สวนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
1.1 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลกะปาง

ผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกะปาง ตามแผนพัฒนาสามป (2552 – 2554) ที่ยังเปนปญหาและอยูใ น
ความตองการของประชาชนที่ตองปรับปรุง แกไขตอไป มีดังนี้

1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ขอบขายและปริมาณของปญหาความตองการ
- ถนนมีชํารุดบาง และน้ําทวมขังในชวงหนาฝน
- ระบบระบายน้ํา มีคูระบายน้ําชํารุดบางสวนและปญหามาจากการสรางเขื่อน
เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกลาวมีน้ําขังและทวมบานเรือนของประชาชน ซึ่งปญหานี้จะไดหารือกับสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อ
หาทางแกไขตอไป
- ปญหาความตองการของประชาชน
มีมากเกินวงเงินงบประมาณของทองถิ่น ที่จะตอบสนอง
ได
- การขยายเขตไฟฟา ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการยังไมทั่วถึง จึง
จําเปนตองจัดลําดับความสําคัญ
- การดําเนินการดานสาธารณูปโภค การประปา องคการบริหารสวนตําบลมีประปาแต
ละหมูบาน บางครั้งอุปกรณประปาชํารุด
และกําลังการผลิตอาจไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน

พื้นที่เปาหมาย
- โครงการที่เกินกําลังขององคการบริหารสวนตําบล
จะดําเนินการขอเงินสนับสนุน
งบประมาณจากหนวยงานทีร่ ับผิดชอบและเกีย่ วของตอไป
- จัดลําดับความสําคัญของความตองการจากประชาชน ชุมชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
และตอบสนองตามลําดับความสําคัญของแตละพื้นที่ โดยยึดความเปนไป
ไดของโครงการเปนหลัก

กลุมเปาหมาย
- หมูบาน / ชุมชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ที่ประสบความเดือดรอน
จากการจัดลําดับความสําคัญแลว
- พิจารณาความเปนไปไดของโครงการตามสภาพพื้นที่ / เปาหมายดําเนินการ
ตางๆ

และผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

2 .ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
ขอบขายและปริมาณของปญหาความตองการ
- ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ไมมีความรูดานการประกอบอาชีพและการวางงาน
การเพาะปลูกจํากัดอยูกับพืชเศรษฐกิจเพียงไมกี่ชนิด
- การรวมกลุมของชุมชนยังไมมีความเขมแข็ง ขาดความรวมมือ ขาดความรูเฉพาะ
ดานความสามัคคี การประสานงานทําใหการบริหารกิจกรรมกลุม ที่ผานมายังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
- การอพยพแรงงานไปทํางานในเมืองที่ใหญกวา
- ผลิตภัณฑของกลุมแตละกลุมมีตลาดรองรับนอย เนื่องจากผลิตภัณฑบางชนิดที่ชุมชน
ผลิตยังไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบมาตรวจสอบคุณภาพหรือรับรองการผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑบางชนิดที่ชุมชน
ผลิตมีมากและซ้ํา ๆ กัน
- การผลิตผลิตภัณฑของชุมชนตาง ๆ ยังขาดการประชาสัมพันธและความจริงจังใน
การพัฒนาผลิตภัณฑของตนเองใหเปนที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป และตลาด ใหมีการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาใหเปนมาตรฐาน รวมทั้งเครื่องหมาย อย. ของผลิตภัณฑ

- พื้นที่เปาหมาย
- กลุมอาชีพตาง ๆในหมูบาน / ชุมชน ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล

- กลุมเปาหมาย
- กลุมอาชีพตาง ๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบล

3. ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ขอบขายและปริมาณของปญหาความตองการ
- ยาเสพติดที่อาจจะระบาดเขามาในลักษณะตาง ๆ
- เด็ก ผูพิการและผูสูงอายุที่อยูในแตละครอบครัวไมมีอาชีพ ขาดรายไดจึงทําให
สภาพความเปนอยูในครัวเรือนและสังคมไมดีเทาที่ควร
- ผูดอยโอกาสทางสังคมขาดความรู
เพราะไดรับการศึกษาต่ํา ทํา
ใหเปนคนวางงานและทําใหสภาพความเปนอยูในครัวเรือนและสังคมไมดีเทาที่ควร
- ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนวัยกลางคนและผูสูงอายุยังขาดการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
และขาดสถานที่ออกกําลังกาย สถานที่พักผอนหยอนใจไมเพียงพอ

การพัฒนาดานสาธารณสุข ดานการใหบริการยังไมทั่วถึงและมีคุณภาพไมเพียงพอ ถึงแมวาจะมี
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค

พื้นที่เปาหมาย
- พื้นที่ของหมูบาน / ชุมชน เปนพื้นที่เปาหมายของการเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติดและโรค
ระบาดโรคติดตอตาง ๆ และการใหบริการดานสาธารณสุข

กลุมเปาหมาย
- ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล

4. ดานการพัฒนาการเมือง การบริหาร ภายใตระบบธรรมาภิบาลและสรางเครือขายประชาธิปไตย
ขอบขายและปริมาณของปญหาความตองการ
- ขาดงบประมาณในการพัฒนาองคกร

เนื่องจากมีความจําเปนตองใชงบประมาณ ในการพัฒนา

คอนขางมาก
- ขาดอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน เนื่องมาจากองคการบริหารสวนตําบลมีปริมาณงาน
ดานตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น
- สมาชิกสภา ประชาชนยังมีสวนรวมในการพัฒนาและการตรวจสอบการทํางานขององคการบริหาร
สวนตําบลนอย เนื่องจากยังไมเขาใจในบทบาทและหนาที่อยางเพียงพอ

พื้นที่เปาหมาย
- องคการบริหารสวนตําบลกะปาง

กลุมเปาหมาย
- ประชาชน บุคลากร ผูนําทองถิ่น/ทองที่ องคกรเอกชนตาง ๆ

5.ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ขอบขายและปริมาณปญหาความตองการ
- การใหความสําคัญกับการศึกษา แมองคการบริหารสวนตําบล จะไมมีโรงเรียนในสังกัด แตก็ตองให
การสนับสนุนดานการเรียนการสอนของโรงเรียนตาง ๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลและศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความ
รับผิดชอบ
ประชาชนขาดความรู เพราะไดรับการศึกษาต่ําทําใหคน วางงานมาก ทําใหสภาพความเปนอยูใน
ครัวเรือนและสังคมไมดีเทาที่ควร
- การใหความสําคัญกับศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น ตองใหประชาชน เยาวชน หมูบาน /
ชุมชนรวมสืบสาน อนุรักษและหวงแหนรักทองถิ่นมากยิ่งขึ้น

พื้นที่เปาหมาย
- ประชาชนทั่วไป
องคการบริหารสวนตําบลกะปาง

โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกแหง ที่ตั้งอยูในเขต

กลุมเปาหมาย
- เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะปาง

6. ดาน พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขอบขายและปริมาณปญหาความตองการ
-

ปญหาดานการใหความตระหนักถึงคุณคาของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของ

ประชาชน
ปญหาดานมลภาวะจากการประกอบอาชีพของประชาชน เชน ขาดความเขาใจและมองเห็น
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและเขาใจวาไมใชหนาที่ของตนเองรวมมือกันแกไขปญหา

พื้นที่เปาหมาย
- องคการบริหารสวนตําบลกะปาง

กลุมเปาหมาย
- ประชาชน บุคลากร ผูนําทองถิ่น/ ทองที่

ในเขตองคการบริหารสวนตําบล

กะปาง
1.2 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณการพัฒนาในปจจุบันและ โอกาสการพัฒนาในอนาคต
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกะปาง
ไดประเมินสถานภาพขององคการบริหารสวนตําบลในการพัฒนาใน
ปจจุบันและความเปนไปไดในโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยไดประเมินจากปจจัยภายนอก ไดแก นโยบายของรัฐบาล
วิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ( พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี ชุมพร ) วิสัยทัศน และประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช วิสัยทัศนและกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งปจจัยที่เปนสิ่งอํานวยและเอื้ออํานวยตอการพัฒนาของอําเภอทุงสง และปจจัยภายใน ของ
องคการบริหารสวนตําบลกะปาง ไดแก นโยบายของผูบริหาร ความตองการของหมูบาน/ชุมชน และประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล สามารถสรุปจุดออน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาสในการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกะปาง ได
ดังนี้

1) การวิเคราะหจากปจจัยภายนอก
1.1 อุปสรรค
- เหตุการณความวุนวายทางการเมืองในระดับชาติ สงผลกระทบตอสภาพความเปนอยู การประกอบ
อาชีพของประชาชนในพื้นที่
- นโยบายรัฐบาล วิสัยทัศนและประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด / จังหวัด วิสัยทัศน
และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ถึงแมจะสอดคลองกันแตยังมีปจจัยภายนอกอื่น
ที่ทําใหแนวทางที่ตั้งเปาหมายไวไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร
- กฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ ทําใหการดําเนินงานบูรณาการของจังหวัดไม
ประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากไมไดรับการปรับปรุงแกไขระเบียบ ขอปฏิบัติใหสอดคลองกัน

1.2 จุดออน

- ปญหาการขาดการประสานงานระหวางหนวยงานในพื้นที่ (ขาดหลักบูรณการ)
- ประชาชนในพื้นที่มีการศึกษาอยูในระดับต่ําและขาดการกระตือรือรน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความรวมมือระหวางกลุมองคกร

1.3 จุดแข็ง
- นโยบายของรัฐบาล วิสัยทัศนและประเด็น ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด / จังหวัดและวิสัยทัศน
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด เอื้อตอการพัฒนาทองถิ่นในระดับหนึ่ง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น สามารถเปนจุดเรียก
นักทองเที่ยว นักลงทุน และพอคาใหเขามาลงทุนในชุมชน ทําใหเปนศูนยกลางการขยายตัวทางเศรษฐกิจไดสวนหนึ่ง
- ตําบลกะปาง ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพสวนยางพาราและมีอาชีพเสริมการรวมกลุมของ
ชุมชนในการผลิต ผลิตภัณฑจากธรรมชาติตางๆ
เชน กลุมผลิตภัณฑดอกไมจากใบยางพารา และกลุมอื่น ๆ ในเขตตําบล
ซึ่งสามารถยกระดับเปนสินคา OTOP ภายในจังหวัดได ซึ่งหากไดรับการสงเสริม สนับสนุน พัฒนายกระดับผลิตภัณฑดังกลาว
อยางตอเนื่อง ก็สามารถเพิ่มมูลคาที่สูงขึ้นในระดับประเทศที่ไดมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

2) การวิเคราะหจากปจจัยภายใน
2.1 อุปสรรค
- งบประมาณในการพัฒนาทองถิ่นไมเพียงพอ
- กลุมผลิตภัณฑตาง ๆ ไมไดรับการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาอยางตอเนื่องและไมมีหนวยงานดาน
การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน รับรองผลิตภัณฑ
- ไมมีแหลงเงินทุนขนาดใหญมาลงทุนในพื้นที่

2.2 จุดออน
- ประชาชนในพื้นที่มีการศึกษาต่ํ ากวาเกณฑเปนจํ านวนมาก
ถึงแมจะมีกฎหมายใหไดรับ
การศึกษาภาคบังคับ เนื่องจากยังมีประชาชนที่ไมไดรับการศึกษาภาคบังคับอยูกอนที่จะมีกฎหมายจะใชบังคับเปนจํานวนมาก
ซึ่งเปนปญหาสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาในดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
- ขาดความรวมมือ ความสามัคคีในการดําเนินงานของหมูบาน/ชุมชน
- ปญหาการอพยพแรงงานไปทํางานในเมือง

2.3 จุดแข็ง
- องคการบริหารสวนตําบลกะปาง ตั้งอยูในเสนทางการคมนาคมที่สะดวกซึ่ง
มีความเหมาะสม และมีศักยภาพในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และลงทุนในดานตาง ๆ
- ดานการเมืองการบริหาร องคการบริหารสวนตําบลกะปาง มีสํานักงานเปน
ของตนเอง การบริ หารงานโปรงใสสามารถตรวจสอบได และมีบุ คลากรในการปฏิบัติงานตามสวนต าง ๆเพีย งพอตอการ
ใหบริการประชาชน จึงมีศักยภาพในการบริหารงานใหเจริญกาวหนาตอไปเพื่อตอบสนองความตองของประชาชนในอนาคต
- ตําบลกะปางมีความอุดมสมบูรณในดานทรัพยากรธรรมชาติ และผลผลิตทางการเกษตร

จากการวิเคราะหสถานการณขององคการบริหารสวนตําบลกะปาง ทั้งปจจัยภายนอกและภายในแลวทําใหทราบถึง
อุปสรรค จุดออน จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลกะปาง ดังนี้

1) อุปสรรค
1.1 ปญหาความวุนวายทางการเมืองในระดับชาติและระดับทองถิ่น
1.2 ปญหาดานงบประมาณในการพัฒนาทองถิ่นไมเพียงพอ
1.3 ปญหาเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และขอปฏิบัติซึ่งไมสอดคลองกับการบริหาร
แบบบูรณาการ
1.4 ปญหาการพัฒนาตัวเองของผูบริหารและสมาชิกสภา ยังไมคอยเขาใจบทบาทและหนาที่ของตนเอง

2) จุดออน
2.1 ปญหาการพัฒนาตัวเองของผูบริหารและสมาชิกสภา ยังไมคอยเขาใจบทบาทและหนาที่ของตนเอง
2.2 ปญหาการขาดความรวมมือ ความสามัคคี ความกระตือรือรนของประชาชนในพื้นที่ใน
การพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคมและการศึกษา
2.3 ปญหาดานการเมืองการบริหารขาดอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานที่
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
2.4 ปญหาดานบุคลากรในการสวนใหญมาจากการสอบบรรจุใหม ยังไมเขาใจการปฏิบัติ
หนาที่
กรอบงานของตนเอง และบางตําแหนงที่เกี่ยวของโดยตรงยังไมเพียงพอตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
ตามที่ตั้งไว
2.5 ขาดการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา ดานผลิตภัณฑอยางตอเนื่องจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ

3. จุดแข็ง
องคการบริหารสวนตําบลกะปาง
ตั้งอยูภูมิศาสตรที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร
มีการคมนาคมที่สะดวก ตอการติดตอกับจังหวัดตาง ๆ เชน จังหวัดตรัง กระบี่ ภูเก็ต
สุราษฎรธานี ฯลฯ
มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมูลคาและ
พัฒนาศักยภาพเปนอุตสาหกรรมขนาดตาง ๆ ใหเจริญกาวหนาตอไป

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

จํานวน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ จํานวนโครงการที่
โครงการ
เสร็จเรียบรอยแลว
ยังไมดําเนินการ
ดานโครงสรางพื้นฐาน
51
20
29
ดานคุณภาพชีวิตและสังคม
31
20
11
ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
17
10
7
ดานการเมืองการบริหารภายใตหลักธรร
23
12
11
มาภิบาลและสรางเครือขายฯ
ดานการศึกษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
26
14
12
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6
3
3
รวม
154
79
75

3.การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ผลจาการปฏิบัติงานนําโครงการจากแผนพัฒนาสามป (2552 – 2554) มาสรุปไดในเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ผลการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2551 ทําใหการใหบริการประชาชน
ดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเปนที่พอใจของประชาชน และจะเปนแนวทางในการพัฒนาที่ดีขึ้น โดยประชาชนใน
ตําบลมีถนนหนทางที่สะดวก สามารถนําผลผลิตทางการเกษตรออกสูตลาดไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น แมในชวงฤดูฝนผลใน
การพัฒนานี้ทําใหลดปญหาน้ําทวมขังไดในระดับหนึ่ง แตในอนาคตตองมีการพัฒนาในดานนี้ใหเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนในเขตพื้นที่
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม สภาพความเปนอยูในครัวเรือนและสภาพทางสังคมประชาชนมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น มีการบริการดานสาธารณสุข และใหการสงเคราะหแกผูสูงอายุและผูพิการ เปนตน การพัฒนาสุขภาพรางกาย
และสุขภาพจิตของประชาชนมีทิศทางที่ดีขึ้น แตยังตองมีการพัฒนาใหทั่วถึง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว องคการบริหารสวนตําบลไดปรับปรุงและพัฒนาใหหมูบาน
ไดเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
อีกทั้งใหการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและสงเสริมการ
ประกอบอาชีพ เพื่อใหหมูบาน/ชุมชนสามารถชวยเหลือตัวเองและครอบครัวได ทําใหสภาพทางสังคมมีความเขมแข็ง สวนการ
พัฒนาดานการทองเที่ยว องคการบริหารสวนตําบล จะทําการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวและแหลงโบราณสถานที่
สําคัญใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารภายใตหลักธรรมาภิบาลและสรางเครือขายฯ
จะ
พัฒนาดานการเมืองการบริหารใหเปนรูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยองคการบริหารสวนตําบลมีสํานักงานเปนของตนเอง
สามารถรองรับการใหบริการแกประชาชนผูมาติดตอราชการไดเต็มที่ และจะจัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหแกสวนตางๆ
ใหเพียงพอ เพื่อการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตอไป

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมชาติ องคการบริหารสวนตําบล
ใหความสําคัญกับการศึกษา โดยใหการสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกนักเรียน อุดหนุนโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูใน
ความรับผิดชอบ ถือเปนจุดเริ่มตนในการบูรณาการทางการศึกษาอีกทางหนึ่งดวย
องคการบริหารสวนตําบล
ยังสงเสริมสนับสนุนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นที่ดีงาม และยังสงเสริม
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อใหสังคมเกิดความรัก ความสามัคคี เปนสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกันในทองถิ่นและชุมชน
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติงานใน
งบประมาณที่ผานมาสามารถปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอมภายในเขตตําบลใหเปนตําบลนาอยู มีสภาพภูมิทัศนในหมูบาน/
ชุมชนมีความเปนระเบียบเรียบรอย และสรางจิตสํานึกใหประชาชนในตําบลในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มากยิ่งขึ้นและองคการบริหารสวนตําบลจะพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป

สวนที่ 4
ยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนาในชวงสามป
จากการที่องคการบริหารสวนตําบลกะปาง ไดรวบรวมขอมูลจากสวนที่ 1 บทนํา สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูล
พื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล และประเมินผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมาในสวนที่ 3 ทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ โดยนํามาวิเคราะหแนวทางปฏิบัติและพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกะปาง 5 ป (พ.ศ.2550 – 2555)
1.วิสัยทัศน องคการบริหารสวนตําบลกะปาง
เปนผูนําในการพัฒนา สรางสังคมการเรียนรู สูการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกระดับ ยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกะปาง ประกอบดวย
6 ยุทธศาสตร 26 แนวทางการพัฒนา รายละเอียด ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ระบบระบายน้ํา และทางเทา
1.2 จัดใหมีไฟฟาและแสงสวางในที่สาธารณะ ถนน ตรอก ซอย อยางทั่วถึง
1.3 จัดใหมีน้ําที่สะอาดสําหรับอุปโภค และบริโภคทุกครัวเรือน
1.4 พัฒนาระบบการจราจร
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกะปาง
ใหเปนตําบลที่นาอยู
2.2 สงเสริมการกีฬาและนันทนาการแกประชาชน
2.3 สงเสริมบทบาทของหมูบาน/ชุมชนในการพัฒนาดานสาธารณสุข
2.4 สงเสริมสนับสนุนปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2.5 สงเสริมสนับสนุนชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม
2.6 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว
3.2 สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพและการรวมกลุมเพื่อการพัฒนาดานตาง ๆ

4.
ยุ ทธศาสตร การพัฒนาดานการเมือ ง การบริ หาร ภายใตหลั กธรรมาภิบาลและสรางเครือ ขาย
ประชาธิปไตย
แนวทางการพัฒนา
4.1 ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานใหพรอมตอการปฏิบัติภารกิจของบุคลากร
4.2 ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
4.3 พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกะปาง ทั้งทางดานการ
ปฏิบัติงาน ดานคุณธรรม และจริยธรรม
4.4 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
4.5 พัฒนาระบบการบริการประชาชน
4.6 สงเสริมระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.7 สงเสริมพัฒนาเครือขายดานประชาธิปไตยของผูนําองคกร
4.8 ฝกอบรมใหความรูดานประชาธิปไตยของชุมชน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
5.1 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
5.2 สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
5.3 สงเสริมสนับสนุนบํารุงรักษา บูรณะ ศาสนสถาน
5.4 สงเสริมสนับสนุนประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
6.1 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในองคการบริหารสวนตําบลกะปางใหเปนตําบลนาอยู
6.2 ดูแล รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย ภายในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล

3. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
(Strategic Issue) ไว 3 ประเด็น คือ
1. เปนศูนยกลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและชุมชนเขมแข็ง
2. เปนศูนยกลางการเกษตร ผลิตภัณฑ OTOP และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม
3. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ไดกําหนดยุทธศาสตร 9 ยุทธศาสตร ดังนี้
1.พัฒนามาตรฐานการศึกษา
2.จัดการศึกษาสูความเปนเลิศ
3.ฟนฟูอนุรักษศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม
4.พัฒนาการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
5.พัฒนาการตลาดการเกษตร
6.พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
7. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
8.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
9.สรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนอยางตอเนื่องและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

4. แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด (VISSION) ( นครศรีธรรมราช พัทลุง ,สุราษฎรธานี ,ชุมพร)
“ Green Gold , Green Tourism” เปนศูนยกลางการผลิตการตลาดภาคเกษตรมุง สูสากล
เปนเอกแหงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม พรอมจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยงั่ ยืน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
(Strategic Issue) ไว 2 ประเด็น คือ
2.1 การพัฒนาดานการเกษตร (ยางพารา,และปาลมน้ํามัน)
2.2 การพัฒนาการทองเที่ยวและคมนาคมขนสง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน

ไดกําหนดยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การพัฒนาการตลาด
การพัฒนาการผลิต
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
การพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม
การพาศักยภาพระบบการบริหารจัดการทองเที่ยว
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

5. นโยบายการพัฒนาของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกะปาง
นโยบายการบริหารองคการบริหารสวนตําบลกะปาง ดังที่ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลกะปางและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว 6 ยุทธศาสตร 26 แนวทาง
การพัฒนา เพือ่ ใหบรรลุเปาหมาย ตามนโยบาย และวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลกะปาง ไว 12 ประการ ดังนี้

1. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
2. พัฒนาและจัดการ ดูแลสิ่งแวดลอมในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะปาง
3. สงเสริมและใหการสนับสนุน ในดานการศึกษาของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน เขตองคการบริหารสวน
ตําบลกะปาง
4. สงเสริมและใหการสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการตาง ๆ แกเยาวชนและประชาชนในทองถิ่น
5. สงเสริมและใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมดานวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอัน
ดีของทองถิ่นใหดํารงไว
6. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
7. จัดใหมีและบํารุงรักษาการไฟฟาหรือแสงสวางอยางอื่น
8. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพกิ าร
9. สงเสริมกลุมการเกษตรกรและกลุมอาชีพตาง ๆ
10. สงเสริมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลในการใหบริการประชาชนและพัฒนาบุคลากร
ตลอดจนผูนําในทองถิ่น
11. สนับสนุนผูนําสาธารณสุขในการปองกันโรคติดตอและระงับโรคติดตอ
12. บริหารงานตามระเบียบแบบแผนทางราชการและแผนพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลและนโยบายของ
รัฐบาล

6.ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
จากที่องคการบริหารสวนตําบลกะปาง ไดกําหนดวิสยั ทัศนและภารกิจหลักของการพัฒนาไวแลว องคการบริหาร
สวนตําบลกะปาง กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาไว 6 ยุทธศาสตร 26 แนวทาง การพัฒนา ดังนี้
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ระบบระบายน้ําและทางเทา
1.2 จัดใหมีไฟฟาและแสงสวางในที่สาธารณะ ถนน ตรอก ซอย อยางทั่วถึง
1.3 จัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับการอุปโภค บริโภคทุกครัวเรือน
1.4 พัฒนาระบบจราจร
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวติ และสังคม
แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกะปางใหเปนตําบลนาอยู
2.2 สงเสริมการกีฬาและนันทนาการแกประชาชน
2.3 สงเสริมบทบาทของหมูบาน / ชุมชนในการพัฒนาดานสาธารณสุข
2.4 สงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2.5 สงเสริมสนับสนุนชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม

2.6 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว
3.2 สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพและการรวมกลุมเพื่อการพัฒนาดานตาง ๆ
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารภายใตหลักธรรมาภิบาลและสรางเครือขายประชาธิปไตย
แนวทางการพัฒนา
4.1 ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานใหพรอมตอการปฏิบัติภารกิจของบุคลากร
4.2 ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
4.3 พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกะปาง ทั้งทางดานการปฏิบัติงาน ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม
4.4 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
4.5 พัฒนาระบบบริการประชาชน
4.6 สงเสริมระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.7 สงเสริมพัฒนาเครือขายดานประชาธิปไตยของผูนําองคกร
4.8 ฝกอบรมใหความรูดานประชาธิปไตย
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
5.1 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบนอกโรงเรียน
5.2 สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
5.3 สงเสริมสนับสนุนบํารุง รักษา บูรณะศาสนสถาน
5.4 สงเสริมสนับสนุนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
แนวทางการพัฒนา
6.1 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะปาง ใหเปนตําบลนาอยู
6.2 ดูแล รักษา ความสะอาดและความเรียบรอยภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล
- สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน
- ประชาชนมีเอกสารสิทธในที่ดินทํากิน
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน เขาสูมาตรฐานตามเกณฑของสาธารณสุข
- สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน
- อนุรักษ สงเสริมศิลปะ ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
- ปรับปรุง พัฒนา อนุรักษ สิง่ แวดลอม

