็วและ
สาธารณูปโภ
สาธารณูปกา
รครอบคลุม

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพ
ชีวิต

การ
ส่งเสริม
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2) า
ส่
ง
เ
ส
ริ
ม
ศิ
ล

การ
บริหารงาน
ท้องถิ่น
เป็นไปอย่าง
มี
ประสิทธิภา
พตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน

การป้องกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย

การพัฒนา
การเมือง
การบริหาร
และการ
บริการเพื่อ
ประโยชน์
ของ
ประชาชน

การ
บารุงรักษา
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
ดูแลรักษาที่
สาธารณะ

แหล่งน้า
อุปโภค
บริโภคและ
น้าเพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ขยะ และ
มลพิษ

การพัฒนา
สาธารณูป
โภค และ
สาธารณูป
การ

การ
พัฒนา
แหล่งน้า
เพื่อการ
เกษตร

๓๔

ส่
ง
เ
ส
ริ
ม
ศิ
ล

พัฒนาศักยภาพ
ของคนและ
พัฒนาการศึกษา
ให้ได้รับโอกาส
อย่างเท่าเทียม
กัน

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาสิ่งแวดล้อม

แบบ ยท.03

บทที่ 4 รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่นรองรับกำรท่องเที่ยว
ไร้พรมแดน
พันธกิจ
ส่งเสริมคุณธรรม วิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
สร้างความตระหนักและปลูกฝังคุณธรรมรักษาไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น
มีการรวบรวมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับประสงค์
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีและมีการสืบสาน
ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
มีกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ
1)การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
2)การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
3)การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จานวนกิจ กรรมงานประเพณี
จานวนกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
จานวนกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สานักงานปลัด
ควำมเชื่อมโยง
- ยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนและวัฒนธรรมสู่
ประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตร์ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

-36ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
พันธกิจ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้ำประสงค์
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้
การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงและได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ
พัฒนาศักยภาพของคนและพัฒนาการศึกษาให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน
ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การบริหารงานท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์
จานวนครัวเรือนที่มีอาชีพและรายได้เพียงพอจานวน 1,060 ครัวเรือน
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคม
ร้อยละ 95 ของประชาชนในพื้นที่อ่านออกเขียนได้
จานวนคดีในพื้นที่ลดลงปีละ 2 คดี
สารวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนร้อยละ 80 ขึ้นไป
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ
1)การส่งเสริมอาชีพ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จานวนครัวเรือนที่มีอาชีพและรายได้เพียงพอจานวน
1,060 ครัวเรือน
จานวนกิจกรรมงานสาธารณสุขและการกีฬา
จานวนครั้งที่ได้รับสวัสดิการทางสังคม
สนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบ
จัดตรวจและเฝ้าระวังปัญหาสาธารณภัย
อบรมให้ความรู้บทบาทและหน้าที่บุคลากรภายในอบต.

2)การพัฒนางานสาธารณสุขและการกีฬา
3)การส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม
4)การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
5)การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6)การพัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
- ส่วนนักงานปลัด, ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ,โรงเรียนในพื้นที่,รพ.สต.ตะปอน ,กองทุน
สุขภาพ อบต.ตะปอน,สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอขลุง,สานักงานเกษตรอาภอขลุง,สานักงานพัฒนา
สังคมฯ,สานักงานป้องกันอาเภอขลุงและสานักงานป้องกันจังหวัดจันทบุรี
ควำมเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

-37ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
เป้ำประสงค์
ส่งเสริมความคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์
ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในรณรงค์คัดแยกขยะ
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1)การบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแล มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
รักษาที่สาธารณะ
และสิ่งแวด ล้อม
2)การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ และมลพิษ
มีกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะและลดการใช้โฟม
ถุงพลาสติก
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
- สานักงานปลัด ,ส่วนโยธา
ควำมเชื่อมโยง
- ยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

-38ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
พันธกิจ
ส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เป้ำประสงค์

การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกรวดเร็วและสาธารณูปโภคสาธารณูปการครอบคลุม
แหล่งน้าอุปโภคบริโภคและน้าเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์
มีการก่อสร้างบารุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆในพื้นที่
ไม่ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคและน้าการเกษตรในพื้นที่
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ
1)การพัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2)การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ก่อสร้างและปรับปรุงถนนให้สามารถใช้งานได้ดี
มีแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
-ส่วนโยธา สานักงานปลัด
ควำมเชื่อมโยง
-ยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศกลุ่มอาเซียน
- ยุทธศาสตร์ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-39รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลตะปอน
ควำม
เชื่อมโยง
กับ
ยุทธศำสตร์
จังหวัด
ส่งเสริม
และพัฒนา
เศรษฐกิจ
การค้า
ชายแดน
และ
วัฒนธรรมสู่
ประชาคม
อาเซียน

ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด
อปท.ใน
อปท.
ตำมพันธกิจ
ระดับ
59
เขตจังหวัด
เป้ำประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม)
ด้านการ
ส่งเสริม สร้างความ
ประชาชน 3
อนุรักษ์
ศิลปะ
ตระหนัก
เข้าร่วม
ฟื้นฟู สืบ วัฒนธรรม และปลูกฝัง กิจกรรมงาน
สานศิลปะ
จารีต
คุณธรรม
ประเพณี
วัฒนธรรม ประเพณี รักษาไว้ซึ่ง
และมีการ
จารีต
และภูมิ ประเพณี
สืบสาน
ประเพณี
ปัญญา ท้องถิ่น
และภูมิ
ท้องถิ่น
ปัญญา
รองรับการ
ท้องถิ่น ท่องเที่ยวไร้
พรมแดน
ประชาชนมี 1
คุณธรรม
จริยธรรม
เพิ่มขึ้น
มีการ
มีกิจกรรม
รวบรวม
การ
และ
ถ่ายทอดภูมิ
ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา
ปัญญา
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น

1

ค่ำเป้ำหมำย
60 61 62

63

กลยุทธ/
แนว
ทำงกำร
พัฒนำ

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ

ควำมก้ำว
หน้ำของ
เป้ำหมำย

โครงกำร/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

จานวนกิจ
กรรมงาน
ประเพณี

จัด
กิจกรรม
งาน
ประเพณี
จานวน 3
ครั้ง

-งานแห่รอย
พระพุทธบาท
ผ้าฯ
-งานถวาย
เทียนพรรษา
-งานวันที่ 5
ธันวามหาราช

ส่วน
การศึกษาฯ

สานักงาน
ปลัด

-โครงการ
พัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม

ส่วน
การศึกษาฯ

สานักงาน
ปลัด

-โครงการ
ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาตาบล
ตะปอน

สานักงาน
ปลัด

ส่วน
การศึกษา
ฯ

6

9

12

15 การ
ส่งเสริม
ศิลปะ
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น

2

3

4

5

2

3

4

5

การ
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม

จานวน
จัด
กิจกรรม กิจกรรมฯ
พัฒนา
จานวน ปี
คุณธรรม
ละ 1
จริยธรรม กิจกรรม
การ
จานวน
จัด
ส่งเสริม
กิจกรรม
กิจกรรม
ภูมิปัญญา ถ่ายทอดภูมิ
การ
ท้องถิ่น
ปัญญา
ถ่ายทอด
ท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ปีละ 1
ครั้ง
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ควำม
เชื่อมโยง
กับ
ยุทธศำสตร์
จังหวัด
ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิตตาม
หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
กลยุทธ/
ตัวชี้วัด ควำมก้ำวหน้ำ โครงกำร/
อปท.ใน
อปท.
ตำมพันธกิจ
ระดับ
แนว
ระดับกล ของเป้ำหมำย กิจกรรม
59 60 61 62 63
เขตจังหวัด
เป้ำประสงค์
ทำงกำร
ยุทธ
(ตัวชี้วัด
พัฒนำ
รวม)
ด้านการ
การส่งเสริม ส่งเสริม
จานวน 180 220 220 220 220 การ
จานวน
ปีละ 220
-โครงการ
ส่งเสริม
และพัฒนา อาชีพสร้าง ครัวเรือนที่มี
ส่งเสริม
ครัวเรือนที่
ครัวเรือน
สร้างอาชีพ
และพัฒนา คุณภาพ รายได้
อาชีพและ
อาชีพ
มีอาชีพ
คุณภาพ
ชีวิต เพื่อ
รายได้
และรายได้
ชีวิตให้กับ
เข้าสู่
เพียงพอ
เพียงพอ
ประชาชน ประชาคม
จานวน
จานวน
อาเซียน
1,060
1,060
ครัวเรือน
ครัวเรือน
การส่งเสริม ประชาชนมี 2
4
6
8 10 การพัฒนา
จานวน
จัดกิจกรรมปี -โครงการ
ให้
สุขภาพ
งาน
กิจกรรม
ละ 2 ครั้ง
งานกีฬาฯ
ประชาชนมี แข็งแรง
สาธารณสุข
งาน
-โครงการ
สุขภาพ
ปราศจาก
และการ
สาธารณสุข
ป้องกันและ
อนามัย
โรคภัยไข้
กีฬา
และการ
ควบคุม
แข็งแรงและ เจ็บ
กีฬา
โรคติดต่อสู่
ได้รับ
ชุมชน
สวัสดิการ
จากภาครัฐ
ประชาชน
1
2
3
4
5 การ
จานวนครัง้ จานวน 1 ครั้ง -โครงการ
ได้รับ
ส่งเสริม
ที่ได้รับ
ต่อปี
ช่วยเหลือ
สวัสดิการ
งาน
สวัสดิการ
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม
สวัสดิการ ทางสังคม
ทางสังคม
สังคม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

สานักงาน
ปลัดฯ

สานักงาน
พัฒนา
ชุมชนฯ
อาเภอ ขลุง
สานักงาน
เกษตร
อาเภอ ขลุง

สานักงาน
ปลัดฯ

รพ.สต.
ตะปอน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

สานักงาน สนง.พัฒนา
ปลัดฯ
สังคมฯ
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ควำม
ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์
ตัวชี้วัด
เชื่อมโยงกับ อปท.ใน
อปท.
ตำมพันธกิจ
ระดับ
ยุทธศำสตร์ เขตจังหวัด
เป้ำประสงค์
จังหวัด
(ตัวชี้วัด
รวม)
พัฒนา
ร้อยละ 95
ศักยภาพของ
ของ
คนและ
ประชาชน
พัฒนา
ในพื้นที่อ่าน
การศึกษาให้ ออกเขียนได้
ได้รับโอกาส
อย่างเท่า
เทียมกัน
ประชาชนมี
จานวนคดี
ความมั่นคง
ในพื้นที่
ปลอดภัยใน
ลดลงปีละ
ชีวิตและ
2 คดี
ทรัพย์สิน
การ
สารวจความ
บริหารงาน
พึงพอใจใน
ท้องถิ่น
การ
เป็นไปอย่างมี ให้บริการ
ประสิทธิภาพ ประชาชน
ตามหลักธรร ร้อยละ 80
มาภิบาล
ขึ้นไป

ค่ำเป้ำหมำย
59 60 61 62

63

กลยุทธ/
แนว
ทำงกำร
พัฒนำ

ตัวชี้วัด ควำมก้ำวหน้ำ โครงกำร/ หน่วย
หน่วย
ระดับกล ของเป้ำหมำย กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
ยุทธ

95 95 95 95

95 การ
สนับสนุน จานวน2ครั้ง โครงการ
ส่งเสริม
การเรียน ที/ปีสนับสนุน สนับสนุน
และ
การสอน การศึกษาทั้ง สื่อการ
พัฒนา
ทั้งใน
ในระบบและ เรียนการ
การศึกษา ระบบ
นอกระบบ
สอน
และนอก
ระบบ

ส่วน
การศึกษา

โรงเรียน
ในพื้นที่

10

2

โครงการ
ฝึกซ้อม
แผน
ป้องกันฯ

สานักงาน
ปลัด

อปพร.
จังหวัด

โครงการ
อบรมให้
ความรู้
ผู้บริหาร
และ
พนักงาน
ฯ

สานักงาน
ปลัด

ส่วนการ
คลังฯ
ส่วนโยธา
ส่วน
การศึกษา
ฯ

8

6

4

การ
ป้องกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย
80 85 90 95 100 การพัฒนา
การเมือง
การ
บริหาร
และการ
บริการ
เพื่อ
ประโยชน์
ของ
ประชาชน

จัดตรวจ ฝึกซ้อมแผน
และเฝ้า
ป้องกันสา
ระวัง
ธารณภัย
ปัญหาสา จานวน1 ครั้ง/
ธารณภัย
ปี
อบรมให้ ประชาชนมี
ความรู้ ความพึงพอใจ
บทบาท เพิ่มขึ้นปีละ 5
และ
เปอร์เซ็นต์
หน้าที่
บุคลากร
ภายใน
อบต.

-42รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ องค์กำรบริหำร
รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลตะปอน
ควำม
ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสต เป้ำประสงค์ตำม
เชื่อมโยง อปท.ในเขต ร์ อปท.
พันธกิจ
กับ
จังหวัด
ยุทธศำสต
ร์จังหวัด
อนุรักษ์
ด้านการ การ
ส่งเสริมความคิดใน
ฟื้นฟู และ
บริหาร
อนุรกั ษ์
การอนุรักษ์
บริหาร
จัดการและ ทรัพยากร ทรัพยากรธรรมชาติ
จัดการ
การอนุรักษ์ ธรรมชาติ และรักษา
ทรัพยากรธ ทรัพยากรธร และ
สิ่งแวดล้อม
รรมชาติ
รมชาติและ สิ่งแวดล้อ
และ
สิ่งแวดล้อม ม
สิ่งแวดล้อม
อย่างเป็น
ธรรมและ
ยั่งยืน
ส่งเสริมความคิดใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษา
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
ระดับ
เป้ำประสง
ค์(ตัวชี้วัด
รวม)
ประชาชน
ในพื้นที่เข้า
มามีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธ
รรมชาติ

ประชาชน
ในพื้นที่เข้า
มามีส่วน
ร่วมใน
รณรงค์คัด
แยกขยะ

59

ค่ำเป้ำหมำย
60
61
62

63

2

4

6

8

10

180

220

220

220

กลยุทธ/
แนว
ทำงกำร
พัฒนำ

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ

การบารุง
รักษา
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อ
ม ดูแล
รักษาที่
สาธารณะ

มีกิจกรรม
ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่ง
แวด ล้อม

220 การจัดการ มีกิจกรรม
สิ่งแวด
รณรงค์คัด
ล้อมและ
แยกขยะ
ขยะ
และลด
มลพิษ
การใช้โฟม
ถุงพลา
สติก

ควำมก้ำวห โครงกำร/
น้ำของ
กิจกรรม
เป้ำหมำย
ปีละ 2
กิจกรรม

ปีละ 220
ครัวเรือนที่
เข้าร่วม
โครงการ

โครงการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่ง
แวด ล้อม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับส
นุน

สานักงาน
ปลัด

ส่วน
โยธา

สานักงาน
ปลัด

ส่วน
โยธา

-43รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลตะปอน
ควำม
เชื่อมโยง
กับ
ยุทธศำสตร์
จังหวัด
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
การ
ท่องเที่ยว
เชื่อมโยง
ประเทศ
กลุ่ม
อาเซียน

ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์
อปท.ใน
อปท.
เขตจังหวัด
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
ค่ำเป้ำหมำย
กลยุทธ/แนว
เป้ำประสงค์ 59 60 61 62 63
ทำงกำร
(ตัวชี้วัดรวม)
พัฒนำ

ตัวชี้วัด ควำมก้ำวหน้ำ โครงกำร/ หน่วย
หน่วย
ระดับกล ของเป้ำหมำย กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
ยุทธ

การพัฒนา การคมนาคม มีการก่อสร้าง 70 75 80 85 90 การพัฒนา
ก่อสร้าง
โครงสร้าง สัญจรมีความ บารุงรักษา
สาธารณูปโภค
และ
พื้นฐาน สะดวก
สาธารณูปโภค
และ
ปรับปรุง
รวดเร็วและ
ต่างๆในพืน้ ที่
สาธารณูปการ ถนนให้
สาธารณูปโภค
สามารถใช้
ครอบคลุม
งานได้ดี
แหล่งน้า
ไม่ขาดแคลน
อุปโภคบริโภค น้าอุปโภค
และน้าเพื่อ
บริโภคและน้า
การเกษตร
การเกษตรใน
อย่างเพียงพอ
พื้นที่

1

2

3

4

5 การพัฒนา
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

มีแหล่งน้า
เพื่อ
การเกษตร
และ
อุปโภค
บริโภค

ร้อยละ 7080

โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคสล.
,ลาดยาง
ฯลฯ

ส่วนโยธา สานักงาน
ปลัด

พัฒนาแหล่ง
น้าปีละ 1
แห่ง

โครงการ
ก่อสร้าง
ฝายน้า
โครงการ
ขุดลอก
คลองใน
พื้นที่

ส่วนโยธา สานักงาน
ปลัด

