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คาํนํา 
 

  แผนพฒันาสามปี  ขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย  เป็นแผนพฒันาที!จดัทําขึ $นเพื!อ
เป็นเครื!องมือในการแปลงนโยบายและแผนยทุธศาสตร์   การพฒันาขององค์การบริหารสว่นตําบลหาดยาย 
ไปสูก่ารปฏิบตัซิึ!งมีรายละเอียดในระดบัโครงการที!ระบวุตัถปุระสงค์ เป้าหมายผลผลิตรายปี     (รวม  ๓   ปี) 
งบประมาณรายปี  (รวม ๓ ปี)  ผลที!คาดว่าจะได้รับและหน่วยงานรับผิดชอบ นอกจากนั $นแผนพฒันาสามปี
นี $  ยงัสามารถติดตามประเมินผลผ่านทาง  Internet  ระบบสารสนเทศเพื!อการวางแผนและประเมินผลการ
ใช้จา่ยงบประมาณ 
  การกําหนดเป้าหมายดําเนินงานในแผนพฒันาสามปีนี $   เป็นการกําหนดโดยการประมาณ 
การจากรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย   ที!คาดว่าจะได้รับในแต่ละปีงบประมาณ  และการ
ประสานกับหน่วยงานที!เกี!ยวข้องเพื!อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ ดงันั $นตาม
เป้าหมาย ตามแผนพฒันาสามปีนี $  อาจมีการปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ!มเติมเพื!อให้สอดคล้องกบังบประมาณที!
ได้รับจริงหรืองบประมาณ  ที!ได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานที!เกี!ยวข้อง  ที!สอดคล้องกบัปัญหา  ศกัยภาพ
และความต้องการของประชาชน  ซึ!งอาจจะมีการเปลี!ยนแปงในแตล่ะปี 
  ในการจดัทําแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)  องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย
โดยได้มีการจดัทําประชาคมหมู่บ้าน  เพื!อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในตําบลหาดยาย  
และได้มีการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน  ของทุกหมู่บ้าน  เพื!อให้ทางหมู่บ้านได้นําเสนอ
ปัญหาความต้องการ  และนําปัญหาความต้องการของประชาคมหมู่บ้าน  แผนชมุชนจากทุกหมู่บ้าน  และ
ข้อมลูพื $นฐานในการพฒันาจากหนว่ยงานตา่ง ๆ  โดยมีคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทําแผนเป็นผู้ รวบรวม
ปัญหาและความต้องการ  นํามาจดัทําแผนพฒันาสามปี  เสนอคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พิจารณาร่างแผนพฒันาสามปี  เพื!อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  เสนอแผนพฒันาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้ความเห็นชอบ  และประกาศใช้
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๖-๒๕๕๘)  ตอ่ไป 

                                 
 
      องค์การบริหารสว่นตําบลหาดยาย   
      ต.หาดยาย  อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 
 
 



 
 

สารบัญ 

เรือง                 หน้า 

ส่วนที  ๑  บทนํา         ๑ 

ส่วนที  ๒  สภาพทัวไปขององค์การบริหารส่วนตาํบล     ๔ 

ส่วนที  ๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถินในปีทีผ่านมา     ๑๙ 

ส่วนที  ๔  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี    ๒๖ 

ส่วนที  ๕  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา       ๓๘ 

ส่วนที  ๖  การตดิตามและประเมินผล       ๑๓๘  

 

ภาคผนวก  
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แผนที!ตําบลหาดยาย อําเภอหลงัสวน  จงัหวดัชมุพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒ 
ส่วนที ๑ 
บทนํา 

 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

  แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.  ๒๕๕๖-๒๕๕๘)   ขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย  เป็น
แผนพฒันาเศรษฐกิจ  และสงัคมขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย  ที!สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพฒันาขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย    และเป็นแผนพฒันาที!มีความต่อเนื!อง   โดยจะมีการ
ทบทวนและปรับปรุงจากแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีเป็นการกําหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์เพื!อให้บรรลุถึง
โครงการ/กิจกรรมที!วางไว้   และเพื!อเป็นเครื!องมือในการจดัทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์การ
บริหารสว่นตําบลหาดยายตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ในการจัดทาํแผนพัฒนาสามปี 

๑.  เพื!อปฏิบตัติามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจดัทําแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ!น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

๒. เพื!อกําหนดแนวทางการพฒันาการบริหารทรัพยากรที!มีอยา่งจํากดั  ให้มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล 

๓. เพื!อนําโครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบตัโิดยกําหนดเวลาในชว่งสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๖-
๒๕๕๘)    

๔. เพื!อเป็นแนวทางในการจดัทํางบประมาณรายจา่ยประจําปีตอ่ไป 

ขั 8นตอนการจัดทาํแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) 

 การจดัทําแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๖-๒๕๕๘)    ขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย  มี
ขั $นตอนในการจดัทํา  ๗  ขั $นตอน  ดงันี $ 

๑.  ขั $นตอนการเตรียมการจดัทําแผน 
๒. ขั $นตอน การคดัเลือกยทุธศาสต์แนวทางการพฒันา 
๓. ขั $นตอน  การเก็บรวบรวมข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลู 
๔. ขั $นตอน  การกําหนดวตัถปุระสงค์ของแนวทางการพฒันา 
๕. ขั $นตอน  การจดัทํารายละเอียด โครงการ/กิจกรรมการพฒันา 
๖. ขั $นตอน  การจดัทําร่างแผนพฒันาสามปี 
๗. ขั $นตอน การอนมุตัแิละประกาศใช้แผนพฒันาสามปี 



 

           ๓ 
 

ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 

 การจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย  นํามาตดัสินใจ  กําหนด
แนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
สงูสดุ  และสามารถกํากบัตดิตามและประเมินผลการพฒันาท้องถิ!นได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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๕ 

ส่วนที  ๒ 
สภาพทัวไปและข้อมูลพื 8นฐานขององค์การบริหารส่วนตาํบลหาดยาย 

 

 
 
 

๑. สภาพทัวไป 
องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ!นซึ!งจัดขึ $นตาม

พระราชบญัญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  โดยได้รับการประกาศจดัตั $งเมื!อ  
๒๓  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๔๐  มีฐานะเป็นนิติบคุคล   และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ!น  จดัเป็นองค์การ
บริหารสว่นตําบลขนาดกลาง 

 
 
 
 
          ๖ 

 



๑.๑ ทีตั 8ง  
                             ที!ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย ตั $งอยู่เลขที! ๑๕๖ หมู่ที! ๔ ตําบลหาดยาย 
อําเภอหลงัสวน  จงัหวดัชมุพร  ๘๖๑๑๐  โดยมีระยะทางหา่งจากอําเภอหลงัสวนประมาณ  ๘  กิโลเมตร 

โทรศพัท์ ๐๗๗-๕๐๖๖๒๒-๔  โทรสาร  ๐๗๗-๕๐๖๖๒๒ 

www.hadyai.com.hadyai@hotmail.com        

๑.๒   เนื 8อที 
องค์การบริหารสว่นตําบลหาดยาย  มีพื $นที!ทั $งตําบล ๗๕,๘๖๓.๗๘ ไร่  คดิเป็น ๑๒๑.๓๘ 

ตารางกิโลเมตร   โดยมีอนาเขตติดตอ่กบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ!นอื!น ๆ  ดงันี $ 

           ทิศเหนือ  จดกบัตําบลวงัตะกอ     อําเภอหลงัสวน 
       ทิศตะวนัออก  จดกบัตําบลทา่มะพลา  อําเภอหลงัสวน 
       ทิศใต้  จดกบัตําบลบ้านควน    อําเภอหลงัสวน 
       ทิศตะวนัตก  จดกบัตําบลปังหวาน    อําเภอพะโต๊ะ 
 

ภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย เป็นที!สูง ส่วนมากจะเป็นภูเขา
และป่าไม้     เป็นตําบลที!มีแม่นํ $าหลังสวนไหลผ่าน และมีลําห้วยจํานวนหลายสาย เหมาะแก่การทํา
การเกษตร 

สภาพภูมิอากาศ  ประกอบด้วย ฤดรู้อนในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ – พฤษภาคม   และฤดฝูน   
ในชว่งเดือนมิถนุายน – มกราคม โดยทั!วไปสภาพภมูิอากาศของตําบลหาดยาย มีสภาพอากาศร้อนชื $น 

 

 

 

 

 

 

          ๗ 

 

๑.๓ ข้อมูลพื 8นทีเกษตรรรม 

 



 

ประเภทที!ดนิ ไร่ 
พื $นที!ทั $งตําบล ๗๕,๘๖๓.๗๘ 
พื $นที!ประกาศเขตปฏิรูปที!ดนิ ๑๓,๔๑๙ 
พื $นที!กนัออกและกนัคืน ๒,๑๖๗ 
พื $นที!จดัได้ ๑๑,๒๕๒ 
พื $นที!จัดแล้ว(สปก.๔-๐๑) ณ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๒ 

๖,๓๕๘ 

  

 

ทีมาของข้อมูล :  แผนที!มาตรการคุ้มครองพื $นที!เกษตรกรรมและฐานข้อมูลเชิงแผนที!ในเขตปฏิรูป
ที!ดนิ ตําบลหาดยาย 
 
            จาก สนง.การปฏิรูปที!ดนิเพื!อเกษตรกรรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 



แผนทีเกษตรกรรมและฐานข้อมูลแผนทีในเขตปฏรูิปทีดิน  
ตาํบลหาดยาย อาํเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๘ 



           ๙ 

๑.๔ จาํนวนหมู่บ้าน 
 

จํานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหาดยายมีจํานวนหมู่บ้านทั $งหมด  ๑๓ 
หมูบ้่าน ดงันี $ 

หมูที่!  ๑             บ้านทุง่ตาชมุ     
  หมูที่!  ๒  บ้านเชี!ยวยา่หม ู    
  หมูที่!  ๓  บ้านทุง่ต้นยาง    

หมูที่!  ๔  บ้านหาดยาย    
  หมูที่!  ๕  บ้านหวัหิน     
  หมูที่!  ๖  บ้านแหลมปาย     
  หมูที่!  ๗  บ้านวงัพรหม  
  หมูที่!  ๘  บ้านในกริม 
  หมูที่!  ๙  บ้านในหงาว 
  หมูที่! ๑๐ บ้านชมุแสง 

หมูที่! ๑๑ บ้านทอนจนัทร์  
  หมูที่! ๑๒ บ้านพรรณราย 
  หมูที่! ๑๓ บ้านห้วยทรายขาว 
     
๑.๕ ท้องถินอืนในหมู่บ้าน 

จํานวนเทศบาล  - แหง่ 
จํานวนหมูบ้่านในเขต อบต. เตม็ทั $งหมูบ้่านมี ๑๓ หมูบ้่าน   

    
๑.๖ ประชากร  
                       องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย  มีประชากรอาศยัอยู่ทั $งสิ $น  ๖,๔๗๗ คน    แยกเป็น 
เพศชาย ๓,๒๖๓ คน   เพศหญิง   ๓,๒๑๔   คน   จํานวนครัวเรือน  ๒,๔๑๙  ครัวเรือน      ความหนาแน่น
ของประชากรเฉลี!ย  ๕๓.๓๖  คน    ตอ่ตารางกิโลเมตร 

 

 

 



๑๐ 
ตารางแสดงจาํนวนประชากร 

จาํนวนหมู่บ้าน  ของตาํบลหาดยาย  มี  ๑๓  หมู่บ้าน 
มีเนื 8อทีทั 8งหมด  ๑๒๑.๓๘ ตารางกิโลเมตร  คิดเป็น  ๗๕,๘๖๓.๗๘  ไร่ 

 

หมู่ที ชือหมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม 
จาํนวน

ครัวเรือน
ทั 8งหมด 

ผู้ปกครอง 
เพศชาย เพศหญิง 

๑ บ้านทุง่ตาชมุ ๘๔ ๗๒ ๑๕๖ ๕๑ นายไพฑรูย์ จินาจิ $น 
๒ บ้านเชี!ยวยา่หม ู ๖๒ ๖๓ ๑๒๕ ๔๔ นายยงยศ  เสอืรุ่ง 
๓ บ้านทุง่ต้นยาง ๑๕๗ ๑๖๐ ๓๑๕ ๙๕ นายบญุลอื  จนัทร์ศิริ 
๔ บ้านหาดยาย ๑๙๗ ๒๑๘ ๔๑๕ ๑๗๓ นายสาํเริง  เขียวสม 
๕ บ้านหวัหิน ๑๑๘ ๑๑๗ ๒๓๕ ๘๘ นายเอกพงศ์  พุม่คล้าย 
๖ บ้านแหลมปาย ๒๘๐ ๒๘๙ ๕๖๙ ๒๒๐ นายวชิาญ  ชหูาดยาย 
๗ บ้านวงัพรหม ๑๙๖ ๒๐๑ ๓๙๗ ๑๔๑ นายมาโนช  อ้นมจัฉา 
๘ บ้านในกริม ๔๕๖ ๔๓๓ ๘๘๙ ๓๕๕ นายประจวบ เรืองศิลป์ 
๙ บ้านในหงาว ๔๙๐ ๕๐๒ ๙๙๒ ๓๔๖ นายวิทลู วชิยักลุ 

๑๐ บ้านชมุแสง ๔๐๐ ๓๖๖ ๗๖๖ ๓๑๙ นายประพนัธ์ หนทูอง 
๑๑ บ้านทอนจนัทน์ ๒๑๗ ๒๑๙ ๔๓๖ ๑๗๓ นายธีระพงษ์ สวสัดิbไชยชนะ 
๑๒ บ้านพรรณราย ๑๓๙ ๑๖๗ ๓๐๖ ๑๐๙ นายประยงค์ เสนีย์ยทุธ 
๑๓ บ้านห้วยทรายขาว ๔๖๗ ๔๐๗ ๘๗๔ ๓๐๕ นายเลก็ บตุรเวช 

รวม ๓,๒๖๓ ๓,๒๑๔ ๖,๔๗๗ ๒,๔๑๙  
 
 

หมายเหตุ : ข้อมลู ณ วนัที!  ๒๓  เดือน  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๕  จาก สํานกับริการการทะเบียน กรมการ
ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            ๑๑ 
 
๒. ด้านเศรษฐกจิ 

๒.๑  การประกอบอาชีพ 

       ประชากรตําบลหาดยาย  สว่นใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทําสวนผลไม้ เช่น เงาะ , ทเุรียน , มงัคดุ 
ยางพารา , ปาล์มนํ $ามนั  ด้านปศสุตัว์ มีการเลี $ยงสตัว์บ้างแต่เป็นสว่นน้อย ด้านอตุสาหกรรมมีโรงงานอตุสาหกรรมขนาด
กลางและเลก็ ซึ!งเป็นโรงงานด้านการผลผลติทางการเกษตร คือโรงงานปาล์มนํ $ามนั และโรงรมยาง 

๒.๒ แรงงาน 
       จํานวนประชากรในวยัทํางานของตําบลหาดยาย ประมาณร้อยละ ๗๘  ประกอบอาชีพในภาคเกษตรรรม   

อาชีพค้าขาย ประมาณร้อยละ ๖  , อาชีพรับราชการ  มีจํานวนร้อยละ ๓ , อาชีพรับจ้าง มีจํานวนร้อยละ ๑๒                         
และอื!นอีกร้อยละ ๑ 

 
๒.๓ หน่วยธุรกิจในเขต  อบต. 

• ปั $มนํ $ามนัและก๊าซ   จํานวน  ๒๔ แหง่ 

• ร้านซอ่มรถ    จํานวน  ๑๓ แหง่ 

• ร้านเสริมสวย   จํานวน   ๗ แหง่ 

• ร้านอาหาร    จํานวน  ๔ แหง่ 

• ร้านจําหนา่ยอาหารแผงลอย  จํานวน  ๒๐ แหง่ 

• โรงสข้ีาว    จํานวน  ๕ แหง่ 

• โรงรับซื $อปาล์มนํ $ามนั   จํานวน  ๑ แหง่ 

• โรงงานอตุสาหกรรม    จํานวน  ๑ แหง่                    
(โรงงานแปรรูปปาล์มนั $นมนั) 

• โรงรับซื $อนํ $ายางพารา   จํานวน  ๔ แหง่ 

• ร้านค้าชมุชน/สหกรณ์ร้านค้า  จํานวน   ๔ แหง่ 

• ร้านค้าปลกี/ขายของชํา  จํานวน  ๔๖ แหง่ 

• ร้านค้าบริการ  Internet    จํานวน  ๑ แหง่ 

• ร้านรับซื $อของเกา่   จํานวน  ๑ แหง่ 
 

๓.  สภาพทางสังคม 
๓.๑ การศึกษา      

• โรงเรียนประถมศกึษา  จํานวน  ๒ แหง่ ประกอบด้วย 
๑. โรงเรียนประชาบษุยวิทย์  หมูที่! ๙ ตําบลหาดยาย 
๒. โรงเรียนบ้านสวนจนัทร์ หมูที่! ๑๑ ตําบลหาดยาย  

• โรงเรียนประถมศกึษา(ขยายโอกาส) จํานวน  ๒ แหง่ ประกอบด้วย 
๑. โรงเรียนชมุชนวดัหาดสาํราญ  หมูที่! ๔ ตําบลหาดยาย 
๒. โรงเรียนบ้านในกริม หมูที่! ๘ ตําบลหาดยาย 



 
         ๑๒ 
 

• ศนูย์พฒันาเดก็เลก็    จํานวน  ๔ แหง่ 
๑. ศนูย์พฒันาเด็กเลก็วดัหาดสาํราญ หมูที่! ๔ ตําบลหาดยาย 
 ๒. ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ประชาบษุยวิทย์ หมูที่! ๙ ตําบลหาดยาย 
๓. ศนูย์พฒันาเด็กเลก็บ้านในกริม หมูที่! ๘ ตําบลหาดยาย 
๔. ศนูย์พฒันาเด็กเลก็บ้านสวนจนัทร์ หมูที่! ๑๑ ตําบลหาดยาย 

• ที!อา่นหนงัสอืพิมพ์ประจําหมูบ้่าน  จํานวน  ๑๓ แหง่ 

๓.๒ สถาบันและองค์กรศาสนา 

• วดัหาดสาํราญ หมูที่! ๔    จํานวน  ๑ แหง่ 

• สาํนกัสงฆ์บ้านพรรณราย หมูที่! ๑๒  จํานวน  ๑ แหง่  
๓.๓ สาธารณสุข 

• สถานีอนามยัประจําตาํบล/หมูบ้่าน  จํานวน  ๒ แหง่ 
ประกอบด้วย 
๑. สถานีอนามยัเฉลมิพระเกียรตติําบลหาดยาย   หมูที่! ๔  จํานวน  ๑  แหง่ 
 ๒. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพบ้านในกริม  หมูที่! ๘   จํานวน  ๑  แหง่ 

• ร้านขายยาแผนปัจจบุนั     จํานวน  ๑  แหง่ 
                    

๓.๔ ความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน 

• ป้อมยามตํารวจ    จํานวน  ๑ แหง่ 

• ศนูย์ อปพร.บ้านในหงาว หมูที่! ๙  จํานวน  ๑ แหง่ 

• ศนูย์ อปพร.อบต.หาดยาย   จํานวน  ๑ แหง่ 

• ศนูย์ อปพร.หมูที่! ๖   จํานวน  ๑ แหง่ 

• สมาชิก อปพร.    จํานวน  ๑๓๕ คน 
                        

๔.  การบริการพื 8นฐาน 
๔.๑ การคมนาคม 

���� ถนนลาดยาง       จํานวน  ๑๐  สาย 
����ถนนคอนกรีต     จํานวน  ๓๐ สาย 

����ถนนลูกรัง      จํานวน ๗๕ สาย  

�สะพาน คสล.     จํานวน  ๒๕ แหง่ 

�ท่อเหลียม คสล.     จํานวน ๓๑  แหง่ 

 
 



 
          ๑๓ 
 

๔.๒ การโทรคมนาคม 

• ที!ทําการไปรษณีย์    จํานวน  ๑ แหง่ 

• สถานีทวนสญัญาณเขาออง    จํานวน  ๑ แหง่ 

• โทรศพัท์สาธารณะประจําหมูบ้่าน  จํานวน  ๒๐ แหง่ 

๔.๓ การไฟฟ้า 

• ครัวเรือนที!มีไฟฟ้าใช้   จํานวน  ๑,๖๘๕ ครัวเรือน 

• ครัวเรือนที!ไมม่ีไฟฟ้าใช้    จํานวน  ๓๐๗ ครัวเรือน 

• ครัวเรือนที!ใช้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์   จํานวน  ๑๙๑ ครัวเรือน 
  

๔.๔ แหล่งนํ 8าธรรมชาต ิ

• ลาํนํ $า , ลาํห้วย    จํานวน  ๔๔ แหง่ 

• หนอง     จํานวน  ๖ แหง่ 

• คลอง     จํานวน  ๑๒ แหง่ 

• บงึ     จํานวน  ๓ แหง่ 
 

๔.๕แหล่งนํ 8าทีสร้างขึ 8น 

• ฝาย/ทํานบกั $นนํ $า    จํานวน  ๑๙ แหง่ 

• บอ่นํ $าตื $น (ขดุเอง)    จํานวน  ๘๗ แหง่ 

• บอ่นํ $าตื $น(เอกชน/สว่นราชการ)  จํานวน  ๑๙ แหง่ 

• บอ่นํ $าบาดาล (เจาะเอง)   จํานวน  ๔ แหง่ 

• บอ่นํ $าบาดาล (เอกชน/สว่นราชการ)  จํานวน  ๑๔ แหง่ 

• บอ่โยก     จํานวน  ๒๐ แหง่ 

• สระนํ $า     จํานวน  ๒๒ แหง่ 

• ประปาหมูบ้่านขนาดกลาง    จํานวน  ๓ แหง่  
       ได้แก่หมูที่! ๔ , หมูที่! ๓ หมูที่! ๕ 

• ประปาหมูบ้่านขนาดใหญ่ หมูที่! ๖  จํานวน  ๑ แหง่   

๕.  ข้อมูลอืน ๆ 
๕.๑ สถานทีท่องเทียว 

• นํ $าตกตาพิน  หมูที่! ๙ ตําบลหาดยาย 

• นํ $าตกวงัถํ $า  หมูที่! ๙ ตําบลหาดยาย 

• ปลกับวัตมู หมูที่! ๙ ตาํบลหาดยาย 

• นํ $าตกชมุแสง  หมูที่! ๑๐ ตําบลหาดยาย 



            ๑๔ 

• นํ $าตกแพรกเศยีร หมูที่! ๑๐ ตําบลหาดยาย 

• นํ $าตกควรเศียร หมูที่! ๑๓ ตําบลหาดยาย 

• เดินป่าอนรัุกษ์ธรรมชาติ  หมูที่!  ๖ ตําบลหาดยาย ระยะเดินทาง  ๕  ชั!วโมง  สาํหรับผู้ ที!
ต้องการทอ่งเที!ยว 

• ลอ่งแพบ้านหวัหิน หมูที่! ๕ ตําบลหาดยาย 
 

๕.๒ มวลชนจัดตั 8งภายในตาํบล        

• กลุม่กองทนุหมูบ้่านหมูที่! ๑   จํานวนสมาชิก ๕๐ คน 

• กลุม่ออมทรัพย์ หมูที่! ๑   จํานวนสมาชิก ๒๐ คน 

• กลุม่แมบ้่านทุง่ตาชมุ   จํานวนสมาชิก ๓๐ คน 

• กลุม่ อสม.หมูที่! ๑    จํานวนสมาชิก ๕ คน 

• กลุม่อาสาสมคัรรักษาหมูบ้่าน (สรบ.) หมูที่! ๑  จํานวนสมาชิก ๑๐ คน 

• กลุม่กองทนุปรับปรุงไม้ผล หมูที่! ๑  จํานวนสมาชิก ๒๐ คน 

• กลุม่กองทนุฟื$นฟ ูหมูที่! ๑   จํานวนสมาชิก ๕๐  คน 

• กลุม่กองทนุหมูบ้่าน หมูที่! ๒   จํานวนสมาชิก ๗๑ คน 

• กลุม่แมบ้่านสตรี หมูที่! ๒   จํานวนสมาชิก ๒๐ คน 

• กลุม่ อสม.หมูที่! ๒    จํานวนสมาชิก ๕ คน 

• กลุม่ออมทรัพย์ หมูที่!  ๒   จํานวนสมาชิก ๑๓๐ คน 

• กลุม่กองทนุปรับปรุงไม้ผล หมูที่! ๒  จํานวนสมาชิก ๓๐ คน 

• กลุม่แมบ้่านสขุาภิบาล หมูที่! ๒  จํานวนสมาชิก ๑๐ คน 

• กลุม่กองทนุหมูบ้่าน  หมูที่! ๓   จํานวนสมาชิก ๑๐๑ คน 

• กลุม่ออมทรัพย์ หมูที่! ๓   จํานวนสมาชิก ๑๖๒ คน 

• กลุม่ อสม. หมูที่!  ๓   จํานวนสมาชิก ๑๓ คน 

• อาสาสมคัรรักษาหมูบ้่าน (สรบ.)หมูที่! ๓ จํานวนสมาชิก ๕ คน 

• กลุม่กองทนุหมูบ้่าน หมูที่! ๔   จํานวนสมาชิก ๘๖ คน 

• กลุม่แมบ้่านหาดยาย   จํานวนสมาชิก ๑๓๑ คน 

• กลุม่ อสม.  ๔    จํานวนสมาชิก ๑๒ คน 

• กลุม่กองทนุหมูบ้่าน หมูที่! ๕   จํานวนสมาชิก ๑๐๕ คน 

• กลุม่ออมทรัพย์ หมูที่! ๕   จํานวนสมาชิก ๑๕๐ คน 

• กลุม่ อสม. หมูที่! ๕    จํานวนสมาชิก ๑๓ คน 

• กลุม่อนรัุกษ์ธรรมชาต ิ   จํานวนสมาชิก ๕๙ คน 

• กลุม่กองทนุหมูบ้่าน หมูที่! ๖   จํานวนสมาชิก ๑๔๖ คน 
 



          ๑๕ 

• กลุม่ออมทรัพย์ หมูที่! ๖   จํานวนสมาชิก ๑๕๐ คน 

• ธนาคารหมูบ้่าน หมูที่! ๖   จํานวนสมาชิก ๑๕๐ คน 

• กลุม่แมบ้่านแหลมปาย   จํานวนสมาชิก ๑๕๐ คน 

• กลุม่สตรีบ้านแหลมปาย หมูที่! ๖  จํานวนสมาชิก ๑๕ คน 

• กลุม่ อสม. หมุที่! ๖    จํานวนสมาชิก ๑๘ คน 

• กลุม่สหกรณ์สวนยางบ้านแหลมปาย  จํานวนสมาชิก ๑๓๐ คน 

• กลุม่กองทนุปรับปรุงไม้ผล หมูที่! ๖  จํานวนสมาชิก ๒๐ คน 

• กลุม่กองทนุเศรษฐกิจชมุชน หมูที่! ๖  จํานวนสมาชิก ๑๕๐ คน 

• กลุม่กองทนุหมูบ้่าน หมูที่! ๗   จํานวนสมาชิก ๔๘๗ คน 

• กลุม่ออมทรัพย์ หมูที่! ๗   จํานวนสมาชิก ๑๐๘ คน 

• ธนาคารหมูบ้่าน หมูที่! ๗   จํานวนสมาชิก ๘๖ คน 

• กลุม่แมบ้่านวงัพรหม หมูที่! ๗   จํานวนสมาชิก ๒๐ คน 

• กลุม่สตรีบ้านวงัพรหม หมูที่! ๗  จํานวนสมาชิก ๓๐ คน 

• กลุม่กองทนุหมูบ้่าน หมูที่! ๘   จํานวนสมาชิก ๙๗ คน 

• กลุม่ออมทรัพย์ หมูที่! ๘   จํานวนสมาชิก  ๑๒๐ คน 

• กลุม่แมบ้่านสามคัคี,กลุม่แมบ้่านในกริม หมูที่! ๘ จํานวนสมาชิก ๑๒๐ คน 

• กลุม่ อสม.หมูที่! ๘    จํานวนสมาชิก ๗ คน 

• กลุม่อนรัุกษ์ป่าห้วยทรายขาว หมูที่! ๘  จํานวนสมาชิก ๕๐ คน 

• กลุม่กองทนุปรับปรุงไม้ผล หมูที่! ๘  จํานวนสมาชิก ๑๔๕ คน 

• กลุม่ร้านค้าชมุชน หมูที่! ๘   จํานวนสมาชิก ๑๘๗ คน 

• กลุม่กองทนุหมูบ้่าน หมูที่! ๙   จํานวนสมาชิก ๑๔๗ คน 

• กลุม่ออมทรัพย์  หมูที่! ๙   จํานวนสมาชิก ๓๘ คน 

• กลุม่แมบ้่านในหงาว หมูที่! ๙   จํานวนสมาชิก ๒๐ คน 

• กลุม่ อสม.หมูที่! ๙    จํานวนสมาชิก ๑๗ คน 

• กลุม่อาสาสมคัรรักษาหมูบ้่าน (สรบ.) หมูที่! ๙ จํานวนสมาชิก ๓๕ คน 

• กลุม่กองทนุปรับปรุงไม้ผล หมูที่! ๙  จํานวนสมาชิก ๒๐๐ คน 

• กลุม่กองทนุเศรษฐกิจชมุชน หมูที่! ๙  จํานวนสมาชิก ๖๒ คน 

• กลุม่กองทนุหมูบ้่าน หมูที่! ๑๐  จํานวนสมาชิก ๑๕๐ คน 

• กลุม่ออมทรัพย์ หมูที่! ๑๐   จํานวนสมาชิก ๒๐๐  คน 

• กลุม่ อสม.หมูที่! ๑๐   จํานวนสมาชิก ๒๖ คน 

• กลุม่กองทนุหมูบ้่าน หมูที่! ๑๑  สมาชิกในกลุม่ ๑๗๕ คน 

• กลุม่ธนาคารหมูบ้่าน หมูที่! ๑๑  สมาชิกในกลุม่ ๒๔๐ คน 

• กลุม่แมบ้่านทอนจนัทร์ หมูที่! ๑๑  สมาชิกในกลุม่ ๔๐ คน 



๑๖ 

• กลุม่กองทนุหมูบ้่าน อพป.หมูที่! ๑๑  สมาชิกในกลุม่ ๖๓ คน 

• กลุม่ อสม.หมูที่! ๑๑   สมาชิกในกลุม่ ๑๑ คน 

• กลุม่รักป่า หมูที่! ๑๑   สมาชิกในกลุม่ ๑๕ คน 

• กลุม่กองทนุหมูบ้่าน หมูที่! ๑๒  สมาชิกในกลุม่ ๖๐ คน 

• กลุม่ออมทรัพย์ หมูที่! ๑๒   สมาชิกในกลุม่ ๖๐ คน 

• กลุม่แมบ้่านพรรณราย หมูที่! ๑๒  สมาชิกในกลุม่ ๗๐ คน 

• อาสาสมคัรหมูบ้่าน(สรบ.) หมูที่! ๑๒  สมาชิกในกลุม่ ๑๐ คน 

• กลุม่กองทนุปรับปรุงไม้ผล หมูที่! ๑๒  สมาชิกในกลุม่ ๔๐ คน 

• กลุม่กองทนุเศรษฐกิจชมุชน หมูที่! ๑๒  สมาชิกในกลุม่ ๖๐ คน 

• กลุม่กองทนุบรรเทาทกุข์   สมาชิกในกลุม่ ๖๐ คน 

• กลุม่กองทนุหมูบ้่าน หมูที่! ๑๓  สมาชิกในกลุม่ ๑๒๐ คน 

• กลุม่ออมทรัพย์ หมูที่! ๑๓   สมาชิกในกลุม่ ๓๔๕ คน 

• กลุม่แมบ้่านห้วยทรายขาว หมูที่! ๑๓  สมาชิกในกลุม่ ๓๐ คน 
• กลุม่ อสม.หมูที่! ๑๓   สมาชิกในกลุม่ ๑๒ คน  

• กองทนุสวสัดิการชมุชน ต.หาดยาย  สมาชิกในกลุม่ ๖๗๕ คน 

• สภาองค์กรชมุชน ต.หาดยาย  จํานวน  ๑๓    กลุม่ 

 

ทีมาของข้อมูล  : แบบกรอกข้อมลูสภาพทั!วไป ฯ หมูที่!  ๑ - ๑๓   ข้อมลู   ณ   เดือน    มีนาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๕ 
๖.   ศักยภาพในตาํบล 

ก. ศกัยภาพขององค์การบริหารสว่นตําบล 
� โครงสร้างการบริหาร 

ฝ่ายการเมือง  คณะผู้บริหาร 
๑.  นายวนัชยั   แสงสวุรรณ  นายกองค์การบริหารสว่นตําบล 
๒.  นายวิโรจน์  ชยันรัุตน์   รองนายกองค์การบริหารสว่นตําบล 
๓.  นายสมยศ  กิตตวิานิช  รองนายกองค์การบริหารสว่นตําบล    
๔.    -    เลขานกุารนายกองค์การบริหารสว่นตําบล 

บุคลากรฝ่ายประจาํ 

(๑) จํานวนบคุลากร 
 จํานวน   ๓๔   คน 
 - ตําแหนง่ในสาํนกัปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล  ๒๒ คน 
 - ตําแหนง่ในสว่นการคลงั       ๗ คน 
 - ตําแหนง่ในสว่นโยธา       ๕ คน 
 
 
 



           ๑๗ 
 (๒) ระดบัการศกึษา 
 - ประถมศกึษา       ๑ คน 
 - มธัยมศกึษา/อาชีวศกึษา    ๑๒ คน 
 - ปริญญาตรี     ๑๘ คน 
 - ปริญญาโท        ๓  คน 

           ๑. สาํนักปลัดองค์การบริหารส่วนตาํบล  ๒๒  คน  
1. นายทรงธรรม   ล้อมเขตร   ปลดัองค์การบริหารสว่นตาํบล 
2. นางสาวกาญจนา เจียมวจิิตร  หวัหน้าสาํนกัปลดั 
3. นายสยุศ   พรหมสทุธิb  เจ้าพนกังานธุรการ 
4. นางนฤด ี  จนัทร์เกลี $ยง  บคุลากร 
5. นางสาวธญัธร  เพชรโสม   นกัพฒันาชมุชน 
6. นางสาววชิดุา  บํารุงสขุ   นกัวิชาการสขุาภิบาล 
7. นายสริุยา  เรืองมณฑป  เจ้าหน้าที!ธุรการ 
8. นางณฐันรี  มณีนวล   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที!วเิคราะห์นโยบายและแผน 
9. นายปกรณ์  จนัทร์ศิริ   พนกังานขบัรถยนต์ 
10. นายปริศนา  สอนทวี   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที!บนัทกึข้อมลู 
11. นางสาวเสาวคนธ์ สอนทวี   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที!ประชาสมัพนัธ์ 
12. นางยวุดี   ช่วยหาดยาย  ครูผู้ดแูลเด็กเลก็ รก. หน ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ 
13. นางธิดานาฎ  พุม่คล้าย   ครูผู้ดแูลเด็กเลก็ 
14. นางศศิธร  หนทูอง   ผู้ดแูลเด็กเลก็ 
15. นางละออ  ศรวฒันา   ผู้ดแูลเด็กเลก็ 
16. นางสาวปิยรัตน์ หมกภกัด ี  ผู้ดแูลเด็กเลก็ 
17. นางสาวสนุทราภรณ์ ทรัพย์เจริญ  ผู้ดแูลเด็กเลก็ 
18. นางสริญญา  ศกัดิbมณี   ผู้ดแูลเด็กเลก็ 
19. นางสาวณทภคั กณัทะวงค์  ผู้ดแูลเด็กเลก็ 
20. นางกิ!งกาญจน์ โกศาสตร์   คนงานทั!วไป 
21. นายยงยทุธ  มขุสขุ   นกัการ - ภารโรง 
22. นายเจริญ  ศรีวาลยั   ยาม 

       ซึ!งปฏิบตังิานในหน้าที!ดงันี $   งานบริหารทั!วไป,  งานนโยบายและแผนงาน   งานกฎหมายและคด ี
 ๒. ส่วนการคลัง    ๖  คน  

1. นางณฎัฐนนัท์  ทิพย์วิเศษ  หวัหน้าสว่นการคลงั 
2. นางสาวลกัขณา นาคศิริ   เจ้าพนกังานพสัด ุ
3. นางอรพินทร์  ใสผอม   จํ $าพนกังานจดัเก็บรายได้ 
4. นางอรัญญา  สมานมิตร  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที!การเงินและบญัชี 
5. นายเจริญ     มณีนวล   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที!จดัเก็บรายได้ 
6. นางกณัฐ์ชพร  เกิดเนตร   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที!พสัด ุ



๑๘ 
 

          ซึ!งปฏิบตังิานในหน้าที!ดงันี $   งานการเงินและบญัชี   งานพฒันาและจดัเก็บรายได้   งานทะเบียน
ทรัพย์สนิและพสัด ุ
 

  ๓. ส่วนโยธา   ๖   คน 
         ๑. นายขจรเกียรต ิ  ทองสวุรรณ  หวัหน้าสว่นโยธา 
 ๒.  นายปภาวิน  ทวีผล   นายชา่งโยธา 
       ๓. นายธวชั  สขุขาว   พนกังานสบูนํ $า 
          ๔. นายประภาส  สขุทา่มะพลา  พนกังานผลตินํ $าประปา  

  ๕. นายนพพล  เสอืรุ่ง   ผช.เจ้าหน้าที!ประปา 
  ๖. นายจิรวฒัน์  แดงประดษิฐ์  พนกังานผลตินํ $าประปา 

   ซึ!งปฏิบตังิานในหน้าที!ดงันี $     งานก่อสร้าง และงานประสานสาธารณปูโภค 

ข้อมูลศักยภาพในตาํบล :   ณ        เดือน      มีนาคม     พ.ศ.    ๒๕๕๕ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

ส่วนที ๓                               
ผลการพัฒนาท้องถินในปีทีผ่านมา 

 
๓.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา 

 แผนพฒันาสามปี เป็นแผนที!มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบังบประมาณรายจ่ายประจําปี   โดยองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ!นจะใช้แผนเป็นเครื!องมือในการจดัทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  โดยทําโครงการ/กิจกรรม  จากแผนพฒันา
สามปีไปจดัทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี   

 ภารกิจขององค์การบริหารสว่นตําบลหาดยาย  นบัวนัยิ!งมีปริมาณเพิ!มมากขึ $น  ทําให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ที!มีอยูอ่ยา่งจํากดั  ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ  งบประมาณที!ได้ดําเนินการไปแล้วต้องเกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผล
มากที!สดุ   โดยมีการติดตามและประเมินผลโครงการที!ได้ดําเนินการทกุโครงการ  เพื!อเป็นการรับประกนัได้วา่  สิ!งที!องค์การ
บริหารส่วนตําบลหาดยายได้ดําเนินการไป  เกิดประโยชน์กับประชาชนมากน้อยเพียงใด  มีความคุ้มค่ากับงบประมาณ
หรือไม ่       

 การวางแผนพฒันาสามปีขององค์การบริหารสว่นตําบลหาดยาย  อยู่ภายใต้หลกัการวิเคราะห์งบประมาณ  
วิเคราะห์ศกัยภาพขององค์กร    เพื!อให้การจดัสรรบริการสาธารณะเป็นไปอยา่งทั!วถึง และเป็นธรรม  และมีความเป็นไปได้ 

๓.๑.๑ การวิเคราะห์ศักยภาพเพือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
องค์การ บริหารส่วนตาํบล 

การวิเคราะห์ศกัยภาพเพื!อประเมินสภาพการพฒันาในปัจจุบนั และโอกาสในการพฒันาใน อนาตคขอ
งองค์การบริหารสว่นตําบล  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคกุคามหรือข้อจํากดัอนัเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที!มี
ผลต่อการพฒันาท้องถิ!น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ!น  อนัเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ!น  โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพื!อพิจารณาศกัยภาพการพฒันาของแตล่ะยทุธศาสตร์ 

๑. ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื 8นฐาน 
 

จุดแข็ง(Streng=s)   
 
๑.ด้านการบริหารจดัการและความต้องการด้านโครงสร้างพื $นฐาน   ผู้ นํา ผู้บริหาร สนบัสนนุแนวคิดและกําหนด

นโยบายการพฒันาในด้านโครงสร้างพื $นฐานไว้อยา่งตอ่เนื!อง 
๒.บคุลากร องค์การบริหารสว่นตําบลหาดยาย มีบคุลากรและอตัรากําลงั จํานวนและคณุวฒุิ อยู่ในระดบัที!พร้อม

ที!จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
 

จุดอ่อน(Weakness=W)   
๑.โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสงู  องค์การบริหารสว่นตําบลหาดยายไมส่ามารถดําเนินโครงการได้ 

 

 



           ๒๑ 

โอกาส(Opportunity=O)   
          ๑. พระราชบญัญัติกําหนดแผนและขั $นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ!นมีหน้าที!ในการ
จดัระบบบริการสาธารณะ  เพื!อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ!น   โดยที!หนว่ยงานสว่นกลางและสว่นภมูิภาค สง่เสริมและ
สนบัสนนุการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. 

อุปสรรคหรือข้อจาํกัด(Threat=T)   
                 ๑.โครงการที!ต้องใช้เทคโนโลยีสงู  หรือความชํานาญเป็นพิเศษ  องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย ยงัไม่มี
ความชํานาญและบคุลากร 

๒. ศักยภาพการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
จุดแข็ง(Streng=s)   
๑.   ประชาชนให้ความสนใจตอ่การศกึษา 
๒.  บคุลากรมีศกัยภาพด้านศิลปวฒันธรรมท้องถิ!น 
๓.  ประชาชนเชื!อมั!นและศรัทธาในพระพทุธศาสนา 
๔.  สภาพสงัคมที!ดี ประชาชนในพื $นที!   มีความรัก สามคัคีกนั  
๕.  มีสถานที!ออกกําลงักายที!เหมาะสม 

จุดอ่อน  (Weakness=W)   
๑.  ระบบฐานข้อมลูด้านสงัคมและสาธารณสขุไมถ่กูต้อง ไมช่ดัเจน  ประชาชนให้ข้อมลูที!คลาดเคลื!อน 
๒.  ประชาชนยงัขาดความสนใจ และมีความจริงใจ  หรือตั $งใจจริงในโครงการที!รัฐจดัให้ความช่วยเหลอื 
๓.  ยงัไมม่ีบคุลากรที!มีความชํานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสงัคม 

โอกาส (Opportunity=O)   
๑.  ประชาชนในพื $นที!ไมม่ีปัญหาเรื!องความแตกตา่งทางวฒันธรรมประเพณีของท้องถิ!น 
๒.  มีประเพณีที!เป็นเอกลกัษณ์ของท้องถิ!น 
๓.  เยาวชนให้ความสนใจในการเลน่กีฬา 

อุปสรรคหรือข้อจาํกัด (Threat=T)   

                 ๑. การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์และสงัคม  เป็นงานที!ต้องอาศยัความร่วมมือจากหลายๆส่วนที!ต้อง
ประสานงานกนั ถึงจะเกิดผลสมัฤทธิb 
                 ๒.ระเบียบกฎหมายที!เกี!ยวข้อง ค่อนข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตวั  เกิดความลา่ช้าในการทํางาน                   
๓. มีงบประมาณในการสนบัสนนุไมเ่พียงพอ 
                 ๔. ขาดการสนบัสนนุจากภาครัฐที!เพียงพอ 
                 ๕.  บคุลากรของตําบลหาดยาย ควรได้รับการสง่เสริมด้านเทคโนโลยีเพิ!มเติม 
 
 
 
 
 



             ๒๒ 

๓. ศักยภาพการพัฒนาด้านการเกษตร 

จุดแข็ง(Streng=s)   
               ๑.  ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้ นํา ผู้บริหาร สนบัสนุนแนวคิดและ
กําหนดนโยบายการพฒันาในด้านการพฒันาด้านการเกษตร 

 ๒.  งบประมาณ ต้นทนุการดําเนินงาน  โดยเฉลี!ยอยูใ่นระดบัที!ไมส่งูมาก 
 ๓.  เทคนิคการทํางาน  สว่นมาก เป็นงานที!ไมต้่องใช้เทคนิคและวธีิการทํางานในระดบัสงู   

จุดอ่อน (Weakness=W)   
๑.  โครงการทางด้านการเกษตรขึ $นอยู่กบัสภาวะสิ!งแวดล้อม และโครงการด้านแหล่งนํ $าด้านการเกษตรบาง

โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสงู องค์การบริหารสว่นตําบลหาดยายไมส่ามารถดําเนินโครงการได้ 
๒. บคุลากร องค์การบริหารสว่นตําบลหาดยาย มีบคุลากรและอตัรากําลงั จํานวนและคณุวฒุิ อยูใ่นระดบัที!พร้อม

ที!จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

โอกาส(Opportunity=O)   
                ๑. การพฒันาด้านการเกษตรครบวางจรเป็นยทุธศาสตร์การพฒันาที!จงัหวดัชมุพรให้ความสาํคญั และได้กําหนด
ไว้เป็นยทุธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดั 
                ๒. การเกิดปัญหานํ $าทว่มและฝนแล้งใหญ่ในทกุภมูิภาคมีผลกระทบตอ่การเกษตร ทําให้รัฐบาลและหน่วยงานที!
เกี!ยวข้องตระหนกัถึงความสาํคญัการบริหารด้านการเกษตร 

อุปสรรคหรือข้อจาํกัด (Threat=T)   

                ๑. โครงการที!ต้องใช้เทคโนลยีีสงู  หรือความชํานาญเป็นพิเศษ  องค์การบริหารสว่นตําบลหาดยาย ยงัไม่มีความ
ชํานาญและบคุลากร 
 

๔. ศักยภาพการพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

จุดแข็ง(Streng=s)   
๑. ด้านการบริหารจัดการ  ผู้ นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านศาสนา  

ประเพณี  วฒันธรรม 
๒. บคุลากร องค์การบริหารสว่นตําบลหาดยาย มีบคุลากรและอตัรากําลงั จํานวนและคณุวฒุิ อยูใ่นระดบัที!พร้อม

ที!จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

จุดอ่อน(Weakness=W)   
๑.ระบบฐานข้อมลูด้านสงัคมไมถ่กูต้อง ไมช่ดัเจน  ประชาชนให้ข้อมลูที!คลาดเคลื!อน 
๒.ยงัไมม่ีบคุลากรที!มีความชํานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 

โอกาส(Opportunity=O)   
                ๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาวฒันธรรมประเพณีท้องถิ!นเป็นยทุธศาสตร์ที!จงัหวดัชมุพรให้ความสาํคญั 
 
 



             ๒๓ 
 

อุปสรรคหรือข้อจาํกัด(Threat=T)   
                 ๑.การอนรัุกษ์ประเพณี วฒันธรรม เป็นงานที!ต้องอาศยัความร่วมมือจากหลายๆสว่นที!ต้องประสานงานกนั ถึง
จะเกิดผลสมัฤทธิb 

๕. ศักยภาพการพัฒนาด้านสิงแวดล้อม 

จุดแข็ง(Streng=s)   
๑.ด้านการบริหารจดัการ  ผู้ นํา ผู้บริหาร สนบัสนนุแนวคิดและกําหนดนโยบายการพฒันาในด้านสิ!งแวดล้อม 
๒.บคุลากร องค์การบริหารสว่นตําบลหาดยาย มีบคุลากรและอตัรากําลงั จํานวนและคณุวฒุิ อยูใ่นระดบัที!พร้อม

ที!จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
๓.งบประมาณ ต้นทนุการดาํเนินงาน โดยเฉลี!ยอยูใ่นระดบัที!ไมส่งู 
๔.เทคนิคการทํางาน  สว่นมาก เป็นงานที!ไมต้่องใช้เทคนิคและวิธีการทํางานในระดบัสงู   

จุดอ่อน(Weakness=W)   
๑. ประชาชนยงัขาดความสนใจในเรื!องการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ

โอกาส(Opportunity=O)   
             ๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสิ!งแวดล้อมเป็นยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัชมุพร มีโอกาสได้รับการสนบัสนนุมาก 

อุปสรรคหรือข้อจาํกัด(Threat=T)   
          ๑. ขาดการบรูณาการและการประสานงานที!ตอ่เนื!องกบัหนว่ยงานที!เกี!ยวข้อง 

๖.ศักยภาพการพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิน 
จุดแข็ง(Streng=s)   
๑.ด้านการบริหารจดัการ  ผู้ นํา ผู้บริหาร สนบัสนนุแนวคิดและกําหนดนโยบายการพฒันาในด้านการเมือง  การ

บริหาร  
๒.บคุลากร องค์การบริหารสว่นตําบลหาดยาย มีบคุลากรและอตัรากําลงั จํานวนและคณุวฒุิ อยู่ในระดบัที!พร้อม

ที!จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
๓.งบประมาณ ต้นทนุการดาํเนินงาน  โดยเฉลี!ยอยูใ่นระดบัที!ไมส่งู 
๔.  ประชาชนมีความตื!นตวัทางการเมืองสงู 
๕.  บคุลากรขององค์กรมคีวามพร้อม ความตั $งใจในการทํางานเพื!อให้การบริหารงานขององค์กรเกิดประสทิธิภาพ 

จุดอ่อน(Weakness=W)   

๑. ประชาชนยงัขาดความสนใจในเรื!องการเมืองการปกครอง 
๒. ประชาชนยงัไมเ่ข้าใจบทบาทของตนเองในการพฒันาท้องถิ!น 

โอกาส(Opportunity=O)   
          ๑.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ ๒๕๕๐  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
อยา่งกว้างขวาง 

 



             ๒๔ 

อุปสรรคหรือข้อจาํกัด(Threat=T)   
          ๑. การพฒันาด้านการเมือง  การบริหาร  เป็นงานที!ต้องอาศยัความร่วมมือจากหลายๆสว่นที!ต้องประสานงานกนั 
ถึงจะเกิดผลสมัฤทธิb 
             ๒. การพฒันาด้านการเมือง  การบริหาร  เป็นงานที!ต้องอาศยัจิตสํานึก  เกี!ยวกบัการใช้ดลูพินิจสว่นบคุคล จึงเป็น
งานที!คอ่นข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 
             ๓.  ประชากรสว่นใหญ่ขาดความเข้าใจในการใช้สทิธิและการปฏิบตัิหน้าที!ทางการเมืองที!ดี 
    

๗. ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง(Streng=s)   
๑. บคุลากร องค์การบริหารสว่นตําบลหาดยาย มีบคุลากรและอตัรากําลงั จํานวนและคณุวฒุิ อยูใ่นระดบัที!พร้อม

ที!จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
๒. งบประมาณ ต้นทนุการดาํเนินงาน โดยเฉลี!ยอยูใ่นระดบัที!ไมส่งูมาก 
๓. เทคนิคการทํางาน  สว่นมาก เป็นงานที!ไมต้่องใช้เทคนิคและวิธีการทํางานในระดบัสงู   
๔.มีผลผลติทางการเกษตรที!หลากหลาย ซึ!งสามารถใช้เป็นแหลง่วตัถดุิบที!สาํคญัที!เอื $อตอ่การพฒันาไปสู่

อตุสาหกรรมภาคการเกษตร 
 ๕. มีศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรที!สามารถให้ความรู้ทางการเกษตรทกุด้าน  

จุดอ่อน(Weakness=W)   
๑. ระบบฐานข้อมลูด้านเศรษฐกิจและความยากจนไมถ่กูต้อง ไมช่ดัเจน  ประชาชนให้ข้อมลูที!คลาดเคลื!อน 
 ๒. ประชาชนยงัสนใจ และมีความจริงใจ  หรือตั $งใจจริงในโครงการที!รัฐจดัให้ความชว่ยเหลอื  การรวมกลุม่ทาง

เศรษฐกิจยงัไมเ่ป็นเอกภาพ และไมเ่ข้มแขง็ 
 ๓.  ต้นทนุปัจจยัการผลติสนิค้าภาคเกษตรมีราคาสงู 
 ๔.  ประชาชนขาดการเอาใจใสต่อ่มาตรฐานผลผลติทางการเกษตร 
 ๕.  แหลง่นํ $าธรรมชาติ  เพื!อการเกษตรได้รับการปรับปรุงไมท่ั!วถึง 

โอกาส(Opportunity=O)   
                ๑. การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยทุธศาสตร์การพฒันาระดบัชาติที!รัฐบาลสง่เสริม 
                ๒. การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  โอกาสที!จะได้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณมีมาก 
                ๓. มีแหลง่นํ $าธรรมชาติเพื!อการเกษตร 
                ๔. มีสภาพพื $นที!เหมาะแก่การจดัตั $งโรงงานแปรรูปผลผลติภาคเกษตรไปสูภ่าคอตุสาหกรรม 
                ๕.  มีสภาพพื $นที!เหมาะแก่การทําการเกษตรทกุชนิด 
                ๖.  องค์กรชมุชนมีความเข้มแข็งเหมาะที!จะพฒันา 
 
 
 
 



             ๒๕ 
 

อุปสรรคหรือข้อจาํกัด(Threat=T)   

                ๑.การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน  เป็นงานที!ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที!ต้อง
ประสานงานกนั ถึงจะเกิดผลสมัฤทธิb 
                 ๒.ระเบียบกฎหมายที!เกี!ยวข้อง ค่อนข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตวั  เกิดความลา่ช้าในการทํางาน  
ประชาชนจึงเกิดความเบื!อหนา่ย 
               ๓. ประสบภยัธรรมชาติ (นํ $าทว่ม) 
               ๔.  ขาดแหลง่เงินทนุ 
               ๕.  คณุภาพผลผลติยงัไมพ่ฒันาให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

ส่วนที ๔ 
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

 
๔.๑ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาํบลหาดยาย 
         จากสภาพทั!วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย  ที!มีพื $นที!ส่วนใหญ่เป็นพื $นที!ทางการเกษตร  
ประชาชนสว่นใหญ่มีอาชีพทําการเกษตร  วิถีชีวิตของประชาชนยงัคงมีความเรียบง่าย แบบสงัคมชนบท  สภาพแวดล้อม
ยงัคงมีความสมบรูณ์  จากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบนั  ได้สง่ผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง  ทั $ง
ทางด้านการประกอบอาชีพ การมีงานทํา และรายได้ของประชาชน ปัญหาคุณภาพชีวิต  ความปลอดภัยในชีวิต ความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน  รวมทั $งปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นต้น  เป็นปัญหาสําคญัที!องค์การ
บริหารสว่นตําบลต้องดําเนินการแก้ไข และพฒันาให้สาํเร็จลลุว่งตอ่ไป 
   ดงันั $น  เพื!อให้การแก้ไขปัญหาการพฒันาท้องถิ!นมีความชดัเจนตรงตามเป้าหมาย หรือสภาพปัญหา 
ความต้องการที!เกิดขึ $น รวมทั $งเป็นการป้องกันปัญหาที!อาจจะเกิดขึ $นในอนาคต  สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตาม
แนวทางของแผนพฒันาจงัหวดั  และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย  จึงได้
กําหนดวิสยัทศัน์การพฒันาองค์การบริหารสว่นตําบล ระยะ  ๓  ปี  (พ.ศ ๒๕๕๖-๒๕๕๘)  ดงันี $ 
         

���� “ โครงสร้างพื"นฐานก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล 
         คุณภาพชีวิตสดใส   ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที0ยว ” 

 

๔.๒ พันธกิจ หรือภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาํบลหาดยาย 
๑.  จดัให้มี และบํารุงรักษาทางบกและทางนํ $า   
๒.  บํารุงและสง่เสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
๓.  สง่เสริมการศกึษา   ศาสนา  และวฒันธรรม 
๔.  ป้องกนัและระงบัโรคติดตอ่        
๕.  บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภมูิปัญญาท้องถิ!นและวฒันธรรมอนัดีของท้องถิ!น 
๖.  พฒันาและดแูลรักษาสิ!งแวดล้อมและธรรมชาต ิ

 

๔.๓  จุดมุ่งหมายเพื0อการพัฒนา 
๑.  การคมนาคม ทางบก และทางนํ $ามคีวามสะดวกรวดเร็ว 
๒.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 
๓.  เพิ!มช่องทางในการรับรู้ข้อมลูขา่วสารที!ทนัสมยัของประชาชนเพิ!มขึ $น 
๔.  มีการป้องกนัแก้ไขปัญหาโรคติดตอ่ 
๕. ประชาชนทั!วไปและอนชุนรุ่นหลงัได้รู้ถึงประเพณีและวฒันธรรมที!สาํคญัของตําบล 
๖.  บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ!งแวดล้อม 
 
 



 
๒๘ 

 

๔.๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาํบลหาดยาย (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๖) 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื 8นฐาน 
 
 

แนวทางที ๑.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  
ทางเท้า   ทอ่ระบายนํ $า  ระบบจราจร 
แนวทางที ๑.๒ พฒันาปรับปรุงระบบสาธารณปูโภค 
แนวทางที ๑.๓ พฒันาปรับปรุงแหลง่นํ $า  และภาชนะรองรับให้
มีคณุภาพเพียงพอตอ่การอปุโภค  บริโภค 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม 

แนวทางที  ๒.๑ พัฒนาการศึกษา  ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ!ม
ศกัยภาพด้านการทอ่งเที!ยว  การกีฬา  และนนัทนาการ 
แนวทางที  ๒.๒ พัฒนา ส่งเสริมด้านสาธารณสุข  ป้องกัน
ควบคมุโรคระบาด และโรคติดตอ่ 
แนวทางที  ๒.๓ ป้องกันเฝ้าระวังความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ พฒันาชีวิตให้มีคณุภาพ 
แนวทางที ๒.๔  จดัสวสัดิการเพื!อพฒันาสงัคม 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร แนวทางที ๓.๑ พฒันา  สง่เสริมระบบการเกษตรให้มีคณุภาพ
และเพิ!มผลผลติทางการเกษตร 
แนวทางที ๓.๒ พฒันาแหลง่นํ $าด้านการเกษตร 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  ประเพณี  
วัฒนธรรม 

แนวทางที  ๔.๑ ส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
วฒันธรรม  ประเพณี และอนรัุกษ์ภมูิปัญญาท้องถิ!น 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิงแวดล้อม แนวทางที  ๕.๑  สร้างจิตสํานึก   รณรงค์ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ!งแวดล้อม 
แนวทางที  ๕.๒  จัดการด้านขยะมูลฝอย  สิ!งปฏิกูล และ
มลภาวะเป็นพิษ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางที  ๖ .๑  พัฒ น า ศัก ย ภ า พ ข อ ง บุค ล า ก ร ใ ห้ มี
ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
แนวทางที ๖.๒ พฒันาเสริมสร้างศกัยภาพขององค์กร 
แนวทางที  ๖.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
แนวทางที ๖.๔ เพิ!มช่องทางในการรับรู้ข้อมลูข่าวสารด้านการ
บริหารงาน อบต.ให้แก่ประชาชน 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางที ๗.๑ สง่เสริมการประกอบอาชีพและเพิ!มรายได้ 



           
            ๒๙ 
 

วิสัยทศัน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที   ๑๑   (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
 
 “สงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งมคีวามสขุ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภมูิคุ้มกนัตอ่การเปลี!ยนแปลง” 
 

พันธกจิ 
 ๑.  สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้      ควบคูก่บัการสร้างสงัคมคณุธรรมเพื!อให้คนกินดีอยูด่ี     มี
คณุภาพชีวิตที!ดี  ปลอดภยัจากอาชญากรรม  อบุตัิเหต ุ ยาเสพตดิและอบายมขุ  คนในสงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสขุ มีวฒั
ธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล 
 ๒. พฒันาฐานการผลติและบริการให้เข้มแข็งและมเีสถียรภาพบนฐานความรู้และความสร้างสรรค์ของคนไทย  
ขยายหลกัประกนัทางสงัคมให้ครอบคลมุประชาชนทกุคน       สร้างความมั!นคงด้านอาหารและพลงังานรวมทั $งยารักษาโรค
จากสมนุไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ  พร้อมทั $งปรับโครงสร้างสาขาการผลติและการบริโภคของ
ประเทศให้เป็นมิตรกบัสิ!งแวดล้อม 
 ๓.  สร้างภมูิคุ้มกนัให้เข้มแข็งสามารถป้องกนัและรองรับผลกระทบและความเสี!ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจที!จะ
เกิดขึ $นในอนาคต  พฒันาทรัยากรมนษุย์ให้มีความรู้  และทกัษะสามารถรู้เทา่ทนัการเปลี!ยนแปลงอยา่งมีเหตผุล 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 
๑. สงัคมไทยมคีวามสงบสขุ อยา่งมธีรรมาภิบาลเพิ!มขึ $น 
๒. ประชากรไทยทกุคนมีหลกัประกนัทางสงัคมที!มีคณุภาพทั!วถึง 
๓. เพิ!มผลติภาพการผลติรวม และในแตล่ะภาคการผลติ 
๔. เพิ!มสดัสว่นมลูคา่การผลติภาคการเกษตร เพิ!มสดัสว่นมลูคา่ภาคบริการ 
๕. เพื!อสดัสว่นมลูคา่สนิค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
๖. ประเทศไทยมีความสามารถในการแขง่ขนัสงูขึ $น 
๗. ทรัพยากรธรรมชาติอดุมสมบรูณ์  และคณุภาพสิ!งแวดล้อมดีขึ $น 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑. ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสงัคม 
๒. ยทุธศาสตร์การพฒันาคนสูส่งัคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งยั!งยืน 
๓. ยทุธศาสตร์การสร้างความสมดลุและมั!นคงของอาหารและพลงังาน 
๔. ยทุธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการรสร้างปัจจยัแวดล้อม 
๕. ยทุธศาสตร์การสร้างความเชื!อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั!นคงในภมูิภาค 
๖. ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ!งแวดล้อมอยา่งยั!งยืน 

 
 



 
            ๓๐ 

  นโยบายการพัฒนาจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
 
วิสัยทศัน์จังหวัดชุมพร 
 
 “ชุมพรน่าอยู่  สู่เกษตรกรรมทียังยืน   และการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์” 
 

พันธกิจ 
๑.  สร้างเสริมศกัยภาพคน  ครอบครัว ชมุชน และสงัคมที!มคีณุภาพ 

๒. เพิ!มประสทิธิภาพการบริหารจดัการการทอ่งเที!ยว และพฒันาแหลง่ทอ่งเที!ยวเพื!อการทอ่งเที!ยวอยา่ง
ยั!งยืน 

๓. พฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจของสนิค้าเกษตรและเพิ!มผลติภาพสนิค้า 

เกษตรที!มีคณุภาพและปลอดภยั 
๔.  บริหารจดัการทรัยากรธรรมชาติ และสิ!งแวดล้อมโดยกระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน 

๕. พฒันาและสง่เสริมสวฒันธรรมทางการเมือง  การปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยความมั!นคง
ภายในสงัคม 

๖. เพิ!มประสทิธิภาพการบริหารราชการจงัหวดัเพื!อประโยชน์สขุของประชาชนภายใต้หลกัเกณฑ์และวิธี 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที!ด ี
ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัชมุพร 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ที  ๑  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
 

เป้าประสงค์ 
 

 
 ประชาชนมีคณุภาพชีวติที!ดี  ครอบครัว ชมุชนเข้มแข็ง  มคีวามมั!นคงปลอดภยั และเป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ 
 

 กลยุทธ์ 
 

๑. สง่เสริมการจดัการด้านสขุภาพโดยการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น 
๒. สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพสถาบนัครอบครัวและชมุชน 
๓. เสริมสร้างความมั!นคงด้านอาชีพ  สวสัดิการ และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ 
๔. สง่เสริมการเรียนรู้และการพฒันาแหลง่เรียนรู้ 
๕. สง่เสริมการดําเนิเนชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 



 

           ๓๑ 
๒.  ยุทธศาสตร์ที  ๒   การพัฒนาการท่องเทียวอย่างครบวงจร 
 
เป้าประสงค์ 
รายได้จากการทอ่งเที!ยวเพิ!มขึ $น 
 

กลยุทธ์ 
๑.  การพฒันาและปรับปรุงแหลง่ทอ่งเที!ยวให้ได้มาตรฐาน 
๒. สง่เสริมการทอ่งเที!ยวทางธรรมชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ประวตัศิาสตร์  ศาสนา และวฒันธรรมประเพณี 
๓. การพฒันาระบบบริหารจดัการ กิจกรรม  ผลติภณัฑ์และบคุลากรด้านการทอ่งเที!ยว โดยการมีสว่นร่วม 

ของชมุชน 
๔.  พฒันาตลาด และเชื!อมโยงเครือขา่ยการทอ่งเที!ยวและการประชาสมัพนัธ์ 
 

๓. ยุทธศาสตร์ที ๓  พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และ
การตลาด 
 

เป้าประสงค์ 
มลูคา่ผลติภณัฑ์ภาคเกษตรของจงัหวดั (GPP  ภาคการเกษตร)  เพิ!มขึ $น 
 

กลยุทธ์ 
๑. สง่เสริมศกัยภาพการผลติการแปรรูปสนิค้าเกษตร 
๒. สง่เสริมและผลกัดนัเกษตรอินทรีย์ 
๓. พฒันาระบบการตลาด และบริการจดัการสนิค้าการเกษตรที!มีคณุภาพ 
๔. สง่เสริมศกัยภาพการผลติการแปรรูปสนิค้าเกษตร 

 

๔.ยุทธศาสตร์ที ๔   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม 
 
เป้าประสงค์ 
การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคณุภาพสิ!งแวดล้อมให้เกิดการใช้ประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพ
สงูสดุ 
 

กลยุทธ์ 
๑. พฒันาศกัยภาพของ อปท. ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ!งแวดล้อมโดยการมีสว่นร่วม

ของทกุภาคสว่น 
 



 
            ๓๒ 
 

๒. สงวน อนรัุกษ์ และฟื$นฟทูรัพยากรธรรมชาตใิห้เกิดการใช้ประโยชน์อยา่งสมดลุ 
๓. การพฒันาเครือขา่ยอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ!งแวดล้อม 
๔. สง่เสริมสนบัสนนุพลงังานทดแทน 

 

๕. ยุทธศาสตร์ที  ๕  ด้านความมันคง 
 

 เป้าประสงค์ 
 เสริมสร้างศกัยภาพคนและชมุชนให้มีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง และมีสว่นร่วมในการ
พฒันาพื $นที!ชายแดน   ชายฝั!งและเกาะตา่ง ๆ 
 - จดัระเบียบพื $นที!ชายแดน  ฝั!งทะเลและเกาะ แก่งตา่ง ๆ  ให้เกิดความมั!นคง 
 - รักษาความสงบเรียบร้อยความเข้มแขง็ และการพฒันาร่วมกนัในพื $นที!บริเวณชายแดนไทยกบัประเทศเพื!อน
บ้าน 
 - บริหารจดัการชายแดนให้มีเอกภาพและประสทิธิภาพ 
 

 กลยุทธ์ 
 ๕.๑  การพฒันาศกัยภาพของคน ชมุชน และพื $นที!เป้าหมายชายแดน  ชายฝั!งทะเล และเกาะแกง่ตา่ง ๆ 

 ๕.๒  การผนกึกําลงัเพื!อเสริมสร้างความมั!นคงบริเวณชายแดน ชายฝั!งทะเล และเกาะแก่งตา่ง ๆ 

 ๕.๓   การพฒันาความร่วมมือชายแดนกบัประเทศเพื!อนบ้าน 
 ๕.๔   การบริหารจดัการ 
  
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวัดชุมพร  (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๑.  ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื $นฐาน 
๑.๑  แนวทางการคมนาคมและขนสง่ 
๑.๒  แนวทางการสาธารณปูโภค และสาธารณปูโภค 

 ๒.  ยทุธศาสตร์ด้านการสง่เสริมคณุภาพชีวิต 
  ๒.๑  แนวทางการสง่เสริมอาชีพ 
  ๒.๒  แนวทางสวสัดิการสงัคม 
  ๒.๓  แนวทางการศกึษา 
 ๓.  ยทุธศาสตร์ด้านการจดัระเบียบชมุชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๓.๑  แนวทางการสง่เสริมประชาธิปไตย 
  ๓.๒  แนวทางการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
  ๓.๓  แนวทางการรักษาความสบเรียบร้อย 
 
 



            
            ๓๓
             
 ๔. ยทุธศาสตร์ด้านวางแผน  การสง่เสริมการลงทนุ พาณิชยกรรม  และการทอ่งเที!ยว 

๔.๑  แนวทางการสง่เสริมการลงทนุ 
๔.๒  แนวทางการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
๔.๓  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 ๕.  ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการและการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ!งแวดล้อม 
  ๕.๑  แนวทางการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
  ๕.๒  แนวทางการคุ้มครอง ดแูล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ

๖.  ยทุธศาสตร์ด้านศิลปะ  วฒันธรรม จารีตประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ!น 
 ๖.๑  แนวทางสง่เสริมและการสบืทอดภมูิปัญญาท้องถิ!น  

 

    นโยบายการพัฒนาอาํเภอ 
 
 วิสัยทัศน์อาํเภอ  
      
 “หลงัสวนเมืองนา่อยู ่ ศนูย์กลางเกษตรแหลง่ผลติผลไม้คณุภาพ  และการทอ่งเที!ยวชั $นนําของจงัหวดัชมุพร”
และได้วางแนวทางการพฒันา  ดงันี $ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์  
๑.  พฒันาหลงัสวนเป็นเมืองนา่อยู ่
๒. สง่เสริมการตลาดทอ่งเที!ยวอยา่งเป็นระบบ 
๓. พฒันาระบบการตลาดและสนิค้าเกษตรที!มคีณุภาพ 
๔. สง่เสริมวถีิพอเพียง 

 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑. ด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ 
 - เศรษฐกิจชมุชนเข้มแขง็ 
 -สร้างความาเป็นศนูย์กลางการเกษตรของอําเภอตอนใต้ 
 -สร้างความมั!นคงในอาชีพ 
 -พฒันาคณุภาพผลผลติ 
 -สง่เสริมอตุสาหกรรมการเกษตร 
 -มีการพฒันาที!สมดลุ 
 
 
 



 
            ๓๔ 
 
 ๒.  ด้านโครงสร้างพื 8นฐาน 
 -ให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการวางเมอืงทกุระดบั โดยองค์กรปกครองท้องถิ!นเพื!อพฒันาเทคโนโลยีด้านการผงั
เมืองให้มีประสทิธิภาพ 
 -การผงัเมืองเป็นเครื!องมือชี $นําในการจดัระบบการใช้ประโยชน์ที!ดนิและโครงสร้างพื $นฐาน 
 -การพฒันาแหลง่นํ $า และระบบประปาทั $งในชนบทและเขตเมือง 
 -การพฒันาพลงังานไฟฟ้า 
 -การพฒันาคมนาคม 
 -ขยายระบบการสื!อสารให้ครอบคลมุ 
 
 ๓. ด้านคุณภาพการศึกษา ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการศึกษา 
 -ให้มีความเสมอภาคและโอกาสทางการศกึษา 
 -การศกึษามีประสทิธิภาพมีรูปแบบหลากหลาย 
 -การศกึษาสอดคล้องกบัท้องถิ!น 
 -สง่เสริมพฒันาด้านการกีฬา 
 -ศาสนาพฒันาสงัคม 
 -ฟื$นฟวูฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ!น 
 
 ๔. สุขภาพอนามัย และสาธารณสุข 
 -ป้องกนัควบคมุโรคติดตอ่ พฒันาสิ!งแวดล้อมและภมูิทศัน์ 
 -ปรับเปลี!ยนพฤติกรรมอนามยั 
 -ปฏิรูประบบสขุภาพอนามยั และสาธารณสขุ 
 -ให้ได้รับบริการสาธารณสขุที!ครอบคลมุ ตั $งแตค่รรภ์มารดาถงึเชิงตะกอน 
 -สร้างความเข้มแขง็ให้สถาบนัครอบครัว 
 -สง่เสริมการออกกําลงักาย 
 -ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื!องโรคเอดส์ 
 
 ๕. ความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 -ให้ประชาชน ชมุชน และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ!น มีสว่นร่วมในการรักษาความปลอดภยัในชีวติและ   
        ทรัพย์สนิ 

 -ปลอดยาเสพติดและอบายมขุ 
 -การรักษาความสงบเรียบร้อยในชมุชน 
 -เพิ!มประสทิธิภาพการบริหารจดัการ ด้านอบุตัิภยัและสาธารณภยั 
 
  



            ๓๕ 
 
 ๖. ความมันคงและความเป็นระบบของสังคม 
 -สร้างวินยั 
 -พฒันาสงัคมให้เข้มแข็ง 
 -จดับริการด้านแรงงานและสวสัดิการสงัคม 
 
 ๗. ด้านการเมืองและการปกครอง 
 -การเมืองจะต้องมคีวามบริสทุธ์ ยตุิธรรม สามารถตรวจสอบได้ 
 -พฒันาระบบการบริหารราชการของอําเภอให้มีประสทิธิภาพ 
 -พฒันาการบริหารราชการสว่นท้องถิ!นให้มีประสทิธิภาพ 
 
 ๘. ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
 -การมีสว่นร่วมของชมุชน 
 -มีกฎหมายชดัเจน 
 -การบริหารจดัการแบบใหม ่
 -พฒันาสิ!งแวดล้อมที!มีผลกระทบตอ่ชมุชน 
 -สง่เสริมการอนรัุกษ์ทรัยากรธรรมชาต ิ
 
 ๙. การท่องเทียวเชงิอนุรักษ์ 
 -สง่เสริมด้านการตลาด และการประชาสมัพนัธ์ให้อําเภอเป็นจดุแวะและพกัผอ่น ของนกัทอ่งเที!ยว 
 -สง่เสริมให้ทราบถงึแหลง่ทอ่งเที!ยวที!หลากหลายและจดุเดน่ของแหลง่ทอ่งเที!ยวที!เป็นเอกลกัษณ์ 
 -พฒันาบคุลากรท้องถิ!น ชมุชนให้มีความเข้าใจ ทศันคติ และความชํานาญด้านการบริการทอ่งเที!ยว 
 -ภาครัฐ เอกชน ท้องถิ!น ที!มีสว่นร่วมในการสง่เสริมพฒันาการทอ่งเที!ยวอยา่งตอ่เนื!อง เป็นระบบ 
 -มีกฎหมายบงัคบัใช้อยา่งทั!วถึง และเป็นธรรม เป็นกฎหมายเกี!ยวกบัธุรกิจการทอ่งเที!ยว และด้าน 
                     คณุภาพสิ!งแวดล้อม 
 -พฒันาอําเภอเป็นเมืองรองรับความเจริญด้านการทอ่งเที!ยวเชิงอนรัุกษ์ 
 

 



๓๖ 

นโยบายการพัฒนาท้องถิน 

นโยบายการบริหารงานองค์การบริหารสว่นตําบลหาดยาย กําหนดไว้ ๖ ด้าน คือ 

 

 

 

 

 

 

 
๑. ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

 ได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิดงันี $ 

  ๑.๑ สร้างองค์การบริหารสว่นตาํบลให้เป็นเอกภาพ  กลา่วคือ  สร้างความเป็นหนี!งโดยการรวม ๓ สว่น 
สาํคญั  มี ท้องที!, ท้องถิ!น และประชาชน ยดึหลกั นิติธรรม  คณุธรรม  จริยธรรม  มีความโปร่งใส และรับผิดชอบ ให้
ประชาชนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบ 

  ๑.๒ ปรับปรุงระบบการให้บริการ เปิดกว้าง ลดขั $นตอนไมจํ่าเป็น สร้างความเทา่เทียม ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ 

โดยเน้นคณุภาพ ความซื!อสตัย์ สจุริต มีจิตสาํนกึ ในการให้บริการ 

  ๑.๓ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  วิเคราะห์สาเหตแุละหาวิธีการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
ที!สดุ 

๒.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื 8นฐาน 

 มีนโยบายดงัตอ่ไปนี $ 
  ๒.๑  เร่งสร้างถนนปลอดฝุ่ นไร้มลพิษ ให้ครอบคลมุทกุพื $นที! ปรับปรุงถนนทกุสายให้อยู่ในสภาพที!ดีอยู่
เสมอ 
  ๒.๒  ขยายเขตไฟฟ้าให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้า ติดตั $งแสงสว่างในเขตชุมชน และพื $นที!สาธารณะอย่าง
ทั!วถึง 
เช่น วดั  โรงเรียน สะพาน และแยก เป็นต้น 

-การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร 
- การพฒันาด้านโครงสร้างพื $นฐาน 

- การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
- การพฒันาด้านสงัคม และคณุภาพชีวิต 

-การพฒันาด้านการศกึษา ประเพณี วฒันธรรมและการกีฬา 
- นโยบายด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ!งแวดล้อม 



  ๒.๓  ขยายเขตระบบประปาหมูบ้่าน และปรับปรุงคณุภาพนํ $าโดยติดตั $งเครื!องกรองนํ $าหรือตู้ นํ $าดื!ม 
ทกุหมูบ้่าน เพื!อให้ประชาชนมีนํ $าดื!มที!สะอาด 
 
            ๓๗ 

๓.  นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ๓.๑  สง่เสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการพฒันาการเกษตรเพื!อลดต้นทนุ และเพิ!มผลผลิต  โดย
การเชิญวิทยากรหรือปราชญ์ท้องถิ!น  อบรมให้ความรู้ 
 ๓.๒ จดัมาตรฐานการประกนัราคาพืชผลอยา่งทนัทว่งทีและเป็นธรรม 
 ๓.๓ สร้างความเข้มแข็งและสนบัสนนุธนาคารชุมชน  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีแหลง่เงินทนุใกล้ตวั  ลดหนี $
นอกระบบ 

๔.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๔.๑  จดัสวสัดิการสําหรับทารกแรกเกิด คณุพ่อคณุแม่คนใหม่ โดยให้การดแูลและคําแนะนําเพื!อการสร้าง
สายสมัพนัธ์  พอ่ แม ่ลกู เป็นครอบครัวอบอุน่ 
 ๔.๒  สง่เสริมและสนบัสนนุการรวมกลุม่ทางสงัคม เช่น กลุม่แมบ้่าน, ชมรมผู้สงูอาย,ุ ชมรม, อสม, ตชต.,  
อปพร., ชมรมแอโรบิค และชมรมกีฬาทกุประเภท 
 ๔.๓  จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี!ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  ซึ!ง
เกี!ยวข้องในชีวิตประจําวนัของประชาชน 
 ๔.๔  จดัให้มีมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาของยาเสพติด อาชญากรรม โรคติดตอ่ร้ายแรง ภยัธรรมชาติ 
และอบุตัิภยั โดย 
  -จดัหนว่ยเคลื!อนที!เร็ว พร้อมอปุกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภยัและสนบัสนนุให้มีรถบริการทางการแพทย์
ฉกุเฉิน 
  -ฝึกอบรม อสม., ตชต., อปพร., ให้มีความรู้และทกัษะในการช่วยเหลอืเบื $องต้น 
 ๔.๕  สนบัสนนุนโยบายรัฐบาล  จดัเบี $ยยงัชีพให้ผู้สงูอายผุู้ ด้อยโอกาส ทกุคนอยา่งทั!วถึงและเป็นธรรม 
 ๔.๖  สนบัสนนุการศกึษาดงูานให้กบัทกุคนในชมุชน เช่น ผู้สงูอาย,ุ วยัรุ่น, อสม., ตชต., อปพร.,แมบ้่าน 
รวมถึงผู้ ด้อยโอกาส ให้ได้รับการพฒันาความรู้อยา่งแพร่หลายและทั!วถึง 

๕.  นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรมและการกีฬา 
 ๕.๑  สง่เสริมกระบวนการศกึษา สนบัสนนุสื!อการเรียนการสอน พฒันาและยกระดบัคณุภาพการศกึษา 
 ๕.๒  สนบัสนนุศนูย์พฒันาเด็กเลก็     โดยพฒันาความรู้และเพิ!มศกัยภาพของครูผู้ดแูลจดัหาอปุกรณ์ 
ของเลน่ หนงัสอืนิทานในการสง่เสริมพฒันาการเรียนรู้ของ เด็กวยัก่อนวยัเรียน 
 ๕.๓  สง่เสริมให้ทกุคนได้รับโอกาสทางการศกึษาอยา่งเทา่เทียม    สนบัสนนุศนูย์การเรียนรู้ชมุชน  
ศนูย์การศกึษานอกโรงเรียน  โดยจะจดัให้มีที!เรียน  อยา่งเหมาะสม และมีโอกาสได้เรียนรู้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ 
 ๕.๔  สนบัสนนุประเพณีท้องถิ!น  และอนรัุกษ์วิถีชีวิตชมุชน เช่น  การแขง่ขนัเรือยาวขึ $นโขนชิงธง แขง่แพ 
ต้านภยัยาเสพติด วนัสงกรานต์  รดนํ $าดําหวัผู้สงูอาย ุแขง่ขนักีฬาประจําปี และวนัลอยกระทง 
 ๕.๕  สร้างสนามกีฬาพร้อมจดัหาอปุกรณ์ให้ทกุชมุชนในตําบล เพื!อสง่เสริมให้ทกุคนได้ออกกําลงักาย  
และมีทกัษะในการกีฬาอยา่งถกูวิธี          



๖.   นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม 
 ๖.๑  รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกสาธารณะ ทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ!งแวดล้อม 
 ๖.๒  ส่งเสริม  สนบัสนุน กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ!งแวดล้อม    ****************************************** 
 


