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ส่วนที  1 

บทนํา 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

พ.ศ.2548  ก ําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินจะต้องดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559  -   2561)   

  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี คือ การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ       โดยหลัก

แนวคิดทีว่า  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึงยุทธศาสตร์  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึงแนวทาง 

และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึง ๆ จะมีโครงการ กิจกรรมได้มากกว่าหนึงโครงการ หรือหนึงกิจกรรม  ทีจะต้อง

นํามาดําเนินการเพือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึงจะทําให้

มีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาทีย ั งยืน  และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา 

  นอกจากนั นแผนพัฒนาสามปี เป็นแผนทีมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี  กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครืองมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย

ประจําปี โดยนําโครงการ กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีทีจะจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  ไปจัดทํา

งบประมาณ  เพือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน   ดังนั น  แผนพัฒนาสามปี  จึงมีลักษณะดังต่อไปนี 

1. เป็นเอกสารแสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2. เป็นเอกสารแสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาทีชัดเจน และมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงทีดําเนินการ 

3. เป็นเอกสารทีแสดงโครงการ กิจกรรมการพัฒนา ทีจะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลา 3 ปี 

4. เป็นเอกสารทีแสดงความเชือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี 

วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

1. เพือเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะทีพร้อมจะบรรจุในเอกสาร

งบประมาณของแต่ละปี  และนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมือได้รับอนุมัติงบประมาณ 

2. เพือแสดงความสัมพันธ์ และมีความสอดคล้องกับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 

3. เพือแสดงจุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาสามปี (ในแต่ละปี) ให้

สอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายรวมของการพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน 

4.   เป็นแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ตามองค์ประกอบใหม่ของแผนพัฒนาของ       

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
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แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 – 2561 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

  เพือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เป็นไปเพือประโยชน์ของประชาชนโดยมี

แผนพัฒนาเป็นเครืองมือ  ดังนั น  เมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ได้รับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวัดแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พิจารณาดําเนินการดังนี 

  1. เตรียมการจัดทําแผนพัฒนาสามปี กําหนดแนวทางการพัฒนา และจัดประชุมประชาคมท้องถิน 

ทังนีให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม – มีนาคม  2558   โดยให้พิจารณาดําเนินการ ดังน ี

   1) ให้จัดทําแผนพัฒนาสามปีให้มีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยหาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีการเปลียนแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ น

ใหม่ ให้ใช้รูปแบบเค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีองค์ประกอบ ดังนี 

  บทที 1  บทนํา 

  บทที  2  สภาพทั วไปและข้อมูลพืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

  บทที  3  การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิน 

  บทที  4  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพือการพัฒนา 

  บทที  5  ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิน 

  บทที  6  การนําแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล     

                    (2)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ.2559 – 2561 )  องค์กรปกครองส่วนท้องถินอาจทบทวน

จากแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ.2559 – 2561 )  โดยนําโครงการทีก ําหนดไว้  จะดําเนินการในปี 2559 - 2561  มาใช ้

หรืออาจพิจารณาทบทวน ปรับปรุงโดยการกําหนดรายละเอียด ว ัตถุประสงค์  เป้าหมาย  งบประมาณ หรือจัดล ําดับ

ความสําคัญของโครงการใหม่และเพิมเติมโครงการสําหรับปี 2561   

     3)  ให้ยึดถือปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ ความ

พอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการมีภูมิคุ ้มกันทีดีในตัว เป็นแนวทางในการดําเนินการเพือแก้ไขปัญหาในพืนที 

โดยเฉพาะอย่างยิงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ให้ยึดหลักความพอเพียงใน 3 ระดับ คือ ระดับ

บุคคล/ครอบครัว  ระดับชุมชน/องค์กร  และระดับประเทศ  โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทีมี

การปฏิบัติในพืนที เช่น โครงการคาราวานแก้จน โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน การเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้ชุมชน โครงการหนึงตําบล  หนึงผลิตภัณฑ์ 

  4)  ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทุนทางสังคม  ซึงสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ  (สศช.)  ได้ก ําหนดให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ทีสําคัญเรืองหนึง เพือปูพืนฐานคนไทยและ

สังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้   (Knowledge-based Society)  ได้อย่างรู้เท่าทันท่ามกลางสถานการณ์การ

เปลียนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมโลก และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างก้าวหน้าสมดุล  

ย ั งยืน  และนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตทีดีของประชาชนโดยรวม 
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โดยมีองค์ประกอบ 3 ทุน ได้แก่ ทุนมนุษย์  ทุนทีเป็นสถาบัน และทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม  

  5)  การดําเนินงานเมืองน่าอยู่   ชุมชนน่าอยู่  ซึงถือเป็นนโยบายเรืองหนึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที  10  ( พ.ศ.2550 – 2554 )  และจะมีการขับเคลือนต่อไปในแผน ฯ ฉบับที 10 โดยมี

เป้าหมายมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนในสังคมใน   5  มิติ  คือ  มิติเมืองปลอดภัย  มิติเมืองสะอาด   มิติเมืองคุณภาพชีวิต  มิติเมืองธรรมาภิ

บาล และมิติเมืองวัฒนธรรม  

  6)  ให้นําข้อมูลความจําเป็นพืนฐาน  (จปฐ.)  ข้อมูลพืนฐานระดับหมู่บ้าน  (กชช.2ค.) และข้อมูล

พืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

          7)  ให้ค ํานึงถึงการใช้ประโยชน์ทีดินประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ในกรณีทีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถินมีการจัดทําผ ังเมืองหรือผ ังตําบลแล้ว ให้ใช้ผ ังเมืองหรือผ ังตําบลเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี

ด้วย  

    8) ให้ค ํานึงถึงหลักการบูรณาการโครงการ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินด้วยกัน และ

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับหน่วยงานอืน ๆ กล่าวคือ  โครงการทีมีว ัตถุประสงค์ร่วมกันและสามารถจัด

กิจกรรมสนับสนุนซึงกันและกันได้ หรือโครงการลักษณะ/ประเภทเดียวกันทีมีสถานทีตงัอยู่ในเขตติดต่อกัน หาก

สามารถจัดทําโครงการพร้อมกัน ซึงสามารถประสานรูปแบบหรืองบประมาณให้มีลักษณะสอดคล้องต่อเนืองกัน

แล้ว ให้ทําการประสานและบูรณาการโครงการ เพือลดความซํ าซ้อน ประหย ัดงบประมาณและทําให้ประชาชน

ได้รับประโยชน์มากยิงขึ น 

     9) แผนพัฒนาสามปีจะมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต้

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนั นในการจัดทําโครงการให้ค ํานึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดย

คํานึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิน และความจําเป็นเร่งด่วนทีต้องดําเนินการ ทั งนี  เพือให้แผนพัฒนาสามปี

เป็นกรอบในการจดัทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีใกล้เคียงความจริง และในการจัดทําโครงการให้มีการจัดล ําดับ

ความสําคัญ  ความเร่งด่วนของโครงการ กล่าวคือ โครงการทีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและมีความ

จําเป็นเร่งด่วนมากต้องนําไปปฏิบัติก่อน โดยอาจแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยเป็น   3  ประเภท คือ 

     1.โครงการทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินการเอง 

     2.โครงการทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินอุดหนุนให้หน่วยงานอืนดําเนินการตามทีมี

ระเบียบ กฎหมายกําหนดไว ้

   3.โครงการทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอืนรวมทั ง

โครงการทีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

 10) ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี โดย 

              1.ให้สนับสนุนให้มีการจัดทําแผนชุมชนให้เกิดขึ นในทุกพืนที โดยการให้ค ําแนะนําในการ

จัดทํา ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนข้อมูลเพือการจัดทําแผนชุมชน สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมและ 
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พิจารณานําโครงการ/กิจกรรม ทีต้องดําเนินการร่วมกับชุมชน หรือโครงการ/กิจกรรมทีเกินขีดความสามารถของ

ชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 

      2. ให้พิจารณานําโครงการ/กิจกรรม ทีเป็นปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัด

เวทีประชาคมท้องถินมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ทั งนี เพือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพืนทีบูรณาการการ

จัดทําแผนพัฒนา เพือเป็นจุดเชือมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินกับปัญหาความต้องการ

ของประชาชน ซึงจะนําไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน และการทํางานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในพืนที เกิด

ผลสัมฤทธิ ต่อภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และตอบสนองความต้องการของประชาชน 

    การมีส่วนร่วมของประชาชน  ถือเป็นกระบวนการสําคัญทีต้องดําเนินการ และต้องมีประชาคมเข้า

ร่วมประชุมทุกครั ง   และมีการจัดทําบันทึกรายงานการประชุม เพือเป็นการตรวจสอบ  ติดตามประเมินผลการ

ทํางานขององค์ปกครองส่วนท้องถินจากภาคประชาชน และหน่วยงานทีเกียวข้องในภายหลัง 

  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถนิพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี ทังนีให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 

2558   โดยซึงให้ใช้ตั งแต่แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559 - 2561)  เป็นต้นไป โดยมีองค์ประกอบ ดังนี   

   บทที  1  บทนํา 

   บทที  2  สภาพทั วไปและข้อมูลพืนฐานทีสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

   บทที  3  สรุปผลการพัฒนาท้องถินในปีทีผ่านมา 

   บทที  4  ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

   บทที  5  บัญชีโครงการพัฒนา 

   บทที  6  การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 

   3. ผู ้บริหารท้องถินพิจารณาอนุมัต ิ/ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ทังนีให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในเดือนมิถุนายน  2558 

  สําหรับองค์การบริหารบริหารส่วนตําบล ให้เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลเพือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ ดังนั น 

หากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมิได้ก ําหนดสมัยประชุมสามัญไว้ภายในเดือนมิถุนายน 2558  ให้เสนอขอเปิด

ประชุมวิสามัญ เพือพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี โดยให้พิจารณาดําเนินการและเสนอนายกองค์การบริหารส่วน

ตําบลอนุมัติและประกาศใช้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558 

  4. เมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ให้ผู ้บริหารท้องถินส่ง

แผนพัฒนาสามปีให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถินระดับอําเภอ เพือดําเนินการต่อไป 

ขันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

  ขั นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)   มี  7  ขั นตอน  ดังนี 

1. การเตรียมการจัดทําแผน 
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หน่วยงานทีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  ชี แจงวัตถุประสงค์ ทีมี

ความสําคัญ และความจําเป็นในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ให้ผู ้บริหารทราบถึงภารกิจทีจะต้องดําเนินการต่อไป 

และเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 – 2561)  ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  เพือเสนอให้

ผู ้บริหารอนุมัติโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี แล้วแจ้งโครงการทีได้รับอนุมัติให้ผู ้ทีเกียวข้องทราบ ได้แก่ 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตําบล หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตําบล และประชาคมหมู่บ้าน 

2.  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ในขั นตอนนี   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต. จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา 

และแนวทางการพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา อบต. ต่อจากนั นคณะกรรมการพัฒนา อบต.  ด ําเนินการจัด

ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนา อบต.  ประชาคมท้องถิน และส่วนราชการทีเกียวข้องร่วมกันพิจารณา 

เมือได้คัดเลือกแนวทางการพัฒนาแล้ว   จัดประชุมร่วมกันพิจารณาว่ามีโครงการ/กิจกรรม อะไรบ้างทีจะต้อง

ดําเนินการ เพือให้บรรลุว ัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาทีได้คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการ

พัฒนา 

3.  การเก็บรวมรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล    

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.  ด ําเนินการสํารวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลที

จ ําเป็น เพือเป็นข้อมูลทีจะนํามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง  โดยในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั งข้อมูลภายในองค์กร และข้อมูลภายนอกองค์กร  เพือนํามาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค   

SWOT (วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค) 

การวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย     กิจกรรมหลัก  คือ 

 การประเมินผลการพัฒนาทีผ่านมา 

 การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 การจัดล ําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 

 การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

4.   การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

  หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว  ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์

ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  มาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์

ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทีสอดคล้องกันแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
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  5.  การจัดทํารายละเอียดโครงการกิจกรรมการพัฒนา 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต. พิจารณาคัดเลือกโครงการทีสอดคล้องกับ

แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย  ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ 

ระยะเวลา  ผู ้ รับผิดชอบ และตัวชี ว ัดความสําเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมทีจะดําเนินการในปี

แรกของแผนพัฒนาสามปี  เพือให้สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 

  6.  การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.  จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี  โดยจัดเวที

ประชาคมหมู่บ้าน ซึงประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนา อบต.  ประชาคมท้องถิน    และหน่วยงานทีเกียวข้อง  

เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ นําไปปรับปรุงร่างแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์  

แล้วเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี  โดยผูบ้ริหาร อบต. เสนอผ่านคณะกรรมการพัฒนา อบต. เพือพิจารณา 

  7.  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี   

  คณะกรรมการพัฒนา อบต. เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีทีได้ผ่านการพิจารณาจากทีประชุมแล้ว ให้

ผู ้บริหารนําร่างแผนพัฒนาสามปี เสนอขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพือให้ความเห็นชอบ

ก่อนแล้วนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้เมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว ให้ผู ้บริหารส่งแผนพัฒนาสามปีให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิน

ระดับ 

ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ. 2559 – 2561) 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล ถือเป็นเครืองมืออย่างหนึงทีจะช่วยให้

องค์การบริหารส่วนตําบล สามารถดําเนินการพัฒนาในทุก ๆ ด้านให้บรรลุว ัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประหย ัดทั งเวลาบุคลากร และงบประมาณ ทั งนี เนืองจากได้มีการเตรียมการในเรืองการใช้ทรัพยากร 

ด้านต่างๆ ไว้ล่วงหน้าแล้ว  โดยเฉพาะในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ถือได้ว่าเป็นเรืองการวิเคราะห์ หรือศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการประเมินโครงการในแต่ละแผนงานไว้อย่างละเอียด เมือเปรียบเทียบ

วิเคราะห์หาผลทีคาดว่าจะไดรั้บ ต่อค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ  ซึงจะเป็นประโยชน์ด้านการพิจารณาคัดเลือก

โครงการทีเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ และจัดล ําดับความสําคัญไว้เป็นอันดับแรกสําหรับการดําเนินการในปี

แรก 

การจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก  (พ.ศ. 2559 – 2561) 

   แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก  ในช่วงสามปีทีดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา    

ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ซึงแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพือการพัฒนาโดยสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอ  และนโยบาย 
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การพัฒนาท้องถิน  การวางแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก  จึงเป็นการกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาในช่วงสามปีบนพืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  อย่างรอบด้านและเป็นระบบ   ทั งนี

จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิน  และปัญหาความต้องการของประชาชนด้วย 

การวางแผนพัฒนาสามปี จึงมีความสําคัญต่อองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกเป็นอย่างยิง 

เนืองจากแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนทีมุ่งไปสู่สถานการณ์ทีต้องการให้เกิดขึ นในอนาคตในช่วงสามปี เป็นกรอบใน

การกําหนดทิศทางการพัฒนา ให้มุ่งไปสู่สถานการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดทําแผนพัฒนา

สามปีจะต้องสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกจึงจะสามารถ

นําไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถินได้อย่างแท้จริง 

  การวางแผนเป็นการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายทีปรารถนา

เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชือมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคตเป็นการคาดการณ์สิงทีย ังไม่เกิดขึ น ฉะนั นการ

วางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญา  ทีพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติงาน  มีรากฐานการตัดสินใจตาม

วัตถุประสงค์  ความรู้  และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลพินิจ การวางแผนจึงมีความเกียวข้องกับการคาดการณ์ต่าง  ๆ ใน

อนาคตและ 

ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติทีดีทีสุด  โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทํา  ฉะนั นจึงกล่าวได้ว่า  การวางแผน  คือ 

ความพยายามทีเป็นระบบเพือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติทีดีทีสุดสําหรับอนาคตเพือให้บรรลุผลทีปรารถนา 

  องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก  จึงได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี  เพือใช้เป็นกรอบแนวทางและ

กําหนด  ทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในช่วงระหวา่งปี  พ.ศ. 2559 - 2561 
 

สภาพทัวไปและข้อมูลพืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

1.  สภาพโดยทัวไป 

     1.1 ทีตัง 

  องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก   มีทีทําการตั งอยู่  ณ  หมู่ที 16   ต ําบลปากแพรก  บนถนน

สายสุราษฎร์ธานี  -  นครศรีธรรมราช   ห่างจากทีว่าการอําเภอดอนสักประมาณ  25  กิโลเมตร   

    1.2.ขนาดพืนท ี

  มีเนือที  160.58   ตารางกิโลเมตร   100,362.510 ไร่   

    1.3 อาณาเขต 

  ทิศเหนือ  จดเขต  อบต.  ดอนสัก 

  ทิศใต ้   จดเขต  อบต. สีขีด  อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช และอบต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ ์

  ทิศตะวันออก จดเขต   อบต. ควนทอง  อ.ขนอม  จ.นครศรีธรรมราช 

  ทิศตะวันตก จดเขต   อบต. ไชยคราม  อ.ดอนสัก 
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       1.4 ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภาพโดยส่วนใหญ่เป็นทีลาดเชิงเขาสู่พืนทีราบและป่าสมบูรณ์  เช่น  ป่าไชยคราม – ว ัดประดู่  

นํ าตกวิภาวดีและนํ าตกกลางทอง     

      1.5 จํานวนหมู่บ้าน 

  ต ําบลปากแพรกมีจํานวนหมู่บ้าน  16  หมู่บ้าน    และเป็นหมู่บ้านทีอยู่ในเขตการปกครอง 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกเต็มทั งหมู่บ้าน   ดังนี 

  หมู่ที     1       บ้านใน 

  หมู่ที     2        บ้านเหนียก 

  หมู่ที     3 บ้านเขาแร่ 

  หมู่ที     4 บ้านเขาพระอินทร์ 

  หมู่ที     5 บ้านคอกช้าง 

  หมู่ที     6   บ้านป่าอม 

หมู่ที     7 บ้านดอนเสาธง 

  หมู่ที     8 บ้านคลองคราม 

  หมู่ที     9 บ้านท่าโก 

  หมู่ที     10 บ้านเขาวง 

  หมู่ที     11 บ้านคลองครามเหนือ 

  หมู่ที     12 บ้านเขาแทง 

  หมูที     13 บ้านเขาหลวง 

  หมูที     14 บ้านใหม่สามัคคี 

  หมู่ที     15 บ้านดินแดง 

  หมู่ที     16 บ้านคลองกัด 

      1.6 ประชากร 

  ต ําบลปากแพรกมีประชากรทั งสิน     13,580    คน      แยกเป็น 

                      ชาย  6,784      คน หญิง     6,796  คน 

                     จ ํานวนครัวเรือนทั งหมด    5,298 ครัวเรือน 

  มีหมู่บ้านในเขต  อบต.  เต็มทั งหมู่บ้าน   16  หมู่บ้าน  ได้แก่  
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ข้อมูลครัวเรือน/ประชากร  ตําบลปากแพรก 

 

หมู่ท ี ชือหมู่บ้าน 
ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

รวม 

(คน) 

ครัวเรือน 

(ครัว) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

บ้านใน 

บ้านเหนียก 

บ้านเขาแร่ 

บ้านเขาพระอินทร์ 

บ้านคอกช้าง 

บ้านป่าอม 

บ้านดอนเสาธง 

บ้านคลองคราม 

บ้านท่าโก 

บ้านเขาวง 

บ้านคลองครามเหนือ 

บ้านเขาแทง 

บ้านเขาหลวง 

บ้านใหม่สามัคคี 

บ้านดินแดง 

บ้านคลองกัด 

 

907 

299 

555 

397 

488 

448 

139 

538 

509 

223 

377 

428 

310 

422 

347 

397 

946 

279 

547 

401 

437 

433 

132 

592 

505 

230 

328 

414 

314 

458 

367 

413 

1,853 

578 

1,102 

798 

925 

881 

271 

1,130 

1,014 

453 

705 

842 

624 

880 

714 

810 

890 

234 

399 

364 

286 

327 

106 

415 

335 

206 

322 

303 

197 

285 

371 

258 

รวม 6,784 6,796 13,580 5,298 

 

ข้อมูล  ณ  เดือน  เมษายน  พ.ศ.   2558 

งานทะเบียน สํานักงานทะเบียนอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1 อาชีพ  ประชากรในตําบลปากแพรกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร  โดยมีรายละเอียด  ดังนี     

ทําการเกษตร  ประมาณร้อยละ  75  ของพืนที  (สวนยางพารา  ทํานา  และสวนผลไม้อืน )ๆ  ทําการค้าขาย  ร้อยละ  

10   รับจ้าง  ร้อยละ  14 
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2.2 หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

  ปัมนํามันและก๊าซ    จํานวน           3   แห่ง 

  1.  ปั มนํ ามัน   กฤตผกา   บริการ สถานทีตั ง     หมู่ที    10 ตําบลปากแพรก 

  2.  ปัมนํ ามัน   เขาอินทร์  บริการ สถานทีตั ง     หมู่ที    4 ต ําบลปากแพรก 

  3.  หจก.ขนอมแสงดาว  สถานทีตั ง     หมู่ที     13  ต ําบลปากแพรก   

  4.  ปัมนํ ามัน  สมเกียรติ  สถานทีตงั หมู่ที 15  ต ําบลปากแพรก 

  โรงงานอุตสาหกรรม    จํานวน  1   แห่ง 

  1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ศรีนุรัตน์  บ้านดอน สถานทีตั ง    หมู่ที   4 ต ําบลปากแพรก 

  และประเภทเหมืองแร่ขนาดเล็ก  จ ํานวน  6  แห่ง    

  2.  โรงงานปูนขาว  หมู่ที 9 

  สถานทีพักริมทาง  จํานวน  4   แห่ง 

2.3 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

  สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค   

3. สภาพทางสังคม 

       3.1  การศึกษา 

  โรงเรียนประถมศึกษา      จํานวน    8   แห่ง 

    1. โรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม้ 9   สถานทีตั ง     หมู่ที   1   

2.โรงเรียนวัดคีรีวง(โรงเรียนขยายโอกาส)              สถานทีตั ง     หมู่ที   3  

3. โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ (สังกัด อบต.) สถานทีตั ง     หมู่ที   4      

                     4. โรงเรียนบ้านคอกช้าง              สถานทีตั ง     หมู่ที   5  

             5. โรงเรียนดอนเสาธง    สถานทีตั ง         หมู่ที   7   

6. โรงเรียนบ้านคลองคราม   สถานทีตั ง     หมู่ที   8  

  7. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี   สถานทีตั ง      หมู่ที  14       

  8. โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี   สถานทีตั ง       หมู่ที  15     

 

  โรงเรียนมัธยมศึกษา      จํานวน         1   แห่ง    

  1. โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม  (ม.1 - ม.6)   สถานทีตั ง    หมู่ที  1  
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 3.2   สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

  จํานวนวัด  และสํานักสงฆ์     จํานวน   13   แห่ง 

1.  สํานักสงฆ์เวฬุว ัน   สถานทีตั ง    หมู่ที  1 ต ําบลปากแพรก 

  2.  สํานักสงฆ์ห้วยหลุมพอ  สถานทีตั ง    หมู่ที  1 ต ําบลปากแพรก 

3.  สํานักสงฆ์ถ ํ าคีรีวง   สถานทีตั ง    หมู่ที  2 ต ําบลปากแพรก 

4.  ว ัดคีรีวง    สถานทีตั ง    หมู่ที  2 ต ําบลปากแพรก 

  5.  ว ัดเขาพระอินทร์   สถานทีตั ง    หมู่ที  4 ต ําบลปากแพรก  

  6.  ว ัดคอกช้าง    สถานทีตั ง    หมู่ที  5 ต ําบลปากแพรก  

  7.  สํานักสงฆ์ถ ํ าท้องพระโรง  สถานทีตั ง    หมู่ที  15 ตําบลปากแพรก 

8.  สํานักสงฆ์เขากุล   สถานทีตั ง    หมู่ที  6 ต ําบลปากแพรก 

  9.  สํานักสงฆ์เขาแดง   สถานทีตั ง    หมู่ที  6 ต ําบลปากแพรก 

10. สํานักสงฆ์ถ ํ าเขาเหมน  สถานทีตั ง    หมู่ที  8 ต ําบลปากแพรก  

  11. สํานักสงฆ์ถ ํ าทองมา   สถานทีตั ง    หมู่ที  9 ต ําบลปากแพรก 

  12. สํานักสงฆ์บ้านคลองคราม  สถานทีตั ง    หมู่ที  11 ตําบลปากแพรก  

  13. สํานักสงฆ์ป่าธรรมาธิบดี           สถานทีตงั    หมู่ที  14 ตําบลปากแพรก 

  14. สํานักสงฆ์บ้านดอนเสาธง  สถานทีตั ง    หมู่ที  7 ต ําบลปากแพรก 

 3.3  สาธารณสุข         จํานวน    2 แห่ง 

  1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบล  สถานทีตั ง    หมู่ที 13  

  2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบล  สถานทีตั ง    หมู่ที  1  

  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน       จ ํานวน    4 แห่ง 

  สถานพยาบาลของเอกชน       จ ํานวน    4       แห่ง 

  อัตราการมีและใช้ส้วมราดนํ า   ร้อยละ   100 % 

 

    3.4   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  สถานีตํารวจ  มีสถานีตํารวจภูธรตําบล   จํานวน   3  แห่ง   

  1.   ป้อมตํารวจบ้านใน       สถานทีตั ง    หมู่ที   1 

  2    ป้อมตํารวจเขาพระอินทร์ สถานทีตั ง    หมู่ที   4  

  3.   ป้อมตํารวจเขาแร่       สถานทีตั ง    หมู่ที  13 

   

 

 

 



 

 

 

 

12 

 

4. การบริการพืนฐาน 

       4.1การคมนาคมพืน ทีตําบลปากแพรกส่วนใหญ่เป็นพืนทีชนบทและเขตชุมชนมี                                        

                                       ถนนสายสําคัญหลัก   

      1. ถนนสายบ้านใน  -  ดอนสัก  รับผิดชอบโดยแขวงการทางอําเภอดอนสัก 

      2. ถนน  401  สุราษฎร์ธานี   -  นครศรีธรรมราช 

                   3. ถนนสายบ้านเขาพระอินทร์ – คลองคราม  (รับผิดชอบโดยสํานักงานทางหลวง

 ชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

     4. ถนนอืน ๆ  ในหมู่บ้าน  

                4.2  การโทรคมนาคม 

  -  ทีทําการไปรษณีย์   โทรเลขเอกชน จํานวน   1   แห่ง 

  -  โทรศัพท์สาธารณะ   จ ํานวน             - แห่ง 

  -  โทรศัพท์ทางไกลชนบท  จ ํานวน   6 แห่ง 

  -  สถานีโทรคมนาคมอืน  ๆ   จ ํานวน   7 แห่ง 

  ได้แก่  บริษัทแอดวานซ์ อินไฟร์ เซอร์วิส จ ํากัด ,บริษัทโทเทิล  แอ็ดเซ็ส คอมมูนิเคชั น - จ ํากัด , 

บริษัท ที เอ ออเร้นท์ จ ํากัด, บมจ. กสท. โทรคมนาคม 

               4.3  การไฟฟ้า 

  การไฟฟ้า  ขณะนี ประชาชนในตําบลปากแพรก  มีไฟฟ้าแล้ว  และบางครอบครัวในหมู่ที  

2,4,8,11,3,9,12,13   ย ังไม่มีเพียงพอทุกหมู่บ้าน 

               4.4   แหล่งนําทีสร้างขึน 

 ฝาย      จ ํานวน   14    แห่ง   

 บ่อนํ าตืน     จ ํานวน   60    แห่ง 

 สระนํ า      จ ํานวน   7    แห่ง 

 บ่อบาดาล     จ ํานวน    20    แห่ง 

 ประปาหมู่บ้าน     จ ํานวน    6      แห่ง 

 อืน ๆ  ถังเก็บนํ าฝน  โอ่งซิเมนต์  จ ํานวน    300      ใบ   

 ประปาภูเขา   จ ํานวน  6             แห่ง      

 5. ข้อมูลอืน  ๆ

         5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพืนท ี

  ก.  ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ  แหล่งแร่   จ ํานวน  9  แห่ง 

  ข.  ทรัพยากรทางธรรมชาติ    นํ าตก  4  แห่ง 
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-   นํ าตกวิภาวดี   สถานทีตั ง    หมู่ที   1 ต ําบลปากแพรก 

-   นํ าตกพรุกรรม  สถานทีตั ง    หมู่ที  11 ตําบลปากแพรก 

-   นํ าตกไทรโยก   สถานทีตั ง    หมู่ที  13 ตําบลปากแพรก 

   -   นํ าตกกลางทอง  สถานทีตั ง    หมู่ที  14 ตําบลปากแพรก 

      5.2  มวลชนจัดตัง 

  ลูกเสือชาวบ้าน        2  รุ่น  1,000    คน 

  ไทยอาสาป้องกันชาติ   2  รุ่น  500   คน 

  กองหนุนเพือความมั นคง  2  รุ่น  800   คน 

  หน่วยกู้ชีพกู้ภัย    1  รุ่น  10    คน 

  สรบ.     1  รุ่น  90   คน 

  ชรบ.     1  รุ่น  50   คน 

  ตชด.     1  รุ่น  10  คน 

  รสทป.     1  รุ่น  40  คน 

  อปพร.    2 รุ่น  203  คน 

 

6. ศักยภาพในตําบล 

 ก.   ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล 

       1. นายสุทัศนะ              จินวงศ์     ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

       2. นางสาววรัชยา       ชุนสอน    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

    สํานักปลัด   มีพนักงานส่วนตําบล   5    คน    คือ 

  1.จ.อ.ดนัยณัฐ              รัตนภูมี   หัวหน้าสํานักปลัด 

  2. นางสาวสุภัทษา      ใจรังษี               นักพัฒนาชุมชน 

  3. นางสาวภัทรพร     เหมพันธ ์  บุคลากร 

  4. นางสาวมณฑา อินณรงค ์  เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  5. นายวุฒิภัทร         เกลาเกลี ยง  เจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

        ส่วนการคลัง  มีพนักงานส่วนตําบล   3  คน    คือ 

  1.  นางจุฑามาศ         รืนพานิช  ผู ้อ ํานวยการกองคลัง 

  2.  นางสาวเครือพร      สุกบางพงศ ์  นักวิชาการจัดเก็บรายได ้

  3.  นางปนิตา         พรอนันต์ไพศาล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

        ส่วนโยธา   มีพนักงานส่วนตําบล    1   คน   คือ 

 1.  นายเสกสรรค์         สุทธิช่วย   หัวหน้าส่วนโยธา 
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 ส่วนการศึกษา  มีพนักงานส่วนตําบล   11  คน    คือ 

 1.นางสาวปรีดา  ซ้วนลิม   นักวิชาการศึกษา 

 2.นายเสวก  เบญจพงศ ์  ครู 

 3.นางสาวมณฑาทิพย ์ จงกลพืช  ครู 

 4.นางสุวรรณดี  ด้วงเกิด   ครู 

 5.นางสาวลัดดา  ประทุมสังข ์  ครูผู ้ดูแลเด็ก 

 6.นางสาวจารุนี  ชนะฤทธิ  ครูผู ้ดูแลเด็ก 

 7.นางขวัญตา  ลั นนาวา   ครูผู ้ดูแลเด็ก 

 8.นางปิยนุช  สุขประดิษฐ  ครูผู ้ดูแลเด็ก 

 9.นางวิภรณ์ทิพย ์ ชัยรัตน ์   ครูผู ้ดูแลเด็ก 

 10.นางสาวชลิดา  สุทธิช่วย  ครูผู ้ดูแลเด็ก 

 11.นางสาวชลิตา  ตุงโสธานนท ์  ครูผู ้ดูแลเด็ก 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

  สํานักปลัด    มี    9  คน 

  1. นางสาวทัศนีย์      ชูมณี   ผู ้ ช่วยบุคลากร 

  2. นางสาวนัทธิยา ขุนบุญจันทร์  ผู ้ ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

  3. นางสาวจุฑามาศ เพชรรัตน ์  ผู ้ ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 

  4. นางสาวฉัตริกา จันทร์นุ่น  ผู ้ ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล 

  5. นางสาวพัชราพร ลั นซ้าย   ผู ้ ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ 

  6. นายอาทิตย ์  กาญจโนทัย  พนักงานขับรถยนต ์

  7. นายปรีชา  จงไกรจักร  พนักงานขับรถยนต(์รถฉุกเฉิน) 

  8. นายจรัญ  หัสสุวรรณ  พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา 

  9. นายประทีป  ใจชืน   พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

  กองคลัง    มี     3   คน 

1. นางเบ็ญจมาศ  สุทธิช่วย  ผู ้ ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี 

2. นางศิริลักษณ์  ชุมแสง   ผู ้ ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ 

3. นางสาวพรนิภา คล่องจริง  ผู ้ ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ 
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พนักงานจ้างตามภารกิจ 

  ส่วนโยธา    มี     8   คน 

1. นายโชคชัย  เกลี ยงขํา  พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดกลาง 

2. นายทักษิณ  ศิลปวงศ ์  พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดกลาง 

3. นายบุญชุบ  อยู่ตุ ้ง   พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดกลาง 

4. นายเกชา          ว ัฒนพงษ ์  ผู ้ ช่วยช่างไฟฟ้า 

5. นายไพรัช       จันทร์เจือ  ผู ้ ช่วยช่างโยธา 

6. นางสาวจันทร์จิรา ลิมสุวรรณ  ผู ้ ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ 

7. นายสุทธิรักษ ์  รามอินทร์  ผู ้ ช่วยช่างโยธา 

8. นายคํานึง          นวลปาน  พนักงานขับรถยนต ์

     

ส่วนการศึกษา   มี   15   คน 

  1. นางยินดี  ขุนหลัด   ผู ้ดูแลเด็ก 

2. นางนิตยา  เสวกวัง   ผู ้ดูแลเด็ก 

3. นางสาวทัศนีย ์ หนูแข   ผู ้ดูแลเด็ก 

4. นางสาวสุภานี  ชูเขียว   ผู ้ดูแลเด็ก 

5. นางสาวรัตนา  ชัยพงศ ์   ผู ้ดูแลเด็ก 

6. นางสาวสุจิตรา ใจสบาย   ผู ้ดูแลเด็ก 

7. นางบุปผา  พรหมแก้ว  ผู ้ดูแลเด็ก 

8. นางสาวเกศรินทร์ หุ้ยนํ า   ผู ้ดูแลเด็ก 

9. นางสาววัลพร  เพชรรัตน ์  ผู ้ ช่วยครูผู ้ดูแลเด็ก 

10.นางสาวกนกพรรณ วิชัยกุล   ผู ้ดูแลเด็ก 

11.นางสาวมณฑา สุขจันทร์  ผู ้ดูแลเด็ก 

12.นางสุภาพร  เนตรทิพย ์  ผู ้ ช่วยครูปฎิบัติการสอน 

13.นายพงศ์พิศาล เรืองศรี   ผู ้ ช่วยครูปฎิบัติการสอน 

14.นางสาวลักษยา พร้อมประเสริฐ  ผู ้ ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี 

15.นางสาววนิสา แซ่ภู ่   ผู ้ ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ 
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  พนักงานทัวไป    

  สํานักปลัด        มี     9  คน 

  1. นายอาทิตย์       เรืองศรี   นักการภารโรง  

  2. นายพงศ์พัฒน ์ รัตนรักษ ์  คนงานประจํารถขยะ 

  3. นายราเชษฐ  เพชรศรี   คนงานทั วไป 

4. นางสาววันเพ็ญ ถนนทอง  คนงานทั วไป 

5. นายปรีชา  เกษรสิทธิ  คนงานทั วไป 

   6. นางกัลยา  มีจ ํานงค ์  คนงานทั วไป 

  7. นายบุญยืน     ฉุนกลิน   คนงานทั วไป 

  8. นางระเบียบ    มีจ ํานงค ์  คนงานทั วไป 

  9. นายอรุณ  โภคาเดช  ยาม 
 

  ส่วนโยธา        มี     2   คน 

  1. นายสหัส  ดาววิจิตร  คนงานทั วไป 

  2. นายพาย ุ  รองเมือง  คนงานทั วไป  
 

  ส่วนการศึกษา     มี     1   คน 

  1. นายสําเริง  เพชรอย่างดี  นักการภารโรง 

 

          การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 

คณะผู ้บริหาร    ประกอบด้วย 

  1.  นายปราโมทย ์ เพชรรัตน ์      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

  2.  นายสาย ัณ  รอดสุข  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

  3.  นางรินรดี  วิชัยดิษฐ          รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

  4.  นายวิชิต  บุรีรักษ ์  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

 

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

  1. นายปัญญา      ชนะภักดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ส.อบต.ม.1 

  2. นายเกียรติศักดิ     สุรินทวงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ส.อบต.ม.8 

  3. นายสนั น      อนุกูล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ส.อบต.ม.5 

  4. นายสมปอง        ชูดวง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  1 
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  5. นายสฤทธิ รักแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  2 

  6. นายสมคิด พริกนุ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  2 

  7. นายวัชรา           จันทร์หลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  3 

  8. นางสมใจ           พลายด้วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  3 

  9. นายวิรัตน์          ดวงมุสิทธิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  4 

  10. นายจรัญ          ฉิมเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  4   

  11.  นายสุริย ัน       จันทร์รง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  5 

  12.  นางรัชนีกร      พรหมคง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมูที่  6 

  13.  นายกระแส     เกิดกัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  6 

  14.  นายพานิช     ทองแก้วจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  7 

  15.  นายเอนก       สุขเผือก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  7 

  16.   นายปรีชา      มีเดช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  8 

  17.  นายเดชนะ      ขวดเกลี ยง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  9 

  18.  นายอรุณ        เสียงใหญ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  9 

  19.  นายกฤษดา     ทองหยอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 10 

  20.  นายเสงียม      ดาววิจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 10 

  21.  นายเจริญ    จันทร์สน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 11 

  22.  นายมนิต   นกแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 11 

  23.  นายทวีป     เกตุแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 12 

  24.  นายพวงศ์        ดีอ่อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 12 

  25.   นายจิระพร     นวลศรีทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 13 

  26.  นางสาวเนตรนภา  สินทรัพย ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 13 

  27.  นายจํานง       ศรีวารินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 14 

  28.  นายสมพิษ      หมืนด้วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 14 

29.  นายวิทยา       มุกนาค สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 15 

  30.  นายอดุลย์       ดุกล่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 15 

  31.  นายสุชาติ       พินิจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 16 

32.  นายสมนึก       นาคงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 16 
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  กํานันและผู ้ใหญ่บ้านตําบลปากแพรก 

1. นายสุทธิชัย  ไทยสม  ก ํานันตําบลปากแพรก 

2. นายสมชาย  แก้วสาธร ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 1 

3. นายสมบุญ  สุขหิรัญ  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 2 

4. นายจิรภัทร             จิตเจริญ  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 3 

5. นายปรีชา  บุรีรักษ ์  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 4 

6. นางใจดี  ขาวสมุทร ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 5 

7. นายนพรัตน ์ ก ําลังมาก ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 6 

8. นายประเสริฐ บูญทองขาว ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 7 

9. นายสภา  ขนอม  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 8 

10. นายวิเชียร  ศรีใหม่  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 9 

11. นายเบญจพล ศรีแผ ้ว  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 10 

12. นายโกศล  บุญตรี  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 11 

13. นายสรวิทย์            ดวงภักดี ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 13 

14. นายสําราญ  ย ังดํา  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 14 

15. นายทวน  พรหมเมฆ ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 15 

16. นายสํารอง  ใจรังษี  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 16 

 

 

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

มีเงินรายได้ทังหมด          77,257,678.49  บาท 

เงินทีองค์การบริหารส่วนตําบลเก็บเอง 

 -หมวดภาษีอากร       479,404.78 บาท  

             -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   190,223.70 บาท 

 -หมวดรายได้จากทรัพย์สินอืน                    1,622,276.00 บาท 

-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       297,710.00 บาท 

เงินทีส่วนราชการอืนจัดเก็บให ้            25,883,639.01      บาท 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                      20,636,993.00      บาท 

เงินอุดหนุนทีรัฐบาลระบุว ัตถุประสงค ์           28,147,432.00      บาท 
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ส่วนที 3 
 

ผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 

โครงการทีได้ดําเนินการในปีงบประมาณ   2557 

องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก  อําเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 

1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 

แนวทางที 1.1  การพัฒนาคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชือมโยง 

1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยร่วมใจ  หมู่ 13 งบประมาณ    776,000.-  บาท 

2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอคอนกรีต หมู่ 14         งบประมาณ    360,000.-  บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอคอนกรีต หมู่ 15  งบประมาณ    970,000.-  บาท 

4. โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 6   งบประมาณ       85,000.- บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 16    งบประมาณ   1,500,000.- บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16   งบประมาณ     181,000.- บาท 

7. โครงการก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่  9      งบประมาณ     970,000.- บาท 

 

แนวทางที 1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 

- 

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางที  2.1  การพัฒนาส่งเสริมการผลิตส่งเสริมอาชีพและพัฒนาภาคการเกษตร 

1.  โครงการส่งเสริมศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล   งบประมาณ   40,000.-  บาท     

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

แนวทางที 3.1 การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 

1.  โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด 312  คน  

2. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กในศูนย์ฯ คลองกัด และนักเรียนในเขต อบต.ปากแพรก  

3. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง  

4. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง   

5. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์ฯ คลองกัดและโรงเรียนในเขต อบต.  

6. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ 

7. โครงการจัดส่งเสริมการเรียนจัดหาวัสดุการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาฯบ้านคอกช้าง 

8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนทียากจนในเขตตําบลปากแพรก  
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9. โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง หมู่ 5 

10.โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด หมู่ 16 

11.โครงการก่อสร้างอาคารเรียนบ้านคลองกัด หมู่ 4 
 

แนวทางที 3.2 การพัฒนาด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

1.  โครงการจัดกิจกรรมรดนํ าดําหัวผู ้ สูงอายุ  อบต.ปากแพรก         

2.  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อบต.ปากแพรก     

3.  โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิน    
 

แนวทางที 3.3 การพัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

1. โครงการสนับสนุนชมรมกีฬา อบต.ปากแพรก     

2. โครงการสนับสนุนการแข่งขัน  กรีฑา นักเรียน ประชาชน อ.ดอนสัก  

3. โครงการจัดซืออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน    
 

แนวทางที 3.4  การพัฒนาด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสังคมสงเคราะห์ฯ 

1.  โครงการสงเคราะห์เบี ยย ังชีพแก่ผู ้ด้อยโอกาส  ได้รับอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน 

2.  โครงการสงเคราะห์เบี ยย ังชีพแก่ผู ้ด้อยโอกาส  ได้รับจากเงินรายได้ อบต.ปากแพรก 

3.  โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน      

4.  โครงการป้องกันและควบคุม  โรคติดต่อระงับโรคติดต่อ(ไข้เลือดออก ไข้มาลาเรียโรคติดต่อต่อทีนําโดยแมลง) 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียว 

แนวทางที 4.1  การพัฒนาด้านการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเทียว 

- 
 

5. ยุทศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

แนวทางที 5.1  การพัฒนาด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม 

- 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด ี

แนวทางที 6.2  การพัฒนาด้านบุคคลให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ 

1.  โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู ้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 

2.  โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง 

3.  โครงการส่งเสริมการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (ปริญญาตรี)  ของผู ้บริหาร/สมาชิกสภา/

พนักงานลูกจ้างของ อบต.      
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4. โครงการส่งเสริมบุคลากรขององค์กร เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

ปกครองท้องถิน (ปริญญาโท)      

5. โครงการสนับสนุนกิจการของ ชมรม อปพร.อบต.ปากแพรก 

แนวทางที 6.3 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการองค์กร 

1. โครงการจัดหาวัสดุ ของอบต.ปากแพรก 

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ของอบต.ปากแพรก 

 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส   การพัฒนา 

              ในอนาคตของท้องถิน  ด้วยเทคนิค  SWOT   Analysis 

  1)  ข้อมูล    SWOT  Analysis  ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

 

         จุดแข็ง  (Strength : S) 

      1.  ทีตั งเป็นทีราบสูงและทีราบตํ าบางส่วน 

      2. เป็นเส้นทางหยุดพักระหว่างเดินทางของนักท่องเทียวทีจะดําเนินทางไปเกาะ สมุย,เกาะพะงัน 

      3. มีผลผลิตการเกษตรมากมายเอือต่อการพัฒนาคุณภาพหรือเพิมมูลค่าผลผลิต 

      4. สามารถสร้างงานอาชีพการค้าขายผลผลิตการเกษตรแก่นักท่องเทียวและนักลงทุน 

      5. มีแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติทีสวยงามและย ังคงเป็นธรรมชาติอยู่ 

 

   จุดอ่อน  (Weaknesses : W)         

         1. ระบบคมนาคมประสบปัญหานํ ากัดเซอะผิวจราจรทําให้การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน สู่

อ ําเภอสู่จังหวัดไม่สะดวก 

         2. ขาดการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเทียวในการสร้างรายได้และการท่องเทียวสร้าง

มูลค่าเพิมด้านต่าง  ๆ

         3. เกษตรกรย ังขาดการรวมกลุ่มเพือพัฒนาคุณภาพและแปรรูปผลผลิตและพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์

ให้ได้มาตรฐานเท่าทีควร 

         4. ย ังไม่มีตลาดกลางเพือการเกษตร  เพือเป็นทีรวมผลผลิตเพือจําหน่ายและส่งขาย 

 

    โอกาส   (Opportunities : O) 

1 .  รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินมากขึ น 

2 .  รัฐบาลได้กระจายรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินมากขึ น 
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3.มีสถานทีท่องเทียวทีสําคัญ เช่น  เกาะสมุย เกาะพงัน  และหมู่เกาะต่าง ๆ  ซึงนักท่อง

เทียงต้องผ่านเส้นทางของตําบลปากแพรก ไปย ังหมู่เกาะเหล่านั น 

 

     อุปสรรค  (Threats : T) 

 

1. สภาพดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสมบางปีแห่งแล้งบางปีฝนตกหนัก ทําให้พืชผล

ทางการเกษตรเสียหาย 

2. ขาดพืนทีสําหรับจัดกิจการสาธารณะต่าง ๆ  เช่น  ทีทิงขยะ  สวนสาธารณ 
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ส่วนที 4 

 

สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

********************* 

4.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก  (พ.ศ. 2559 – 2561)  
    

      “ปากแพรกประตูสู่การท่องเทียว การเกษตรก้าวหน้า คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีสุข ตามวิถีพอเพียง”  

   พันธกิจ     

 1.  จัดให้มีนํ าประปาเพืออุปโภคและบริโภคและพัฒนาแหล่งนํ าเพือการเกษตร 

 2.  จัดให้มีระบบป้องกันนํ าท่วมและระบบระบายนํ า ป้องกันความเสียหายในอนาคต  

 3. จัดให้มีไฟฟ้าทุกครัวเรือน  และมีไฟฟ้าแสงสว่างทั วทั งตําบลและยกระดับถนนสายหลักให้เป็น

มาตรฐาน 

 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน  และรายได้เสริมอย่างต่อเนืองให้ครบวงจร  

5.  ส่งเสริมการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล  เพือเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร การเกษตรอย่างครบวงจร 

6.  การจัดการแข่งขันทักษะตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

7.  จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานของนักเรียนตามความจําเป็น 

8.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นการเรียนรู้ของชุมชน 

9.  สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้อย่างทั วถึง 

10.จัดสรรอาหารเสริม (นม) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ 

11. สนับสนุนงบประมาณและวัสดุ – อุปกรณ์การเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนปฐมวัย 

12. สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทีด้อยโอกาส 

13. ส่งเสริมสนับสนุนบํารุงศาสนา 

14. สนับสนุนงบประมาณเพือสงเคราะห์เบี ยย ังชีพ  ผู ้ สูงอายุ ผู ้ พิการ ผู ้ ป่วยโรคเอดส์ ผู ้ด้อยโอกาส 

15. จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างทั วถึงบริการประชาชนทีมาติดต่อราชการให้ได้รับบริการทีดี 

สะดวก และรวดเร็ว 

16. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเทียว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่าง    

ทั วถึง 

17.สนับสนุนการรณรงค์และควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ  ส่งเสริมการพัฒนาการแพทย์ไทย  

18.ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตัดสินใจในการบริหาร  และพัฒนาท้องถินอย่างเป็นรูปธรรม 
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จุดมุ ่งหมายเพือการพัฒนา 

1. เพือพัฒนาการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

2. เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบลปากแพรกให้ดีขึ นในทุก ๆ ด้าน 

3. เพือพัฒนาการแหล่งท่องเทียวของตําบลปากแพรกให้เป็นทีสถานทีสวยงามประทับใจแก่นักท่องเทียว 

4.  เพือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน 

4.2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วง  3   ปี 

         ยุทธศาตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล   ( พ.ศ. 2559 – 2561 ) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

1. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน

โครงสร้างพืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ 

 

 

 

3.  ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

1.1 แนวทางการพัฒนา

เส้นทางคมนาคมให้ได้

มาตรฐานและเชือมโยง 

 

 

 

1.2 แนวทางการพัฒนาด้าน

สาธารณูปโภค 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการผลิตส่งเสริม

อาชีพและพัฒนาภาค

การเกษตร 

 

3.1  แนวทางการพัฒนาด้าน

การส่งเสริมและพัฒนาด้าน

การศึกษา 

-  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

-  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 

-  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

-  โครงการก่อสร้างสะพาน 

-  โครงการปรับปรุงผิวจราจร 

-   โครงการก่อสร้างท่อเหลียม คสล. 

-  โครงการขุดสระนํ า 

-  โครงการก่อสร้างฝายนํ าล้น 

-  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 

-  โครงการขุดลอกลําห้วย ล ําคลอง 

-  โครงการขยายเขตประปา 

-  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

-  โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ 

-  โครงการก่อสร้างถังกรองนํ า 

-  โครงการก่อสร้างฝายกั นนํ า 

-  โครงการจัดสนับสนุนปุ ๋ ยชีวภาพและนํ าหมักชีวภาพ 

-  โครงการส่งเสริมศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางกา

เกษตร 

-  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

-  โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-  โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กในศูนย์

และนักเรียน 

-  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์เด็กเล็กและ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการส่งเสริมและ

พัฒนาแหล่งท่องเทียว 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม 

 

 

 

 

 

3.2 แนวทางการพัฒนาด้าน

การส่งเสริมการศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

3.3 แนวทางการพัฒนาการ

ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 

 

 

3.4 แนวทางการพัฒนาด้าน

การป้องกันและส่งเสริม

สุขภาพอนามัยและสังคม

สงเคราะห์ 

 

 

4.1 แนวทางการพัฒนาด้าน

การพัฒนาและปรับปรุง

แหล่งท่องเทียว 

5.1 แนวทางการพัฒนาด้าน

การพัฒนาสภาพแวดล้อม 

 

 

 

 

โรงเรียนในเขต อบต. 

- โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

- โครงการสร้างห้องนํ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน รร.ในสังกัด 

- โครงการจัดกิจกรรมรดนํ าดําหัวผู ้ สูงอายุ 

- โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

- โครงการสนับสนุนกลุ่มดนตรีพืนบ้าน 

- โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพนีท้องถิน 

- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน 

- โครงการสนันสนุนชมรมกีฬา อบต.ปากแพรก 

- โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน 

- โครงการสร้างลานกีฬาข้างสระนํ า 

- โครงการสนับสนุนเครืองออกกําลังกาย 

- โครงการปรับปรุงเตาเผาฌาปนกิจ 

- โครงการก่อสร้างลานออกกําลังกาย 

- โครงการสงเคราะห์เบี ยย ังชีพ 

- โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 

- โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

- โครงการสร้างลานกีฬา 

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้ สูงอาย ุ

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นํ าตกกลางทอง 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นํ าตกวิภาวดี 

 

- โครงการจัดหาทีทิงขยะในเขต อบต.ปากแพรก 

- โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

6. ยุทธศาสตร์การ

บริหารกิจการบ้านเมือง

ทีดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 พัฒนาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนา

ท้องถิน 

 

6.2   พัฒนาด้านบุคลากรให้มี

ศักยภาพและประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3  พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการองค์กร 

- โครงการฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจใน

ระบอบประชาธิปไตย 

- โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลประปาหมู่บ้าน 

- โครงการฝึกอบรม อปพร. 

-  โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ผู ้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ปากแพรก 

-  โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง 

-  โครงการส่งเสริมการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

บัณฑิต (ปริญญาตรี)  ของผู ้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน

ลูกจ้างของ อบต.ปากแพรก 

-  โครงการส่งเสริมบุคลากรขององค์กร เข้าศึกษาใน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

ปกครองท้องถิน (ปริญญาโท) 

-  โครงการจัดศึกษาดูงานของผู ้บริหาร,สมาชิกสภา,

พนักงาน,ลูกจ้างอบต.ปากแพรก 

-  โครงการจัดทําวารสารของ อบต.ปากแพรก 

-  โครงการจัดทําแผนทีภาษี 

-  โครงการสนับสนุนกิจการของ อปพร.อบต. 

ปากแพรก 

 

-  โครงการจัดหาวัสดุ 

-  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 

-  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทีทําการ อบต. 

-  โครงการก่อสร้างศาลาทีพัก อบต. 
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4.3  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวัด 

ลําดับท ี ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหต ุ

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

การปกป้องและเชิดชู

สถาบันหลักของชาติและ

ผู ้ท ําคุณประโยชน์ 

การส่งเสริมการบริหาร

จัดการบ้านเมืองทีดี 

พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน 

 

ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา 

ศิลปะ ว ัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิน 

ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

ส่งเสริมสนับสนุนการ

ท่องเทียว และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม 

การพัฒนาบริการ

สาธารณะเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ

ผู ้ท ําคุณประโยชน์ 

 

1. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 

 

1.ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน วางผ ังเมืองและ

สาธารณูปโภค 

1.ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิ

ปัญญาท้องถิน และทํานุบํารุงศาสนา 

 

 

1.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

1.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเทียว 

2.อนุรักษ์ พืนฟู สร้างเครือข่าย เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อม 

 

 

1.พัฒนาบริการสาธารณะสู่ประชาคมอาเซียน 
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4.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
 

1. การเพิมศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร 

และอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

1.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจของยางพาราและปาล์มนํ ามันเพิมสูงขึ น 

1.2 สินค้าเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยระดับมาตรฐาน 

 

 

2.  การส่งเสริมการท่องเทียวทีย ั งยืน 

 

2.1  จังหวัดมีการจัดการศักยภาพทางการท่องเทียวทีย ั งยืน

สอดคล้องกระแสโลก  

 

3.  การเชือมโยงคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ 

(Logistics Hub) 

 

3.1   ระบบโครงสร้างพืนฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์

ของจังหวัดมีศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศ 

 

 
 

4.  การพัฒนาสังคมปลอดภัยคุณภาพชีวิตทีดี

และมีศักยภาพในการแข่งขัน 

 

4.1  ชุมชนแหล่งท่องเทียวหลักมีความปลอดภัยและสงบสุข 

4.2 เยาวชนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

4.3 ประชาชนมีสุขภาวะ 

 

 
 

5.  การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติทีมั นคง

และมีสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม 

 

5.1  ชุมชนและเมืองท่องเทียวหลักมีสภาพแวดล้อมทีดี 

5.2 พืนทีป่าย ังคงความอุดมสมบูรณ์และมีพืนทีสีเขียวเพิมขึ น(ป่า

บก ป่าชายเลน) 

 

 

 



 

 

ส่วนที  5    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

  

 ยุทธศาสตร์ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 

แนวทางที  1.1  แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

แนวทางที  1.2  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 

 

53 

 

82 

 

154,958,000 

 

85,180,000 

 

32 

 

38 

 

49,015,000 

 

13,690,000 

 

39 

 

1 

 

42,640,000 

 

50,000 

 

124 

 

121 

 

246,613,000 

 

98,920,000 

รวม 135 214,138,000 70 62,705,000 40 46,690,000 245 345,533,000 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางที   2.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการผลิต ส่งเสริมอาชีพและ

พัฒนาภาคการเกษตร 

 

2 

 

143,200 

 

- 

 

- 

 

3 

 

2,090,000 

 

5 

 

2,233,200 

รวม 2 143,200 - - 3 2,090,000 5 2,233,200 

3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

แนวทางที  3.1  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาด้าน

การศึกษา 

แนวทางที  3.2  แนวทางการพัฒนาด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

แนวทางที  3.3   แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

แนวทางที  3.4  แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยและสังคมสงเคราะห์ 
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9 

 

8 

 

8 

 

 

46,088,420 

 

2,460,000 

 

1,000,000 

 

2,548,000 

 

38 

 

- 

 

4 

 

6 

 

16,600,920 

 

- 

 

370,000 

 

2,048,000 

 

35 

 

2 

 

1 

 

8 

 

 

16,320,920 

 

356,000 

 

70,000 

 

2,148,000 

 

139 

 

11 

 

13 

 

23 

 

 

79,010,260 

 

2,816,000 

 

1,440,000 

 

6,744,000 

รวม 91 52,096,420 48 19,018,920 46 18,894,920 186 90,010,260 



 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

 

 

 ยุทธศาสตร์ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียว 

 แนวทางที  4.1  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเทียว 

 

 

10 

 

 

4,020,000 

 

 

1 

 

 

1,000,000 

 

 

3 

 

 

2,100,000 

 

 

14 

 

 

7,120,000 

รวม 10 4,020,000 1 1,000,000 3 2,100,000 14 7,120,000 

5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม 

แนวทางที  5.1  แนวทางการพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม 

 

 

5 

 

 

7,300,000 

 

 

1 

 

 

100,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

6 

 

 

7,400,000 

รวม 5 7,300,000 1 100,000 - - 6 7,400,000 

6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด ี

แนวทางที  6.1   แนวทางการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาท้องถิน 

แนวทางที 6.2  แนวทางการพัฒนาด้านบุคคลให้มีศักยภาพและ

ประสิทธิภาพ 

แนวทางที  6.3  แนวทางการพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการองค์กร 

 

12 

 

8 
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9,822,800 

 

1,700,000 

 

7,120,600 

 

7 

 

8 
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2,712,800 

 

1,700,000 

 

100,000 

 

5 

 

8 

 

1 

 

1,412,800 

 

1,700,000 

 

100,000 

 

24 

 

24 

 

4 

 

13,948,400 

 

5,100,000 

 

7,320,600 

รวม 22 18,643,400 16 4,512,800 14 3,212,800 52 26,369,000 

รวมทังหมด 265 322,341,020 136 87,336,720 106 72,587,720 507 478,665,460 



 

 

 


