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บทท่ี 1 
บทน า 

 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 
 ๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกระบวนการ
ก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทาง
ในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้  จะต้องสอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น  และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ท่ีต้องการจะบรรลุและแนวทาง
ในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 
 ๑.๓ ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๑๖ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 
 ๑.๓.๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็น
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือน ามาก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ  และ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ๑.๓.๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล  
น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑.๓.๓ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๑.๓.๔ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และประกาศใช้ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  เมื่อด าเนินการตาม  ข้อ ๑.๓.๑ ถึง ๑.๓.๔  เสร็จแล้ว  ผู้บรหิารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อ าเภอ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 ๑.๔ ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ 

 
คณะกรรมการจัดท าแผน 

 



บทท่ี 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลปะทิว 

1. ประวัติความเป็นมา 
  เทศบำลต ำบลปะทิวได้เปลี่ยนแปลงฐำนะจำกสุขำภิบำลเป็นเทศบำล  ตำมพระรำชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐำนะของสุขำภิบำลเป็นเทศบำล  พ.ศ. 2542  ได้ประกำศในพระรำชกิจจำนุเบกษำ  เล่ม 116 
ตอนที่  9  ณ  วันที่  24  กุมภำพันธ์  2542  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภำคม  2542  เทศบำล
ต ำบลปะทิว  ได้แบ่งโครงสร้ำงของเทศบำลออกเป็น  2  ส่วนคือ  คณะเทศมนตรี  และสภำเทศบำลต ำบลปะ
ทิว  ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ของเทศบำลแล้วจะมีโครงสร้ำงเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง  คือ  พนักงำนเทศบำล 

2.  สภาพทั่วไป 
 ๒.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา  สาธารณสุข  ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นต้น 
 2.1.1  ลักษณะท่ีตั้ง 
 เทศบำลต ำบลปะทิว  ตั้งอยู่หมู่ที่  7  ต ำบลบำงสน  และหมู่ที่ 3  ต ำบลทะเลทรัพย์บำงส่วน 
 อำณำเขต 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับหมู่  3  ต ำบลชุมโค 
 ทิศใต้  ติดต่อกับหมู่  2  ต ำบลบำงสน  และ ต ำบลทะเลทรัพย์ 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับหมู่  2  ต ำบลชุมโค 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับหมู่  3  ต ำบลทะเลทรัพย์ 

 เขตกำรปกครอง 
 เทศบำลต ำบลปะทิวมีพ้ืนที่  1.86  ตำรำงกิโลเมตร  ประกอบด้วยพ้ืนที่ของต ำบลบำงสน  หมู่ที่  
7  และต ำบลทะเลทรัพย์  หมู่ที่  3  บำงส่วน  เทศบำลต ำบลปะทิวอยู่ห่ำงจำกจังหวัดชุมพร  36  กิโลเมตร  ห่ำง
จำกกรุงเทพมหำนคร  476  กิโลเมตร  แบ่งเขตกำรปกครองเป็น  4  ชุมชน  คือ  ชุมชนวัดเขำเจดีย์–ตลำดใน 
, ชุมชนสำนฝัน, ชุมชนประสบสุข  และชุมชนพูนทรัพย์  มีประชำกรทั้งหมด  1,360  คน  แยกเป็น  ชำย  649  คน  
และ หญิง  711  คน 
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 2.1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 เทศบำลต ำบลปะทิวมีภูมิประเทศเป็นที่รำบเลียบชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทย 

 

 2.1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
 มีสภำพดินฟ้ำอำกำศ  3  ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์  -  เมษำยน  ฤดูฝน
ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม - พฤศจิกำยน  ฤดูหนำว  ระหว่ำงเดือนธันวำคม - มกรำคม  โดยทั่วไปจะมีฝนตกชุก
เพรำะอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่ำนมหำสมุทรอินเดีย  และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่ำน
อ่ำวไทย 

 2.1.4  สภาพเศรษฐกิจ และสังคมโดยภาพรวม 
 ประชำชนในเขตเทศบำลส่วนใหญ่ประกอบอำชีพค้ำขำย  โดยเฉพำะในบริเวณชุมชนย่ำนธุรกิจ
กำรค้ำ  ซึ่งสถำนที่ประกอบกำรค้ำจะเป็นร้ำนค้ำบริกำรและร้ำนค้ำปลีกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยร้ำน
ให้บริกำรต่ำงๆ  และร้ำนขำยสินค้ำอุปโภคบริโภค  เช่น  ร้ำนขำยอำหำร  เครื่องดื่ม  ร้ำนขำยของเบ็ดเตล็ด  ร้ำน
เสริมสวย  เป็นต้น  ส่วนอำชีพอ่ืนได้แก่  ท ำนำ  ท ำสวนผลไม้  ประมง  จะอยู่ในพื้นท่ีรอบนอกเขต  เทศบำล 

 2.2  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคม 
 2.2.1  การคมนาคมขนส่ง 
 ทำงรถไฟ มีสถำนีรถไฟสำยใต้ผ่ำนสถำนีรถไฟปะทิว  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบำล 
 ทำงรถยนต์ สำมำรถเดินทำงได้ 2 เส้นทำง คือ 

   ถนนสำยชุมพร - ท่ำแซะ -  ปะทิว     ระยะทำง  58  กิโลเมตร 
   ถนนสำยชุมพร - สะพลี  -  ปะทิว      ระยะทำง  36  กิโลเมตร 

 ทำงอำกำศ มีสนำมบินพำณิชย์  ซึ่งอยู่ห่ำงจำกเทศบำลต ำบลปะทิวประมำณ  4  กิโลเมตร 
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 2.2.2 การไฟฟ้า 
 ระบบไฟฟ้ำในเขตเทศบำลใช้จำกแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  สำขำท่ำแซะ  ทั่วถึงทุกครัวเรือน  
และมีบริกำรไฟฟ้ำสำธำรณะริมถนนในเขตเทศบำล 

 2.2.3  การประปา 
 ระบบกำรประปำในเขตเทศบำลใช้จำกส ำนักงำนกำรประปำ  จังหวัดชุมพร  ปริมำณกำรผลิตแต่
ละวันประมำณ  1,200  ลูกบำศก์เมตร  มีผู้ใช้น้ ำประมำณ  450  ครัวเรือน  ครอบคลุมในเขตเทศบำล  แหล่ง
น้ ำดิบที่ใช้ในกำรผลิตจำกคลองวันบำยเทคโนฯ  และคลองห้วยหลุด 

 2.2.4  การสื่อสาร และโทรคมนาคม 
 กำรไปรษณีย์โทรเลข  มีกำรไปรษณีย์ของอ ำเภอปะทิวตั้งอยู่ในเขตเทศบำล 
 โทรศัพท ์ มีส ำนักงำนให้บริกำรโทรศัพท์อยู่ในเขตเทศบำล  ในเขตเทศบำลมีระบบกระจำยเสียง
ตำมสำยครอบคลุมร้อยละ 85 
 2.2.5  การใช้ที่ดิน 
 ในชุมชนตลำดเป็นบ้ำนเรือนที่ใช้อยู่อำศัย  และค้ำขำยเป็นหลัก  รอบนอกเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
เพียงเล็กน้อย 

 2.3 ด้านเศรษฐกิจ 
 2.3.1 การเกษตรกรรม 
 ในเขตเทศบำลต ำบลปะทิว  มีพ้ืนที่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเล็กน้อย  ส่วนใหญ่เป็นเพียงเกษตร
พอมีพอกิน 
 2.3.2 การอุตสาหกรรม 
 ในเขตเทศบำลต ำบลปะทิว  มีกำรประกอบอุตสำหกรรมเก่ียวกับกำรค้ำ  เช่น  อู่ซ่อมรถ  สถำนี
บริกำรน้ ำมันขนำดเล็ก 
 2.3.3 การพาณิชย์ 
 มีกำรประกอบธุรกิจกำรค้ำขำยครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตเทศบำล  เช่น  ธุรกิจขำยของช ำ  ค้ำวัสดุก่อสร้ำง  
วัสดุกำรเกษตร  เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำขำยของตัวอ ำเภอ  มีแหล่งธุรกิจกำรเงิน  จ ำนวน  ๒  แหล่ง  คือ  ธนำคำรออมสิน  
และธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  นอกจำกนี้ยังมีตลำดสดเทศบำลฯ  หนึ่งแห่งและมีตลำดนัด
เปิดขำยสินค้ำทุกประเภท  โดยเปิดให้บริกำรประจ ำทุกวันอังคำรและวันพฤหัสบดี  งำนจัดมหกรรมสินค้ำทุกปี ๆ  
ละสองถึงสำมครั้ง  สถำนีบริกำรน้ ำมัน (PTT) และจุดบริกำรน้ ำขนำดเล็กสำมแห่ง  จุดรับซื้อปำล์มน้ ำมัน  ร้ำน
บริกำรเสริมสวย  ร้ำนให้บริกำรด้ำนโทรศัพท์มือถือ  รับบริกำรติดตั้งสัญญำณดำวเทียมอีกหลำยแห่ง  หำก
พิจำรณำถึงทิศทำงกำรค้ำกำรลงทุนในเขตเทศบำลพบว่ำยังขยำยตัวน้อยมำก  ประชำชนในเขตเทศบำลส่วน
ใหญ่ประกอบอำชีพค้ำขำย  โดยเฉพำะในบริเวณชุมชนย่ำนธุรกิจกำรค้ำ  ซึ่งสถำนที่ประกอบกำรค้ำจะเป็น
ร้ำนค้ำบริกำรและร้ำนค้ำปลีกเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งประกอบด้วยร้ำนที่ให้บริกำรต่ำงๆ  ร้ำนขำยสินค้ำอุปโภคบริโภค  
เช่น  โลตัสเอ็กเพลส  ร้ำน 7-Eleven  ร้ำนขำยอำหำร  เครื่องดื่ม  ร้ำนขำยของเบ็ดเตล็ด  เป็นต้น  ส่วนอำชีพอ่ืน
ได้แก่  ท ำนำ  ท ำสวนผลไม้  ประมง  จะอยู่ในพื้นท่ีรอบนอกเขตเทศบำลฯ 
 2.3.4 การท่องเที่ยว 
 ในเขตเทศบำลเทศบำลต ำบลปะทิว  มีแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือกำรอนุรักษ์  ๑  แห่ง  คือ  จุดชมวิวพระ
ใหญ่วัดเขำเจดีย์   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗  ต.บำงสน  ระยะทำงห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอปะทิวประมำณ  ๕๐๐  เมตร บน
ยอดเขำมีเจดีย์เก่ำ  ลักษณะเจดีย์ฐำนสี่เหลี่ยมจัตุรัส  กว้ำงยำวด้ำนละ  ๔  วำ  ๒  ศอก  ซึ่งได้สร้ำงขึ้นก่อน 
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กรุงศรีอยุธยำเสียแก่พม่ำครั้งที่สอง  และได้เล่ำต่อๆ  กันมำว่ำเมื่อสร้ำงเจดีย์เสร็จก็เสียกรุงศรีอยุธยำ   เป็นที่มี
ชื่อเสียงของอ ำเภอ  และมีสถำนที่ใช้ออกก ำลังกำย  สนำมกีฬำอเนกประสงค์  และบริเวณใกล้เคียงซึ่งอยู่นอก
เขตเทศบำลฯ  มีสถำนที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอ ำเภอ  เช่น  ชำยทะเลคำบำน่ำ  หำดทุ่งวัวแล่น  อ่ำวบำงเบิด  
ค่ำงแว่นที่วัดถ้ ำเขำพลู  เป็นต้น 

 2.4  ด้านสังคม 
 2.4.1  จ านวนประชากรในเขตเทศบาล  มีทั้งหมดประมำณ  1,360  คน  แยกเป็นชำย  649 คน  
หญิง  711 คน  จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมดประมำณ  819  ครัวเรือน  
 2.4.2   การศึกษา 

- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน  1 แห่ง   คือ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำงสน   
- โรงเรียนระดับประถมศึกษำ  จ ำนวน  1 แห่ง   คือ โรงเรียนอนุบำลปะทิว 
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ จ ำนวน  1 แห่ง   คือ โรงเรียนปะทิววิทยำ 
-     ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน จ ำนวน 1  แห่ง  คือ  ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนอ ำเภอปะทิว 

 2.4.3 การศาสนา 
 ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ   มีนับถือศำสนำอิสลำมประมำณร้อยละ  2  ของประชำกร
ทั้งหมด  มีวัด  จ ำนวน  ๒  แห่ง   ได้แก่  วัดเขำเจดีย์  และวัดสุวรรณำรำม  (ทองหลำง) 

2.4.4  การสาธารณสุข 
 เทศบำลต ำบลปะทิว  เป็นที่ตั้งของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว  และมีโรงพยำบำล  1 แห่ง 
คือ  โรงพยำบำลปะทิว 
 2.๔.5  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -   ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของเทศบำล  จ ำนวน  ๑  ศูนย ์
 -   ศูนย์บริกำรประชำชนและนักท่องเที่ยว   จ ำนวน  ๑  ศนูย์ 
 -   สถำนีต ำรวจภูธร  จ ำนวน  ๑  แห่ง  คือ  สถำนีต ำรวจภูธรปะทิว 

 2.5  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 2.5.1  การจัดเก็บขยะ 
 เทศบำลต ำบลปะทิว  ใช้บ่อทิ้งขยะของเทศบำลเมืองชุมพรเป็นที่ทิ้งขยะ  อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดเก็บ
ขยะของเทศบำล  มีรถบรรทุกขยะจ ำนวน  2  คัน  ขนำดควำมจุ  1 ตัน  และ 7 ตัน  ปริมำณขยะ  1,500  กก./วัน 

 2.5.2  สภาพการเป็นเจ้าของท่ีดินส าหรับก าจัดขยะ 
 -  ท้องถิ่นจัดซื้อที่ทิ้งขยะ  เมื่อ  พ.ศ. 2538  จ ำนวน  10 ไร่  รำคำ  500,000  บำท 
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 2.6 ด้านการเมือง - การบริหาร 
 2.6.1  โครงสร้ำงและอัตรำก ำลังในกำรบริหำรงำนของเทศบำลต ำบลปะทิว 

 

 
               -   มีกำรบริหำรในรูปแบบนำยกเทศมนตรี  โดย  นำยมนต์ชัย  โกษฐเพชร  นำยกเทศมนตรีต ำบลปะ
ทิว  ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลปะทิว  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๕  และ  พระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  มีหน้ำที่รับผิดชอบควบคุมกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ  โดย
แต่งตั้งให้มีผู้ช่วย  ๒  คน  เป็นรองนำยกเทศมนตรี  คือ นำยนรำกร  ทองนอก  และ  นำงวันทิพย์  กลิ่นจันทร์  มี
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  ๑  คน  คือ  นำยสำยัณห์  รักษำ  และ เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  คือ นำงพรรณนำ  
วงศ์สัมพันธ์ 
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 -  สภำเทศบำลต ำบลปะทิว  ประกอบด้วย สมำชิก  จ ำนวน  12  คน  มีประธำนสภำเทศบำล  1  คน  
รองประธำนสภำเทศบำล  1  คน  และสมำชิกสภำเทศบำล  10  คน  (แต่งตั้งสมำชิกสภำเทศบำล  1  คน  เป็น
เลขำนุกำรสภำเทศบำล)  โดยทั้งหมดมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชน 
 -  และฝ่ำยปฏิบัติงำนประจ ำมีปลัดเทศบำลเป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุด  โดยมีพนักงำนจ ำนวนรวม
ทั้งหมด  50  คน  ประกอบด้วย  พนักงำนเทศบำล  จ ำนวน  14  คน  ลูกจ้ำงประจ ำ  จ ำนวน  ๓  คน  พนักงำน
จ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน  22  คน  และพนักงำนจ้ำงทั่วไป  จ ำนวน  11  คน  ( ข้อมูลจำกทะเบียนคุมบุคลำกร  
วันที่  23  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๕7 )  แบ่งส่วนรำชกำรเป็น  ๑  ส ำนัก  ๔  กอง  ดังนี้ 

 1.  ส ำนักปลัดเทศบำล    มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของงำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย  งำนธุรกำร-สำรบรรณ  งำนทะเบียนรำษฎร์  งำนบุคลำกร  งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน  งำน
พัฒนำชุมชน  งำนเทศกิจ  และงำนประชำสัมพันธ์ 
 2.  กองคลัง   มีหน้ำที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่กำรเงินและบัญชี  งำนผลประโยชน์  
งำนพัสดุ  และงำนแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 3.  กองช่ำง   มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่งำนสำธำรณูปโภค  งำนวิศวกรรม
และควบคุมอำคำร  งำนจัดสถำนที่และงำนไฟฟ้ำสำธำรณะ 
 4.  กองกำรศึกษำ   มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่งำนบริหำรกำรศึกษำ  งำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย  และงำนส่งเสริมกำรศึกษำและวัฒนธรรม 
 5.  กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม    มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่งำนสุขำภิบำล
อนำมัย  กำรควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม  งำนสำธำรณสุขชุมชน  และงำนป้องกันควบคุมโรคต่ำงๆ 
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กำรคลังท้องถิ่น 
 โครงสร้ำงทำงกำรคลังของเทศบำลต ำบลปะทิว  มีแหล่งที่มำของรำยรับและรำยจ่ำยหลำยประเภทดังนี ้
 1.  ด้ำนรำยรับ   มีรำยได้จำกภำษีอำกรประเภทต่ำงๆ  ค่ำธรรมเนียม  ค่ำปรับ  และค่ำใบอนุญำต  
นอกจำกนี้เทศบำลยังมีรำยได้จำกเทศพำณิชย์  และเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 

ตารางสถิติรายได้ของเทศบาลต าบลปะทิว  (พ.ศ. 2552 -2556) 

ปี  พ.ศ. รำยได้ของเทศบำล 
(บำท) 

เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 
(บำท) 

เงินอ่ืนๆ  
(บำท) 

รวมรำยรับ 
ตำมงบประมำณทั่วไป

(บำท) 
๒๕๕๒ ๑๐,๗๓๔,๑๕๒.๕๙ ๑๓,๕๘๓,๑๖๘.๘๒ - ๒๔,๓๑๗,๓๒๑.๔๑ 
๒๕๕๓ ๑๓,๖๐๖,๘๑๘.๘๑ ๑๒,๙๐๕,๕๐๗ - ๒๖,๕๑๒,๓๒๕.๘๑ 
2554 10,575,200 10,300,000 - 20,875,200 
2555 13,673,931.18 12,095,607.41 - 25,769,538.59 
2556 17,360,883.22 10,221,236.00 - 27,582,119.22 

 
        2.  ด้ำนรำยจ่ำย   เทศบำลแบ่งรำยจ่ำยออกเป็นรำยจ่ำยประจ ำและรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน 

ตารางสถิติรายจ่ายของเทศบาลต าบลปะทิว  (พ.ศ. 2552 - 2556) 

ปี  พ.ศ. รำยจ่ำยประจ ำ 
(บำท) 

รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน 
(บำท) 

รวมรำยจ่ำย 
ตำมงบประมำณทั่วไป 

(บำท) 
๒๕๕๒ ๑๙,๓๙๗,๕๕๓.๔๘ ๑,๔๔๘,๖๕๔.๙๐ ๒๐,๘๔๖,๒๐๘.๓๘ 
๒๕๕๓ ๑๙,๒๖๙,๓๒๑.๔๑ ๕,๙๙๐,๔๙๐.๕๐ ๒๕,๒๕๙,๘๑๑.๙๑ 
2554 20,807,684 55,000 20,862,684 
2555 21,140,578.08 1,792,631.77 22,933,209.85 
2556 19,179,537.73 3,825,317.37 23,004,855.10 

 
 

เครื่องมือเครื่องใช้ 
 ปัจจุบันนี้ เทศบำลยังมีปัญหำด้ำนเครื่องมือเครื่องใช้อยู่พอสมควร  เช่น 
 ๑.  สถำนที่ก ำจัดขยะ  ซึ่งเทศบำลยังต้องใช้บ่อทิ้งขยะของเทศบำลเมืองชุมพรเป็นที่ทิ้งขยะ 
 ๒.  เครื่องมือเครื่องใช้ยังมีไม่เพียงพอแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่ของฝ่ำยต่ำงๆ  เนื่องจำกเทศบำลมี
งบประมำณจ ำกัด  แต่จะต้องปรับปรุงหรือจัดซื้อให้ได้บ้ำงเพ่ือกำรปฏิบัติงำนของ  เทศบำลจะได้เกิดควำม
คล่องตัว 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 

3.1  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในอนาคตของเทศบาล 
ต าบลปะทิว 

 สรุปสถานการณ์การพัฒนา  ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำใน
ปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis  เป็นกำรประเมินโดยวิเครำะห์ถึง
โอกำสและภำวะคุกคำมหรือข้อจ ำกัด  อันเป็นสภำวะแวดล้อมภำยนอกที่มีผลต่อกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ  ของท้องถิ่น  
รวมทั้งกำรวิเครำะห์  จุดอ่อน  จุดแข็งของท้องถิ่น  อันเป็นสภำวะแวดล้อมภำยในท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นกำร
ประเมินสถำนภำพของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
 จำกกำรประเมินศักยภำพของเทศบำลต ำบลปะทิว  โดยเทคนิค  SWOT  Analysis  ปรำกฏ
ว่ำมีสถำนภำพกำรพัฒนำ  ดังนี้ 
 ๓.๑.๑ การวิเคราะห์จุดแข็ง ( Strengths ) 
   ๑. มีกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีต่ำง ๆ 
   ๒. มีกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงภำครัฐและเอกชน 
   ๓. ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตเนื่องจำกมีสถำนีต ำรวจและโรงพยำบำลอยู่ใน 
       พ้ืนที ่
   ๔. มีรำยได้ท่ีได้จำกกำรเก็บภำษี 
   ๕. มีกำรคมนำคมที่สะดวก 
   ๖. มีท ำเลกำรลงทุนที่ดเีป็นจุดศูนย์กลำงทำงด้ำนเศรษฐกิจของอ ำเภอปะทิว 
   ๗. มีแหล่งเงินทุนและมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำร 
   ๘. เทศบำลมีพื้นที่เขตให้บริกำรน้อย ท ำให้ดูแลประชำชนและให้บริกำรอย่ำงทั่วถึง 
   ๙. มีระบบอินเตอร์เน็ตและน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
   ๑๐. กำรบริหำรจัดกำรยึดหลักธรรมมำภิบำล 
   ๑๑. มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ให้ประชำชนทรำบอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 
   1๒. มีข้อบังคับท้องถิ่นข้ึนมำบังคับใช้ 
 ๓.๑.๒ การวิเคราะห์จุดอ่อน ( Weakness ) 
   ๑. มีขนำดพื้นที่ที่จ ำกัดท ำให้กำรจัดเก็บภำษีได้น้อย 
   ๒. เยำวชนขำดคุณธรรมและจริยธรรม 
   ๓. ขำดกำรรักษำสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   ๔. ชุมชนไม่มีควำมเข้มแข็ง  กำรรวมกลุ่มท ำได้ยำก 
   ๕. กำรด ำเนินงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำรมีข้ันตอนมำก  ซับซ้อน  ก่อให้เกิด
ควำมล่ำช้ำ  ขำดควำมยืดหยุ่นในกำรปฏิบัติงำนและกำรแบ่งหน้ำที่ในปฏิบัติงำนยังไม่ชัดเจน 
   ๖. งบประมำณด้ำนกำรพัฒนำมีจ ำกัด 
 ๓.๑.๓ โอกาส  ( Opportunity ) 
   ๑. นโยบำยรัฐบำลให้กำรสนบัสนุน 
   - ด้ำนเงินทุนในกำรประกอบอำชีพ ด้ำนกำรศึกษำ  ด้ำนสุขภำพ  นโยบำยไทยเข้มแข็ง  
นโยบำยกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ 
   ๒. นโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจตำมแผน  พรบ.ก ำหนดและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ  
ท ำให้บทบำท  ภำรกิจ  หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจนมำกขึ้น 
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๓. นโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่น  ท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถ
บริหำรบริหำรจัดกำรงบประมำณเพ่ือแก้ไขปัญหำได้อย่ำงอิสระ 
   ๔. นโยบำยของรัฐบำลที่ส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน  ในกำร
บริหำรและกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนและประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
   ๕. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริกำรสำธำรณะและมีบทบำทในกำรบริหำรกิจกำรท้องถิ่น
เพ่ิมมำกข้ึน 
   ๖. มีเส้นทำงคมนำคมทีส่ะดวกและครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ๓.๑.๔ ปัญหาอุปสรรค ( Threats ) 
   ๑. ประชำชนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ด้ำนกำรมีส่วนร่วมและกำรตรวจสอบ  
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำล 
   ๒. สถำนกำรณ์กำรเมืองไม่มั่นคงท ำให้เศรษฐกิจถดถอย 
   ๓. ปัญหำกำรประสบภัยธรรมชำติตำมฤดูกำล  เช่น  ภัยแลง้  น้ ำท่วม 
   ๔. ปัญหำกำรจัดสรรงบประมำณท่ีลดลงท ำให้กำรพัฒนำของเทศบำลในบำงเรื่อง
ต้องชะงักและไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่ได้อย่ำงเพียงพอ 
   ๕. ชุมชนขำดกำรรวมตัวที่เข้มแข็ง  ขำดกำรรวมกลุ่มเป็นองค์กรชุมชน 
   ๖. สินค้ำกำรเกษตรรำคำต่ ำ 
   ๗. กำรถ่ำยโอนภำรกิจ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 จำกกำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำออกมำโดยกำรวิเครำะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  ซึ่งเป็นปัจจัยภำยใน  
และกำรวิเครำะห์โอกำส  และอุปสรรค  ซึ่งปัจจัยภำยนอก  ท ำให้มองเห็นได้ว่ำ  เทศบำลต ำบลปะทิวเป็นองค์กร
ที่ก ำลังเติบโตและก้ำวหน้ำ  ซึ่งรำกฐำนกำรบริหำรเพ่ือพัฒนำเมืองอย่ำงยั่งยืน  แม้จะมีจุดอ่อนและเป็นปัญหำบ้ำง  
แต่เป็นเพียงส่วนน้อยที่สำมำรถพัฒนำและแก้ไขได้ด้วยระบบคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลำกรในองค์กร  ส่วน
อุปสรรคซึ่งเป็นปัจจัยภำยนอกต้องอำศัยกำรพัฒนำศักยภำพของบุคคลทุกภำคส่วนในท้องถิ่น  และบุคลำกรขององค์กร  
อย่ำงเข้มข้นและต่อเนื่อง  และจำกกำรมีจุดแข็งที่เหนือกว่ำจุดอ่อนท ำให้สถำนกำรณ์พัฒนำที่ผ่ำนมำเป็นไปอย่ำง
ก้ำวหน้ำและตรงตำมปรัชญำของกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง 

หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 

 เทศบำลต ำบลปะทิว  ได้ด ำเนินกำรพัฒนำโดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรของประชำชนเป็นหลัก  และนโยบำย
กำรด ำเนินงำนนั้นต้องสอดคล้องสนับสนุนตำมนโยบำยของรัฐบำล  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  แผนพัฒนำ
จังหวัดและแผนพัฒนำอ ำเภอ  โดยนโยบำยที่สนับสนุนพอสรุปได้ดังนี้  คือ 
 1. นโยบำยกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 เทศบำลสนับสนุนโครงกำรต่ำงๆ  ทีต่่อต้ำนยำเสพติดและป้องกันมิให้เยำวชนประชำชนใน  เขตเทศบำลติดยำเสพติด 
 2. นโยบำยกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
 เทศบำลเน้นในเรื่องกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว  โดยสนับสนุนโครงกำรต่ำงๆ  ที่ให้ประชำชน  มีรำยได้
และเป็นชุมชนเข็มแข็ง 
 3. นโยบำยกำรแก้ปัญหำคอรัปชั่น ฯลฯ 
 เทศบำลแก้ไขปัญหำ  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมหรือแสดงควำมคิดเห็นกำรท ำงำนได้อย่ำงโปร่งใส 
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 4. นโยบำยกำรสร้ำงระบบกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมท่ีดีตำมหลักธรรมมำภิบำล 
 โดยมีหลักกำรพื้นฐำน  6  ประกำร  ได้แก่  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักควำมโปร่งใส  
หลักกำรมีส่วนร่วม  หลักควำมรักผิดชอบ  หลักควำมคุ้มค่ำ 

การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของท้องถิ่น 
 จำกกำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนในด้ำนต่ำงๆ  ของเทศบำลและผลจำกำรส ำรวจปัญหำควำมต้องกำร
ของประชำชนในเขตเทศบำล  เทศบำลจึงได้มีนโยบำยริเริ่มในกำรพัฒนำของท้องถิ่นดังนี้ 
 1. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 เป็นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอย่ำงมีระบบรวมถึงกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  
ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบและอ ำนำจหน้ำที่ให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของประชำชน 

2. ด้ำนเศรษฐกิจ 
 ฝึกอบรมอำชีพ  เป็นนโยบำยที่พัฒนำครอบคลุมกิจกรรมต่ำงๆ  โครงกำรที่สนับสนุนกำรจัดตั้งกลุ่ม  
ให้ประชำชนในชุมชนมีงำนท ำเสริมสร้ำงรำยได้  มีกำรรวมตัวในกำรจัดตั้งกลุ่มแม่บ้ำน  กลุ่มอำชีพต่ำงๆ  มีกำร  
อบรมส่งเสริมอำชีพ  สร้ำงควำมม่ันคงในอำชีพ  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
 3. ด้ำนสังคมและกำรศึกษำ 
 เป็นกำรพัฒนำที่ครอบคลุมด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  ให้ประชำชนมีสุขภำพแข็งแรง  ปลอดภัย
จำกโรคภัยต่ำงๆ  มีควำมปลอดภัยและเป็นชุมชนเข็มแข็ง  มีกำรศึกษำดี  ตลอดจนสังคมปลอดยำเสพติด  ส่งเสริม-
รักษำขนบธรรมเนียมประเพณีต่ำงๆ  มีกำรร่วมมือในกำรอยู่ร่วมกันของสังคมอย่ำงเอ้ืออำทรต่อกัน 
 4. ด้ำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 
 สนับสนุนให้ประชำชนและชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน
ให้เป็นระบบและต่อเนื่องรวมทั้งบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมให้สะอำดและถูกหลักสุขำภิบำล  พัฒนำกำรเป็นเมืองน่ำอยู่ 
 5. ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
 เป็นกำรพัฒนำซึ่งครอบคลุมกำรสร้ำงองค์กรกำรเรียนรู้  กำรมีส่วนร่วมของประชำชน  ตลอดจนกำรบริกำร
ให้ประชำชนได้รับควำมสะดวกสบำย  และกำรพัฒนำองค์กรเจ้ำหน้ำที่ให้มีประสิทธิภำพ  และประชำชนสำมำรถรู้
เหตุกำรณ์ได้ทัน  และสำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนได้อย่ำงโปร่งใส 
 6. ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
 ให้เทศบำลต ำบลปะทิว  เป็นเมืองรองรับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  รักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อม  และศิลปวัฒนธรรม  ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำให้เป็นศูนย์จ ำหน่ำย
ของที่ระลึกจำกท้องถิ่น 
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในช่วงของแผนพัฒนาที่ผ่านมา 
 สรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำเทศบำลประจ ำปี  2556  ได้มีกำรด ำเนินกำร
ครบถ้วนทุกสำขำพัฒนำ  และได้มีกำรเพ่ิมเติมแผนพัฒนำเทศบำลประจ ำปี  2556  เพ่ือให้ตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชน  และแก้ไขปัญหำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มำกที่สุด  โดยแยกผลกำรประเมิน
ออกตำมสำขำกำรพัฒนำ  ทั้งแผนพัฒนำเทศบำล  ประจ ำปี และแผนพัฒนำเทศบำลเพ่ิมเติม  ประจ ำปี  
2556  ดังนี ้
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 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ได้มีกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน  ปรับปรุงถนน  ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ  ขุดลอกคูระบำยน้ ำ  ไฟฟ้ำสำธำรณะ  
ปรับปรุงตลำดสด   และห้องน้ ำตลำดสด  ทำงเท้ำในเขตเทศบำลตำมแผนพัฒนำเทศบำล  ประจ ำปี 2556  เช่น  
โครงกำรปรับปรุงถนนสำยปะทิว-ท่ำแซะ (หน้ำไปรษณีย์ปะทิว)  โครงกำรขยำยเขตประปำถนนเทศบำล 9   โครงกำร
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยวัดเขำเจดีย์ - ถนนสำยเทศบำล 2 (หลังส ำนักงำนเกษตรและศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนบำงสน)  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยเลียบวัดเขำเจดีย์  โครงกำรปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณหลังสถำนีรถไฟปะทิว  โครงกำรย้ำยระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  โครงกำรปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณเขตทำง
หลวงแผ่นดินหมำยเลข 3201  โครงกำรขยำย ถนนบริเวณหน้ำสถำนีรถไฟปะทิว  โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำงสน  โครงกำรปรับปรุงห้องประชุม (อำคำรป้องกันฯ)  ซึ่งโครงกำรข้ำงต้นเป็นงบประมำณ
จำกรำยได้  และจำกเงินอุดหนุนทั่วไปบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2556  และงบประมำณ
รำยจ่ำยเพ่ิมเติม ประจ ำปี  2556  ซึ่งสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน  และบรรเทำควำม
เดือดร้อนของ  ประชำชนในกำรใช้ถนน  และกำรป้องกันน้ ำท่วมขัง  ได้ในระดับหนึ่ง 
 โครงกำรในแผนพัฒนำเทศบำลที่ไม่ได้ด ำเนินกำรทั้งสิ้น  8  โครงกำร  เช่น  )  โครงกำรก่อสร้ำงถนน
หินคลุกเชื่อมต่อถนนสำยเทศบำล 8 – เทศบำล 10  โครงกำรปรับปรุงหลังคำตลำดสด  โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ  
ถนนสำยบ้ำนทองหลำง-บ้ำนบำงจำก (บริเวณสำมแยกตลำดใน)  โครงกำรปรับปรุงถนนสำยเจริญรัฐ (สี่แยกเจริญรัฐ-
หน้ำส ำนักงำนสำธำรณสุข)  โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะถนนสำยวัดเขำเจดีย์ - ถนนสำยเทศบำล ๒ (หลัง
ส ำนักงำนเกษตรและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำงสน)  โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะถนนสำยเทศบำล 13  
โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะถนนสำยเทศบำล 1 (สำยเข้ำประปำ)  โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนสำย
ปะทิว-ท่ำแซะ (สี่แยกเจริญรัฐ-บริเวณหน้ำวัดเขำเจดีย์)  เนื่องจำกงบประมำณไม่เพียงพอ  ซึ่งคำดว่ำสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ในปีถัดไป 

 ด้านสังคมและการศึกษา 
 จัดได้ว่ำเป็นปัญหำที่ส ำคัญต้องรีบแก้ไข  ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนสุขำภิบำลอำหำร  ด้ำนโรคติดต่อ  ด้ำนยำเสพติด  
ซึ่งเทศบำลต ำบลปะทิว  ได้มีกำรด ำเนินกำรครอบคลุมทุกปัญหำที่กล่ำวมำแล้ว  โดยผลที่ออกมำเป็น   ที่น่ำพึง
พอใจในระดับหนึ่ง  แต่ด้วยปัญหำด้ำนสังคมที่มีอยู่มำก จึงไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ทั้งหมด  ซึ่งยังมีปัญหำอีก
มำกมำยที่เทศบำลต้องรีบด ำเนินกำรแก้ไข  เช่น  ปัญหำยำเสพติด  ซึ่งในขณะนี้เทศบำลได้จัดตั้งชุมชนขึ้นใน
เขตเทศบำล  ซึ่งต่อไปในกำรปฏิบัติสำมำรถด ำเนินกำรในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน 
 ด้านการเมือง และการบริหาร 
 เทศบำลต ำบลปะทิวได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรทุกด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย  ด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้  ด้ำนสถำนที่ปฏิบัติงำน และเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้
เพียงพอ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน  ผลที่ออกมำท ำให้เทศบำลมีศักยภำพในกำรให้บริกำรแก่
ประชำชนมำกขึ้น  มีกำรแบ่งสัดส่วนของแต่ละกองออกอย่ำงชัดเจน  แต่เทศบำลยังคงมีปัญหำที่ต้องแก้ไขอีก
มำก  ไม่ว่ำจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประชำชนยังไม่ค่อยเข้ำใจระบบกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จึงไม่ค่อย   ได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชนในกำรพัฒนำเท่ำที่ควร 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ด้วยเทศบำลต ำบลปะทิว  เป็นเทศบำลที่มีพ้ืนที่ขนำดเล็กเพียง  1.86  ตำรำงกิโลเมตร  มีประชำชน
อำศัยอยู่หนำแน่นท ำให้มีปัญหำพอสมควรในด้ำนสิ่งแวดล้อม  เช่น  น้ ำเสีย  กำรจัดเก็บขยะมูลฝอย  ด้วยศักยภำพ
ของเทศบำลที่มีขนำดเล็กท ำให้เทศบำลไม่มีสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจเพ่ือควำมต้องกำรของประชำชน  แต่ใน
เขตเทศบำลก็ยังพอมีสวนสำธำรณะให้ประชำชนออกก ำลังกำย 
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 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 จำกกำรวิเครำะห์เทศบำลต ำบลปะทิวพอสรุปแนวทำงได้ดังนี้ 
ศักยภาพและปัญหา  ควำมต้องกำรของท้องถิ่นท่ีผ่ำนมำและโอกำสในกำรแก้ปัญหำในอนำคต 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ศักยภำพ 
   เครือข่ำยถนนในเขตเทศบำลสำมำรถเชื่อมโยงไปสู่ทำงหลวงไปยังจังหวัดชุมพรและกรุงเทพมหำนคร  
ได้ประกอบกับมีทำงรถไฟสำยใต้ผ่ำนเขตเทศบำล  ซึ่งสำมำรถพัฒนำเครือข่ำยกำรคมนำคมได้ 
   ปัญหำ 
  ถนนหนทำงยังไม่ได้มำตรฐำนเท่ำท่ีควร ถนนหลำยสำยยังเป็นถนนลูกรังในช่วงฤดูฝนเป็นหลุม     
เป็นบ่อเกิดน้ ำท่วมขังท ำให้กำรสัญจรไปมำไม่ค่อยสะดวกเท่ำที่ควร และสิ้นเปลืองงบประมำณในกำรซ่อมแซม  
   ควำมต้องกำร 
  ประชำชนต้องกำรถนนที่ได้มำตรฐำนและถนนอยู่ในสภำพที่พร้อมสัญจรไปมำได้สะดวกและ
สำมำรถเชื่อมโยงได้ทั่วเขตเทศบำล 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
   ศักยภำพ 

   เทศบำลเป็นศูนย์รวมควำมเจริญของตัวอ ำเภอปะทิว  และเป็นย่ำนกำรค้ำขำยและบริกำร เป็น
ศูนย์รวมทำงเศรษฐกิจของอ ำเภอ 
   ปัญหำ 
   เทศบำลยังไม่มีลำนค้ำชุมชน  สหกรณ์ชุมชน  เพื่อเป็นศูนย์รวมผลิตผลอย่ำงแท้จริง  เนื่องจำก
ไม่มี   งบประมำณที่จัดกำรด้ำนนี้  ประชำชนจึงมีเพียงเฉพำะตลำดสดเพียงแห่งเดียวที่ใช้ค้ำขำยอยู่ในปัจจุบัน 
   ควำมต้องกำร 
   ประชำชนในชุมชนต้องกำรให้มีกำรจัดตั้งศูนย์รวม (ลำนค้ำชุมชน)  หรือสหกรณ์ชุมชนและ
ปรับปรุงตลำดสดเพ่ือให้มีที่จ ำหน่ำยสินค้ำ  พร้อมทั้งให้มีกำรสร้ำงอำชีพให้ประชำชนมีรำยได้พ่ึงพำตนเองได้ 

3. ด้านสังคมและการศึกษา 
   ศักยภำพ 

   อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลมีมำกกว่ำสุขำภิบำล  พร้อมทั้งงบประมำณ  หำกเทศบำลปฏิบัติให้ได้
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ก็จะน ำควำมผำสุกมำให้กับประชำชนในท้องถิ่นได้อย่ำงทั่วถึง 
   ปัญหำ 
   ที่ผ่ำนมำกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรด้ำนสังคม  และกำรศึกษำยังมีน้อย  เช่น  สุขภำพอนำมัย  
กำรศึกษำ  ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ประชำชนยังไม่ได้รับบริกำรหรือพัฒนำเท่ำที่ควร  เนื่องจำกขำด   
กำรประชำสัมพันธ์  งบประมำณมีจ ำกัด 
   ควำมต้องกำร 

- ประชำชนในเขตเทศบำลต้องกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
- ประชำชนต้องกำรควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ประชำชนต้องกำรมีกำรศึกษำที่ดี มีกำรจัดกำรเรียน กำรสอน หลักสูตร บุคลำกรและสื่อทั้ง

ในระบบโรงเรียน เละนอกโรงเรียน 
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- ประชำชนต้องกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรประชำคม เพ่ือรับทรำบ ตรวจสอบ ติดตำม

กำรด ำเนินงำนของรัฐได้ 
- ประชำชนต้องกำรรักษำขนบธรรมเนียมประเพณีต่ำงๆ เพื่อคนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ศักยภำพ 

   เทศบำลต ำบลปะทิว  มีควำมหนำแน่นของประชำกรไม่มำกนัก  ปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจึงส่งผลกระทบไม่มำกเท่ำที่ควร  หำกวำงระบบกำรจัดกำรไว้เป็นอย่ำงดีคงจะไม่เสียงบประมำณ
มำกในกำรจัดกำรภำยหลัง 
   ปัญหำ 
   ประชำชนในชุมชนยังขำดจติส ำนึกในกำรรักษำธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและขำดกำรดูแลอย่ำงเหมำะสม  
พร้อมทั้งกำรบังคับใช้กฎหมำยไม่เข็มงวดและไม่มีประสิทธิผล  นอกจำกนั้นแล้วกำรกระจำยตัวของชุมชนไม่มี    
โครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับอย่ำงเพียงพอ 
   ควำมต้องกำร 
   ประชำชนในเขตเทศบำล ต้องกำรเป็นกำรพัฒนำในเชิงคุณภำพ  โดยกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงจริงจังและต้องกำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติที่
เสียหำย  เพื่อให้กลับคืนสภำพที่ใช้ได้ดี 

5. ด้านการเมือง - การบริหาร 
   ศักยภำพ 

   เทศบำลเป็นองค์กรที่มีประชำชนหลำกหลำยอำชีพรวมกันอยู่และเป็นชุมชนที่มีควำมเจริญพอ 
สมควร  พร้อมทั้งประชำชนมีควำมตื่นตัวในกำรที่จะพัฒนำชุมชนของตนเองให้เจริญในทุกๆ ด้ำน  เทียบเท่ำ
เทศบำลอ่ืนที่เจริญแล้ว  ประชำชนพยำยำมสร้ำงชุมชนเข็มแข็ง  ชุมชนที่ปลอดจำกสำรเสพติด  และมีควำม
ตื่นตัวในระบบประชำธิปไตยอย่ำงเต็มรูปแบบ 
   ปัญหำ 
   เดิมประชำชนในเขตเทศบำลไม่ค่อยเข้ำใจในระบบกำรเมืองเท่ำท่ีควร  คือควำมเป็นอยู่แบบ
ธรรมดำไม่กระตือรือร้นต่อกำรพัฒนำ  พร้อมทั้งไม่ค่อยมีส่วนร่วมในกำรเมืองเท่ำที่ควร 
   ควำมต้องกำร 
   ชุมชนของเทศบำลปัจจุบันมีควำมตื่นตัวในกำรเมืองเกือบทุกรูปแบบ  พร้อมทั้งสร้ำงชุมชนที่  
เข็มแข็ง  ปลอดจำกยำเสพติด และสนใจในกำรพัฒนำบ้ำนเมือง และชุมชนของตนเองให้ก้ำวหน้ำอยู่ตลอดเวลำ
ในทุก ๆ ระดับ  พร้อมทั้งมีจิตส ำนึกในกำรสร้ำงระเบียบวินัยให้กับตนเองและชุมชน 

  6.  ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
          ศักยภำพ 

 ในเขตเทศบำลไม่มีสถำนที่ท่องเที่ยวตำมธรรมชำติ แตม่ีสถำนที่ท่องเที่ยวบำงส่วนที่
พอจะพัฒนำเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวในชุมชนได้ เช่น วัดเขำเจดีย์ 
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   ปัญหำ 
 รำยได้ของเทศบำลมีจ ำกัด ไม่เพียงพอกับกำรพัฒนำ จ ำเป็นต้องขอรับเงินอุดหนุนงบประมำณ
จำกส่วนกลำง หรือ จัดสรรงบประมำณให้ในกรณีพิเศษ ซึ่งปรำกฎตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอน
กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ท ำให้เทศบำลมีรำยได้เพ่ิมข้ึน 
   ควำมต้องกำร 
   ประชำชนในเขตเทศบำลต้องกำรให้ท้องถิ่นเป็นเมืองที่รองรับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
รักษำทรัพยำกรธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อม  และศิลปวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำให้เป็นศูนย์จ ำหน่ำยของที่
ระลึกจำกท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 11 
 1.) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 - กำรสร้ำงควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมควบคู่กับกำรเสริมสร้ำงขีด 
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและสร้ำงโอกำสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
 - กำรจัดบริกำรทำงสังคมให้ทุกคนตำมสิทธิขั้นพื้นฐำน  เน้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจในกำรพัฒนำประเทศ 
 - กำรเสริมสร้ำงพลังให้ทุกภำคส่วนสำมำรถเพ่ิมทำงเลือกกำรใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมใน 
เชิงเศรษฐกิจ สังคม  และกำรเมืองได้อย่ำงมีคุณค่ำและศักดิ์ศรี 
 - กำรสำนสร้ำงควำมสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่ำร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ 
สังคม  และเสริมสร้ำงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส  มีระบบตรวจสอบและกำรบผิด
ชอบที่รัดกุม 

2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
- กำรปรับโครงสร้ำงและกำรกระจำยตัวประชำกรให้เหมำะสม 
- กำรพัฒนำคุณภำพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
- กำรส่งเสริมกำรลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพอย่ำงเป็นองค์รวม 
- กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม  

3.) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร  ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
- กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติที่เป็นฐำนกำรผลิตภำคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
- กำรเพ่ิมประสิทธิภำพและศักยภำพกำรผลิตภำคเกษตร 
- กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตรตลอดห่วงโซ่กำรผลิต 
- กำรสร้ำงควำมม่ันคงในอำชีพและรำยได้ให้แก่เกษตรกร 
- กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและพัฒนำพลังงำนชีวภำพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
- กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนชีวภำพเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศและควำม 

เข้มแข็งภำคเกษตร 
- กำรปรับระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและพลังงำน 

4.) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
- กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรพัฒนำที่มีคุณภำพและยั่งยืน 
- กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 
- กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันท่ีมีประสิทธิภำพ  เท่ำเทียม และเป็นธรรม 
- กำรบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจส่วนรวมอย่ำงมีเสถียรภำพ 

 5.) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

- กำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภำยใต้กรอบควำม 
ร่วมมือในอนุภูมิภำคต่ำง ๆ  

- กำรพัฒนำฐำนลงทุนโดยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับอนุภูมิภำค 
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 - กำรสร้ำงควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
- กำรเข้ำร่วมเป็นภำคีควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและภูมิภำคภำยใต้บทบำทที่ 

สร้ำงสรรค์  เป็นทำงเลือกในกำรด ำเนินนโยบำยระหว่ำงประเทศในเวทีโลก 
- กำรสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจในภูมิภำคด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  

กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน  และกำรส่งเสริมแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ 
- กำรมีส่วนร่วมอย่ำงส ำคัญในกำรสร้ำงสังคมนำนำชำติที่มีคุณภำพชีวิต  ป้องกันภัย 

จำกกำรก่อกำรร้ำยและอำชญำกรรม  ยำเสพติด  ภัยพิบัติ  และกำรแพร่ระบำดของโรคภัย 
6.)  ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

- กำรอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสร้ำงควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
- กำรปรับกระบวนทัศน์กำรพัฒนำและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่กำร 

เป็นเศรษฐกิจและสังคมคำร์บอนต่ ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศ  เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
- กำรเตรียมควำมพร้อมรองรับภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 
- กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันด้ำนกำรค้ำจำกเงื่อนไขด้ำนสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจำกกำรเปลี่ยนแปลง 

สภำพภูมิอำกำศ 
- กำรเพ่ิมบทบำทประเทศไทยในเวทีประชำคมโลกท่ีเกี่ยวข้องกับกรอบควำมตกลงและ 

พันธกรณีด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 
- กำรควบคุมและลดมลพิษ 
- กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภำพโปร่งใส   

และเป็นธรรมอย่ำงบูรณำกำร  
 

ส่วนท้องถิ่นในฐานะบทบาทของภาคีพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 11   
 1.)  น ำแผนชุมชนมำประกอบกำรจัดสรรงบประมำณกำรพัฒนำท้องถิ่นและผลักดันกำรด ำเนินงำน
ภำยใต้แผนชุมชนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม  โดยกำรระดมทรัพยำกรภำยในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งจำกภำครัฐ  
เอกชน  พัฒนำเอกชน  และชุมชน  เพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและควำมเป็นเจ้ำของที่น ำไปสู่กำรพัฒนำชุมชน  
โดยชุมชน  เพ่ือชุมชน 
 2.) จัดบริกำรทำงเศรษฐกิจและสังคมขั้นพ้ืนฐำนให้ชุมชนอย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ  คนในชุมชน
เข้ำถึงแหล่งทุน  กำรศึกษำ  สำธำรณสุข  และกำรคุ้มครองทำงสังคมได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน 
 3.) ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำคีกำรพัฒนำต่ำงๆ  ในทุกระดับ  ตั้งแต่ชุมชน  จังหวัด  กลุ่มจังหวัด  
ภูมิภำค  และประเทศ  ในกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมกำรพัฒนำที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่ำงกว้ำงขวำง
ในหลำยมิติ   พร้อมสนับสนุนให้มีมำตรกำรทำงสังคมเพ่ือเฝ้ำระวังและตรวจสอบบริกำรต่ำงๆ  ให้มีควำมโปร่งใส  
เป็นธรรม  โดยมีมำตรกำรคุ้มครองผู้ที่ท ำประโยชน์เพื่อชุมชน/สังคม 
 4.) พัฒนำฐำนข้อมูลท้องถิ่นให้เป็นระบบ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งข้อมูลครัวเรือน  ข้อมูล
ศักยภำพท้องถิ่นในประเด็นต่ำงๆ  อำทิ  กำรรวมกลุ่มกำรจัดกิจกรรมของชุมชน ทุนทำงเศรษฐกิจ  ทุนทำง 
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ทรัพยำกรธรรมชำติ  ทุนภูมิปัญญำท้องถิ่นและปรำชญ์หรือผู้น ำตำมธรรมชำติในชุมชน  สนับสนุนกำรจัดกำร
องค์ควำมรู้ในชุมชน  ประสำนสถำบันกำรศึกษำในพ้ืนที่ และเปิดเวทีให้ภำคประชำสังคมมีบทบำทในกำรร่วม
พัฒนำและเป็นแกนในกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 
 5.) พัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินผลของชุมชน  และจัดท ำตัวชี้วัดควำมเข้มแข็งของชุมชนในมิติต่ำงๆ  
เช่น  ตัวชี้วัดควำมสุขของชุมชน  ทั้งควำมสุขภำยในจิตใจ  เช่น  กำรเข้ำถึงหลักศำสนำ  ควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น  
เป็นต้น  และควำมสุขภำยนอก เช่น กำรมีครอบครัวอบอุ่น กำรมีปัจจัยสี่พอเพียง  กำรมีหลักประกันในชีวิต  เป็นต้น 

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด 
2.  แนวทางการพัฒนาจังหวัดชุมพร 

2.1  ยุทธศาสตร์จังหวัด   
  1)  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  สู่ประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ครอบครัวชุมชน     
เข้มแข็ง  มีความมั่นคงปลอดภัย  และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  2)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  วัฒนธรรม  และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ 
  3)  เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย  เกษตรอุตสาหกรรม  และเทคโนโลยี
สะอาด 
  4)  แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ ์

2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอปะทิว 

1.  กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
2.  กำรป้องกันกำรปรำบปรำมยำเสพติด 
3.  กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร 
4.  กำรแก้ไขปัญหำรำคำพืชเศรษฐกิจส ำคัญของอ ำเภอ 
5.  กำรส่งเสริมให้ทุกชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
6. กำรส่งเสริมระบบบริหำรสังคมขั้นพ้ืนฐำนทุกด้ำนท่ีมีคุณภำพครอบคลุมเป็นธรรม 
7.  ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

2.3  วิสัยทัศน์จังหวัดชุมพร (Vision) 
“ชุมพรน่าอยู่  สู่เกษตรกรรมที่ย่ังยืน  และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” 

 
2.4  พันธกิจ (Mission) 

  1)  สร้างเสริมศักยภาพคน  ครอบครัว  ชุมชน และสังคมท่ีมีคุณภาพ 
2)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการ 

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
3)  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของสินค้าเกษตร และเพ่ิมผลิตภาพ 

สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
4)  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
5)  พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง  การปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย   

ความมั่นคงภายในสังคม 
6) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนภายใต้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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2.5  เป้าประสงค์รวม (Objectives) 
  1)  คนมีคุณภาพ  ชุมชนเข้มแข็ง 
  2)  แหล่งท่องเที่ยวมีคุณภาพ 
  3)  ผลิตภาพสินค้าเกษตร  และความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น 
  4)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  5)  ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
  6)  จังหวัดชุมพรเป็นเมืองน่าอยู่ 

2.6  ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
  1) ครัวเรือนในจังหวัดชุมพรยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านเกณฑ์ จปฐ.  
  2) จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
  3) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน 
  4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
  5) จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมและความไม่โปร่งใสลดลง 
  6) ความสุขมวลรวมของจังหวัดชุมพรเพิ่มขึ้น 

2.7  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic  Issue) 
  1)  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
  2)  การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
  3)  การผลิตสินค้าเกษตร  เกษตรอุตสาหกรรม  และการตลาด 
  4)  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5)  ด้านความมั่นคง 

วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลปะทิว 
“ปะทิวเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม   พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน   อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม” 

พันธกิจ 
1. ให้มีถนนที่ได้มำตรฐำนและเพียงพอแก่กำรสัญจร 
2. ให้มีกำรวำงท่อระบำยน้ ำในถนนทุกสำย และปรับปรุงท่อที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น 
3. ให้ประชำชนมีรำยได้เพ่ิมขึ้น 
4. ให้ประชำชนมีสุขภำพดี 
5. ให้เยำวชน ประชำชน รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ 
6. ให้ชุมชนปลอดจำกพำหนะของโรคติดต่อ 
7. ให้ประชำชนมีควำมรู้อย่ำงน้อยต้องส ำเร็จกำรศึกษำภำคบังคับ 
8. ให้ชุมชนเกิดควำมเข้มแข็ง 
9. ให้ประชำชนรู้จักระเบียบวินัยด้ำนจรำจร 
10. ให้สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบำลดูสะอำดสวยงำม 
11. จัดให้มีกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
12. จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบำล 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน 
เป้าหมาย 

ปี 2558-2562 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี2562 

1. ขยำยกำรพัฒนำและกำร
บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
อย่ำงทั่วถึงและเพียงพอ 
2. พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำร ให้ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของประชำชน 

 
1)ร้อยละของครัวเรือนที่
มีกำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว 
2)ร้อยละของครัวเรือนที่ 
มีสำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำร ครบถ้วน 

 
1)ครัวเรือนที่มีกำรคมนำคม
สะดวกรวดเร็วมีร้อยละ 65 
ของครัวเรือน ทั้งหมด 
2)ครัวเรือนที่มีระบบ
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 
ครบถ้วน มีร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 
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100% 
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3. เสริมสร้ำงเศรษฐกิจชุมชน ให้ 
เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ 
4. ส่งเสริมกำรลงทุน สร้ำงงำน 
สร้ำงรำยได้ ให้ประชำชนใน   
ท้องถิ่น 

1)ร้อยละของระบบ
เศรษฐกิจที่มีกำรขยำยตัว 
2)ร้อยละของครัวเรือนที่
มีรำยได้เพ่ิมขึ้น 
3)ร้อยละของประชำชนที่
ว่ำงงำน 

3)ระบบที่มีกำรขยำยตัว ร้อย
ละ 60 
4)ครัวเรือนที่มีรำยได้เพ่ิมขึ้น มี
ร้อยละ 10 ของครัวเรือน
ทั้งหมด 
-ประชำชนในเขตเทศบำลที่
ว่ำงงำน ร้อยละ 20 
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จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน 
เป้ำหมำย 

ปี 2558-2562 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี2562 

5. ประชำกรในท้องถิ่นมีควำม
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
6. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุก 
ระดับ 
7. พัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำกร 

1)ร้อยละครัวเรือนที่มีควำม
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน 
2)ร้อยละของประชำชนที่
ได้รับกำรศึกษำ 
3)ร้อยละของประชำชนที่มี
คุณภำพชีวิตที่ดีได้เกณฑ์
มำตรฐำน 
 

5)ครัวเรือนที่มีควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน มีร้อยละ 70 
ของครัวเรือนทั้งหมด 
6)ประชำชนที่ได้รับกำรศึกษำร้อย
ละ 70 ของประชำชนทั้งหมด 
7)ประชำชนที่มีคุณภำพชีวิตที่ดี มี
ร้อยละ 60 ของประชำชนทั้งหมด 
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8. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 
 
 
9. ประชำชนมีจิตส ำนึกในกำร 
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และ 
สิ่งแวดล้อม 
 
10. สร้ำงควำมเป็นเมืองน่ำอยู่  
น่ำอำศัย และน่ำมอง 

1)จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำร
ก ำจัดขยะอย่ำงถ ูกสุขลักษณะ 
 
2)ร้อยละของประชำชนที่มี
จิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม 
3)ภูมิทัศน์ในเขตเทศบำล
ได้รับกำรปรับปรุงแต่งเติม 
4)จ ำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในเขตเทศบำล 
 

1)ครัวเรือนที่มีกำรก ำจัดขยะอย่ำง
ถูกสุขอนำมัย มรี้อยละ  40  ของ
จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 
2)ประชำชนที่มีจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อมมีร้อยละ 50 ของ
ประชำชนทั้งหมด 
3)  ภูมิทัศน์ในเขตเทศบำลมีกำร
ปรับปรุงแต่งเติมเพียงร้อยละ 20 
4)  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน
เขตเทศบำลมีเพ่ิมขึ้น 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน 
เป้าหมาย 

ปี 2558-2562 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี2562 

11. ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
ปกครองท้องถิ่น 
 
12. ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง
พ่ึงตนเองได้ 
13. ประชำชนมีระเบียบวินัย 
ยึดหลักกฎหมำยเป็นแนวทำงใน
กำรด ำเนินชีวิต 

1)ร้อยละของประชำชนที่มี
ส่วนร่วมในกำรปกครอง
ท้องถิ่น 
2)ร้อยละของชุมชนที่
สำมำรถพ่ึงตนเองได้ 
3)ร้อยละของประชำชนที่มี
ระเบียบวินัย ยึดหลัก
กฎหมำยเป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินชีวิต 
 

1)ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
ปกครองท้องถิ่น มีร้อยละ 50 ของ
ประชำชนทั้งหมด 
2)ชุมชนที่สำมำรถพ่ึงตนเองได้ มี
ร้อยละ 50 ของชุมชนทั้งหมด 
3)ประชำชนมีระเบียบวินัย ยึด
หลักกฎหมำยเป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินชีวิต  มีร้อยละ 60 ของ
ประชำชนทั้งหมด 
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บทท่ี 5 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลปะทิว 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 
 

1. ก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมเส้นทำงคมนำคม 
2. ขยำยเขตบริกำรไฟฟ้ำให้ทั่วถึง 
3.  ก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมและขยำยเขตประปำ  
4. ขยำยเขตบริกำรโทรศัพท์ให้ครอบคลุมในพ้ืนที่ 
5. ก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำรและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและ
คุณภำพชีวิตให้เป็นเมืองที่น่ำอยู่ 
 

1. ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้
พิกำร ผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกไร้และประชำชนทั่วไป 
2. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนขององค์กรต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 
3. สนับสนุนกำรสำธำรณสุขและกำรป้องกันโรคระบำด,โรคติดต่อ,โรค
ไม่ติดต่อ และป้องกันโรคระบำดในสัตว์ 
4. ส่งเสริมกิจกรรมให้บริกำรด้ำนสุขภำพแก่ประชำชนและสนับสนุน
กองทุนประกันสุขภำพ 
5. ส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร 
6. ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
7.  ด ำเนินกำรก ำจัดขยะ  สิ่งปฏิกูล  มูลฝอย และเหตุร ำคำญ 
8.  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
9. ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  รักษำควำมสงบเรียบร้อยของ
ประชำชน 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ  
ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณี  และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
 
 

1  ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำให้กับประชำชน 
2  ส่งเสริมกำรพัฒนำวิชำชีพครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3  ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมทำงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี 
4  ท ำนุ บ ำรุง รักษำมรดกทำงศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และสืบ
ทอดภูมิปัญญำท้องถิ่น 
5  เตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับกำรถ่ำยโอนภำรกิจด้ำนกำรศึกษำ 

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม 

1. ปรับปรุง พัฒนำ  บ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
2. อนุรักษ์ คุ้มครอง  ดูแล  และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
5.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำร 
ส่งเสริมอำชีพ  และกำรท่องเที่ยว 
 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนอำชีพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำร
บริหำร และกำรพัฒนำบุคลำกร 

1. สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน และกำร 
ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
2. สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นนโยบำยของรัฐบำล 
3. พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรแก่ประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล 
4. พัฒนำด้ำนข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำล 
5. เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ 
6. จัดหำและซ่อมบ ำรุงวัสดุครุภัณฑ์ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
7. พัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 6 
การน าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถ่ินไปสูก่ารปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.2548 
ก ำหนดให้มีคณะติดตำมและประเมินผลพัฒนำ โดยให้ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 (1.) สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน 3 คน 
 (2.) ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นที่ประชำคมท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวน 2 คน 
 (3.) ผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน 2 คน 
 (4.) หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรที่คัดเลือกกันเองจ ำนวน 2 คน 
 (5.) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวน 2 คน 
โดยให้คณะกรรมกำร เลือกกรรมกำรคนหนึ่งท ำหน้ำที่ประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรอีกคนหนึ่ง

ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำร 
2. หน้ำที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำล 

  (1.) ก ำหนดแนวทำงวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒำ 
  (2.) ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

 (3.) รำยงำนผล และเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร 
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประกำศผลกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ภำยในเดือน
ธันวำคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 

 (4.) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือช่วยเหลืองำนตำมที่เห็นสมควร 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจมอบให้หน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกด ำเนินกำร หรือร่วม
ด ำเนินกำร 

ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำได้โดยมีข้ันตอนด ำเนินกำร ดังนี้ 
 (1.) คณะกรรมกำรและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำง ข้อก ำหนด ขอบข่ำย 

และรำยละเอียดของงำนที่จะมอบหมำยให้หน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอก ด ำเนินกำรเพ่ือเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 
 (2.) ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติข้อก ำหนด ขอบข่ำยและรำยละเอียดของงำน 
 (3.) หน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกด ำเนินกำรหรือร่วมด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
 (4.) ให้หน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกที่ด ำเนินกำรหรือร่วมด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 

 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลต่อคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล  เพ่ือ
ประเมินผลกำรรำยงำนผล เสนอควำมเห็นต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

 (5.) ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิ่น  คณะกรรมกำร
พัฒนำ 

ท้องถิ่น และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบ โดยทั่วกันอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 

4. เพื่อประโยชน์ของประชำชนโดยส่วนรวม และเพ่ือให้กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

สอดคล้องกับแนวนโยบำยของรัฐบำล  กระทรวงมหำดไทยอำจจัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตำมควำมเหมำะสม 
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การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  เทศบำลต ำบลปะทิว  ใช้แบบรำยงำน 3 รูปแบบตำมที่กรม

ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด ดังนี้ 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ใช้แบบรายงานแบบที่ 1 เพ่ือเป็นกำรทบทวนว่ำได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ได้ใช้กระบวนกำรครบ

ทุกขั้นตอน 
2. ใช้แบบรายงานแบบที่ 2 เพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำนของโครงกำร  กำรเปลี่ยนแปลงโครงกำร  กำร

ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  กำรติดตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ตลอดจนปัญหำและอุปสรรค
ในกำรด ำเนินงำน 

3. ใช้แบบรายงานแบบที่ 3 เพ่ือติดตำมผลช่วงสุดท้ำย เพ่ือประโยชน์ส ำหรับบุคลำกร หน่วยงำน 
และเป็นฐำนในกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ท้องถิ่น ต่อไป โดยอำศัยข้อมูลจำกแบบรำยงำนแบบที่ 3/2  และ
แบบรำยงำนที่ 3/3 

 
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมนิผลแผนฯ แบบตดิตามแผนฯ แบบประเมนิผลแผน 

แบบที ่1 

การประเมินการจดัท า
แผนยทุธศาสตร์ของ 

อปท. 

แบบที ่2 

แบบติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานของ อปท. 

แบบที ่3/1 

แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์ 

แบบที ่3/2 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงานของ อปท. ใน
ภาพรวม 

แบบที ่3/3 

แบบประเมินความพอใจต่อผล
การด าเนินงานของ อปท. ในแต่
ละยทุธศาสตร์ 
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ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

ระบบติดตามผล ระบบประเมินผล 
ผู้

ประเมิน 
รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

อปท., 
คกก.
ติดตำมฯ 

1. ใช้แบบรำยงำนแบบที่ 2 
แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ของเทศบำล  
2. ส่งรำยงำนให้
คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ต.ค.-พ.ย.
ของทุกปี 

อปท., 
คกก.
ติดตำมฯ 

1. ใช้แบบรำยงำนที่ 1 ก ำกับกำร
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของ
เทศบำล 
2. ส่งรำยงำนให้คณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 

เมื่อ
เทศบำล 
ประกำศใช้
แผน 

1. ใช้แบบรำยงำนที่ 3/1 แบบ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ 
2. ใช้แบบรำยงำนที่ 3/2 แบบ
ประเมินควำมพอใจต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของเทศบำลใน
ภำพรวม 
3. ใช้แบบรำยงำนที่ 3/3 แบบ
ประเมินควำมพอใจต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของเทศบำล ในแต่ละ
ยุทธศำสตร์ 
4. ส่งรำยงำนให้คณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 

 

คกก.
ติดตำมฯ 

1. ตรวจสอบรำยงำน 
2. วิเครำะห์รำยงำนตำมแบบ 
3. รำยงำนผลให้ผู้บริหำร
ทรำบ 
 
 
 
 
 
 
 

15 วัน 
นับตั้งแต่รับ
รำยงำน 

คกก.
ติดตำมฯ 

1. ตรวจสอบรำยงำน 
2. วิเครำะห์รำยงำนตำมแบบ
รำยงำน 
3. เสนอผู้บริหำรทรำบ 
 

 

ผู้บริหำร 1. เสนอสภำเพ่ือทรำบ 
 
2. ประกำศให้ประชำชนทรำบ 

1. ภำยใน
ธันวำคม 
2. 
ประกำศ
ไม่น้อย
กว่ำ 30 
วัน 
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ยุทธศาสตร์ที่  1       กำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม 
แนวทางท่ี  1            กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำ ถนน ทำงระบำยน้ ำ ทำงเท้ำ 
โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2558-2562 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ป2ี562 

1. ก่อสร้ำงถนน 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
3. ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรูตัววี 

พ้ืนที่ถนนที่ก่อสร้ำง 
จ ำนวนถนนที่ได้รับกำรซ่อมแซม 
จ ำนวนรำงระบำยน้ ำ 

4 สำย 
3 สำย 
1 สำย 

2 
3 
1 

1 
- 
- 

1 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

กองช่ำง 
กองช่ำง 
กองช่ำง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1     การพัฒนาด้านการคมนาคม 
แนวทางท่ี2           ขยำยระบบสำธำรณูปกำร สำธำรณูปโภค 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2558-2562 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ป2ี562 
1.ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 
2.ขยำยเขตกำรจ่ำยน้ ำประปำ 

จ ำนวนไฟฟ้ำสำธำรณะที่ขยำย 
จ ำนวนระบบประปำที่ขยำย 

4  สำย 
4  สำย 

1   
1   

1  
1  

1   
1 

1 
1 

- 
- 

กองช่ำง 
กองช่ำง 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1     การพัฒนาด้านการคมนาคม 
แนวทางท่ี  3          พัฒนำระบบจรำจร 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2558-2562 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี2562 
1. ติดต้ังกระจกมองทำงและติดตั้งไฟ

กระพริบสีเหลืองบริเวณทำงแยก 
2. ตีเส้นจรำจรและเครื่องหมำยจรำจร 

จ ำนวนกระจกมองทำงและไฟ
กระพริบสีเหลืองบริเวณทำงแยก 
จ ำนวนถนนในเขตเทศบำลมี
เครื่องหมำยจรำจรชัดเจนทุกเส้น 

6  จุด 
 
7  เส้น 

3 
 
3 

- 
 
2 

- 
 
2 

- 
 
- 

- 
 
- 

กองช่ำง 
 
กองช่ำง 

 
 



- 29 – 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2       การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี  1            ส่งเสริมกำรลงทุนสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ให้ประชำชนในท้องถิ่น 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2558-2562 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ป2ี562 
1.ฝึกอบรมและส่งเสริมอำชีพ 
2.ปรับปรุงตลำดสดเทศบำล 

รำยได้ของประชำชน 
รำยได้ของประชำชน 

3 ครั้ง 
1 ครั้ง 

- 
1 

- 
- 

1 
- 

1 
- 

1 
- 

กองสำธำรณสุข 
กองสำธำรณสุข 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2       การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี 2           พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2558-2562 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ป2ี562 

1. จัดท ำป้ำยแนะน ำกำรเดินทำง 
3. ก่อสร้ำงป้ำยชุมชน 

จ ำนวนป้ำยที่จัดท ำ 
จ ำนวนป้ำยที่จัดท ำ 

10   ป้ำย 
4  ป้ำย 

3 
4 

3 
- 

2 
- 

1 
- 

1 
- 

กองช่ำง 
กองช่ำง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2       การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี 3           ใช้กีฬำเป็นยุทธศำสตร์พัฒนำคนและสังคมโดยกำรสนับสนุนอุปกรณ์กีฬำและส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกีฬำ 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2558-2562 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี2562 

1. โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเทศบำลคัพ ควำมร่วมมือของประชำชนใน
เขตเทศบำล 

5  ครั้ง 
 

1 1 1 1 1 กองกำรศึกษำ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3       การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา 
แนวทางท่ี1      พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2558-2562 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ป2ี562 
1.ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์ 
2.ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
3 .ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 
 

ประชำชนมีควำมรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ 
 
สุขภำพของประชำชน 
จ ำนวนสุนัขที่เป็นโรคโรคพิษสุนัขบ้ำลดลง 
ประชำชนมีควำมรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 
 

ทุกชุมชน 
 
5 ครั้ง 
5 ครั้ง 

ทุกชุมชน 
 
1 
1 

ทุกชุมชน 
 
1 
1 
 

ทุกชุมชน 
 
1 
1 

ทุกชุมชน 
 
1 
1 

ทุกชุมชน 
 
1 
1 

กองสำธำรณสุข 
 
กองสำธำรณสุข 
กองสำธำรณสุข 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3       การพฒันาด้านสังคม การศึกษา 
แนวทางท่ี 2           พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2558-2562 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี2562 
1. โครงกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมภำยใน

ศูนย์เด็กเล็ก 
2. โครงกำรเข้ำค่ำยวิชำกำร 
3. โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์เด็กเล็ก 

สุขภำพจิตของนักเรียนและ
บุคลำกร 
จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร 
สุขภำพจิตของนักเรียนและ
บุคลำกร 

3 ครั้ง 
 
1  ครั้ง 
1   ครั้ง 

1 
 
1 
1 

1 
 
- 
- 

1 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

กองช่ำง 
 
กองกำรศึกษำ 
กองกำรศึกษำ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3       การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา 
แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมฟ้ืนฟูอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2558-2562 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี2562 
1. โครงกำรจัดงำน เทิดพระเกียรติ 
2. โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง 
3. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
4. จัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 
5. กิจกรรมวันสงกรำนต์ 
 
 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

10 ครั้ง 
5 ครั้ง 
5 ครั้ง 
5 ครั้ง 
5  ครั้ง 

2 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
1 
1 
1 

ส ำนักปลัด 
กองกำรศึกษำ 
ส ำนักปลัด 
กองกำรศึกษำ 
กองกำรศึกษำ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4       การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 1  สร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2558-2562 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ป2ี562 
1.รณรงค์ประชำสัมพันธ์
ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 
 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 5 ครั้ง 1 1 1 1 1 กองสำธำรณสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4       การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 2  บ ำบัดและก ำจัดขยะมูลฝอย 
 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2558-2562 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ป2ี562 
 
1. ขุดลอกคูคลองใน

เขตเทศบำล 
2. ซื้อถังขยะ 
 
 
 

 
ปริมำณน้ ำท่วมขังลดลง 
 
จ ำนวนถังขยะ 

 
5 ครั้ง 
 
200  ถัง 

 
1 
 
50 

 
1 
 
40 

 
1 
 
60 

 
1 
 
50 

 
1 
 
- 

 
กองสำธำรณสุข 
 
กองสำธำรณสุข 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5       การพฒันาด้านการเมือง และการบริหาร 
แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรปกครองท้องถิ่น 
 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2558-2562 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ป2ี562 
1. โครงกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำเทศบำลและนำยก   
เทศมนตรี 
 

จ ำนวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 1 ครั้ง - - - 1 - ส ำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5       การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร 
แนวทางท่ี 2    ปรับปรุงงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2558-2562 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ป2ี562 
1. โครงกำรฝึกอบรม
อำสำสมัครป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือนในเขต   
เทศบำล 
 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม 1 ครั้ง 1 - - - - ส ำนักปลัด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5       การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร 
แนวทางท่ี 3    เพ่ิมประสิทธิภำพวิธีกำรท ำงำน 
 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2558-2562 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี2562 
1.โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ 
2.โครงกำรจัดซื้อเครื่องท ำลำยเอกสำร 
3.โครงกำรจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟของคอมพิวเตอร์ 
4.โครงกำรจัดซื้อเครื่องเส ียงห ้องประช ุมแบบไร ้สำย 
5.โครงกำรจ ัดซื้อโต  ะห้องประช ุม 
6.โครงกำรจัดซื้อเครื่องขยำยเสียงขนำดไม่เกิน 
150 วัตต์ และล ำโพงขนำด 15 นิ้วและ 18 นิ้ว 
จ ำนวน 6 ตัว 

เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฎิบัติงำน 
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฎิบัติงำน 

1 ครั้ง 
1 ครั้ง 
10 ชุด 
1 ครั้ง 
1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

1 
1 
10 
1 
- 
1 

- 
- 
- 
- 
1 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

กองช่ำง 
กองคลัง 
กองคลัง 
ส ำนักปลัด 
ส ำนักปลัด 
ส ำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5       การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร 
แนวทางท่ี 3    เพ่ิมประสิทธิภำพวิธีกำรท ำงำน 
 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2558-2562 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ป2ี562 
7. โครงกำรจัดซื้อเครื่องบันทึกเทป 
8.โครงกำรจดัซื้อเครื่องปรับอำกำศ  
9.โครงกำรจัดซื้อเก้ำอ้ีพลำสติกส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
10.โครงกำรจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ 
 

เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
 

1 ชุด 
3 เครื่อง 
100 ตัว 
1 เครื่อง 

1 
3 
100  
1 

- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
 

ส ำนักปลัด 
กองกำรศึกษำ 
กองกำรศึกษำ 
กองคลัง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6       ยุทธศาสตร์การให้บริการ 
แนวทางท่ี 1    พัฒนำบุคลำกรให้มีทัศนคติและมีใจรักในกำรให้บริกำร 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2558-2562 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี2562 

1. โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 

ทักษะ/ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที ่

5 ครั้ง 
 
 

1 1 
 
 

1 
 

1 1 ส ำนักปลัด 

 


