
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
    

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลพเิทน ประจ าปี พ.ศ. 2560 

---------------------------------- 
 

  ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน ได้ด าเนินการ
จัดท าร่างแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน ประจ าปี พ.ศ. 2560 ให้คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิเทนพิจารณา เมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2559 แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน โดยอาศัยอ านาจตามความใน ข้อ  26 (1) (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
 

  เพื่อให้การประกาศใช้แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน ประจ าปี พ.ศ. 2560 
เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ และให้ประชาชนได้รับทราบแผนการด าเนินงานการพัฒนาต าบล 

  

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
  

    ประกาศ  ณ  วันที่  20 ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
 

 

 

 

 

(นายมะการิง   หวัง) 
 นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลพเิทน 

 

 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

 หน้า 
ส่วนท่ี 1
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 -  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  1 
 -  ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  1 
 -  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  2 
 
ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม   
 -  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  4 
 -  บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ  8 
 

        
 
    
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  มาตรา 284 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ทั้งหลายย่อมมีอิสระในการก าหนดนโยบาย ปกครอง บริหาร บริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง และมีอ านาจ
หน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ เป็นการให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บัญญัติ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง และให้บริการสาธารณะที่
จ าเป็นแก่ท้องถ่ินภายใต้ทรัพยากรรายได้ที่มีอยู่จ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และมีความโปร่งใสมากที่สุด 

 
การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว 

โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 

 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงาน
และจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 
 
 แผนการด าเนินงานจะเปน็เครื่องมือส าคัญในการบรหิารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

 1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สหรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ด าเนินการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 
 
 



แผนภูมิขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.  เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2.  มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 3.  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 
 4.  ช่วยควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

รวบรวมโครงการกจิกรรม 
คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

จัดท าร่างแผนด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

เสนอร่างแผนด าเนินงาน 

 

คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนด าเนินงาน 
ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

พิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

ประกาศใช้ 
แผนการด าเนินงาน 

 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 



 
 

 

ส่วนที่  2 
 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบรหิารส่วนต าบลพิเทน 
อ าเภอทุ่งยางแดง    จังหวัดปตัตาน ี



บญัชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงานประจ าปี พ.ศ. 2560 

องค์การบรหิารส่วนต าบลพิเทน   อ าเภอทุ่งยางแดง   จังหวัดปตัตาน ี
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวน 
โครงการ 

ท่ีด าเนินการ 

จ านวน 
งบประมาณ (บาท) 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 21 8,119,000 อบต.พิเทน 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ 
     เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

1 120,000 อบต.พิเทน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 41 8,869,600 อบต.พิเทน 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 5,797,478 อบต.พิเทน 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี และความม่ันคง 33 2921000 อบต.พิเทน 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 85,000 อบต.พิเทน 

รวม 122 25,912,078 อบต.พิเทน 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวน 
โครงการ 

ท่ีด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

ท้ังหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ 

ท้ังหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค        
1.1 แนวทางที่ 1  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงการสร้างพื้นฐาน 10 100 8,850,000 100 กองช่าง 

รวม 10 100 8,850,000 100  
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวน 
โครงการ 

ท่ีด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

ท้ังหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ 

ท้ังหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
2.1 แนวทางที่ 1  การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 7 14.89 1,248,800 8.20 ส านักปลัดฯ 
2.2 แนวทางที่ 2  การสังคมสงเคราะห ์ 7 14.89 6,286,000 41.25 ส านักปลัดฯ 
2.3 แนวทางที่ 3  การพฒันาและแก้ไขปัญหาสงัคม 1 2.13 500,000 3.28 ส านักปลัดฯ 
2.4 แนวทางที่ 4  การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา 14 29.79 1,719,000 11.28 กองการศึกษาฯ, 

กองสาธารณสุขฯ 
2.5 แนวทางที่ 5  การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร 18 38.30 5,483,300 35.99 กองการศึกษาฯ 

รวม 47 100 15,237,100 100  

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวน 
โครงการ 

ท่ีด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

ท้ังหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ 

ท้ังหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

3.  ยุทธศาสตร์การบ ารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม        
3.1 แนวทางที่ 1  การพัฒนาสิง่แวดล้อม 4 100 1,000,000 100 กองสาธารณสุขฯ, 

กองช่าง 
รวม 4 100 1,000,000 100  

 



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวน 
โครงการ 

ท่ีด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

ท้ังหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ 

ท้ังหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น        
4.1 แนวทางที่ 1  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 5 

100 1,470,000 100 
กองการศึกษาฯ, 

ส านักปลัดฯ 
รวม 5 100 1,470,000 100  

 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวน 
โครงการ 

ท่ีด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

ท้ังหมด 

จ านวน 
งบประมาณ  

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ 

ท้ังหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

5.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        
5.1 แนวทางที่ 1  การส่งเสริมการลงทุน - - - - - 
5.2 แนวทางที่ 2  การส่งเสริมอาชีพ   2 66.67 160,000 84.21 ส านักปลัดฯ 
5.3 แนวทางที่ 3 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาดา้น

การเกษตร 
1 33.33 30,000 15.79 ส านักปลัดฯ 

5.4 แนวทางที่ 4  การวิสากิจชุมชน - - - - - 
 รวม 3 100 190,000 100  

 
 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวน 
โครงการ 

ท่ีด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

ท้ังหมด 

จ านวน 
งบประมาณ  

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ 

ท้ังหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ        
6.1 แนวทางที่ 1  การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน 3 17.65 150,000 10.92 ส านักปลัดฯ 
6.2 แนวทางที่ 2  การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่และอปุกรณ์ในการ

ปฏิบัติราชการ 
13 76.47 1,188,500 86.53 ทุกกอง 

6.3 แนวทางที่ 3  การสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวัด 

1 5.88 35,000 2.55 ส านักปลัดฯ 

 รวม 17 100 1,373,500 100  
 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวน 
โครงการ 

ท่ีด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

ท้ังหมด 

จ านวน 
งบประมาณ  

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ 

ท้ังหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ        
7.1 แนวทางที่ 1  การส่งเสริมการท่องเที่ยว   - - - - - 

 รวม - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2560 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพิเทน   อ าเภอทุ่งยางแดง   จังหวดัปตัตาน ี
 

     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้ า และการจัดท าผังเมือง 
 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า
สายบาแฆะ-พิเทน 

ขนาด
กว้าง เฉลี่ย 0.60 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.60 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. พร้อม
ฝา คสล.หนา
เฉลี่ย 0.150 ม. ยาว
เฉ่ีย 120 ม. หมู่ที ่5 

359,000 
ต าบลพเิทน 

หมู่ที่ 5 กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายตะบาโง-โต๊ะญีน ี

ขนาด 4*230 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ย
กว่า 920 ตร.ม.หมูท่ี ่3  

700,000 
ต าบลพเิทน 

หมู่ที่ 3 
 

กองช่าง             

3 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
โฆ-รง 

ขนาด 4*100 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ย
กว่า 400 ตร.ม.  

280,000 
ต าบลพเิทน 

หมู่ที่ 7 
 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้ า และการจัดท าผังเมือง 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย
. 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
บาลูกา-บาตูกาเยาะ 

ขนาด 4*100 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ย
กว่า 400 ตร.ม. 

 282,000 
ต าบลพเิทน 

หมู่ที่ 4 
 

กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ปอเนาะเก่า 

 ขนาด 4*100 ม. หนา 0.15
 ม. หรือมพีื้นที่ไม่น้อย
กว่า 400 ตร.ม. หมู่ที ่7  

280,000 
ต าบลพเิทน 

หมู่ที่ 7 
 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.
สายทุ่งนา-กูแบนูวะ 

ขนาด 1*120 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นที ่ไม่น้อย
กว่า 120 ตร.ม. 

100,000 
ต าบลพเิทน 

หมู่ที ่4  กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.
สายบ้านใหม-่บ่อคี 

ขนาด 1*150 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ย
กว่า 150 ตร.ม. หมู่ที ่2  

140,000 
ต าบลพเิทน 

หมู่ที ่2 กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กยาตีมการีม 

ขนาด
สูง 1.60 ม. ยาว 102 ม. หมู่
ที่ 2 

334,000 
ต าบลพเิทน 

หมู่ที ่2 กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างรั้วสเุหร่าบ้าน
ข่าลิง 

ขนาด
สูง 1.65 ม. ยาว 114 ม.  

342,000 
ต าบลพเิทน 

หมู่ที ่1 กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างรั้วอาคาร
เอนกประสงค์บ้านลาแล  

ขนาด
สูง 1.60 ม. ยาว 140 ม.หมู่
ที่ 5  

469,000 
ต าบลพเิทน 

หมู่ที ่5 กองช่าง             

 
 
 



1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้ า และการจัดท าผังเมือง 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

11 โครงการก่อสร้างศูนย์จริยธรรม
ศึกษาประจ ามัสยิดดารุสสาลาม 
  

ขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 24 ม.  577,000 
ต าบลพเิทน 

หมู่ที่ 6 กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
จริยธรรมศึกษาประจ ามสัยิดอัต
ตักวา 

ขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 24 ม. 577,000 
ต าบลพเิทน 

หมู่ที ่6  กองช่าง             

13 โครงการขุดลอกสระน้ า,ล า
คลองภายในต าบล 

ขนาด ตามแบบแปลน อบต.
ก าหนด 

2,285,000 
ต าบลพเิทน 

หมู่ที ่6  กองช่าง             

14 โครงการซ่อมแซมรั้วกุโบร์ดา
รุลมฮูายีรีน 

ขนาด
สูง 1.65 ม. ยาว 113 ม. 

469,000 
ต าบลพเิทน 

หมู่ที ่1 กองช่าง             

15 โครงการบุกเบกิถนนลูกรังสาย
ทอง  

ขนาดความสูง 4*210 ม.  199,000 
ต าบลพเิทน 

หมู่ที ่4 กองช่าง             

16 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์สสุาน
พี่เณร 

ปรับปรงุภูมิทัศนส์ุสานพีเ่ณร  343,000 
ต าบลพเิทน 

หมู่ที ่2  กองช่าง             

17 โครงการปรับปรงุมสัยิดดารุลอา
มาน 

ปรับปรงุมสัยิดดารลุอา
มาน หมู่ที ่2  

264,000 
ต าบลพเิทน 

หมู่ที ่2  กองช่าง             

 
 
 
 
 
 



 
 

.  
1.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบจราจร 

 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

1 การจราจร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจราจร 

5,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.3  แนวทางการพัฒนา จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

1 วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ - ค่าซื้อสิง่ของเครื่องใช้
ต่าง ๆ ซึ่งโดยสภาพใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมด
สภาพ อุปกรณ์ไฟฟูา
ต่าง ๆ เช่น มิเตอร์วัด
ไฟฟูา หลอด
ไฟฟูา ไมโครโฟน ฯ 
- ค่าซื้อสิง่ของทีม่ีลกัษณะ
คงทนและมีอายุการใช้
งาน 1 ป ีข้ึนไป  เช่น เครื่อง
ตัดกระแสไฟฟูา
อัตโนมัต ิเครื่องเตือน
ภัย จานรบัสญัญาณ
ดาวเทียม ฯลฯ 

40,000 
ต าบลพเิทน 

ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

2 วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ ค่าจัดซื้อวัสด ุไฟฟูาและ
วิทยุ เช่น โคมไฟฟูา ขาต้ัง
ไมโครโฟน  ไมโครโฟน หลอดไ
ฟ สายไฟ ถ่านไฟ ฯลฯ  

20,000 
ต าบลพเิทน 

 

ต าบลพเิทน 
กองช่าง             

 
 
 
 



 
1.3  แนวทางการพัฒนา จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

3 ค่าจ้างเหมาแรงงานบ ารุงรักษา
ไฟฟูาสาธารณะ  

ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บ ารุงรักษาไฟฟูาสาธารณะ  

54,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

 
 

 
  1.4 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 

 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

 - 
 

 
               

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

1 โครงการสง่เสรมิอาชีพกลุ่มสตรี
ประดิษฐ ์

โครงการสง่เสรมิอาชีพกลุ่ม
สตรปีระดิษฐ์ของช าร่วย
และกิ๊ฟช๊อป ม.3 
 ตั้งไว้ 10,000 บาท-
 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า ม.
6 ตั้งไว้ 80,000 บาท -
 โครงการผ้าคลมุบ้านตือ
เบาะ ม.7  ตั้ง
ไว้ 30,000 บาท  

120,000 ม.3 ม.6 และ
ม.7 

ส านักปลัด             

 
2.2 แนวทางพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าในต าบล 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

  
 
 
- 

                



 

 

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนนุให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

1 การฝกึอบรม/สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรือ่งทีเ่กี่ยวข้องกบั
การพัฒนา 

การฝกึอบรม/สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องที่เกี่ยวกับ
การพัฒนา เครือข่ายมวลชน
ต่อต้านยาเสพติด การ
ส่งเสริมความรูร้ะบบ
ประชาธิปไตยในต าบล หรือ
ในชุมชน พร้อมทั้งศึกษาดู
งานภายในประเทศ ของ
คณะกรรมการพฒันา
ต าบล กลุ่มสตร ี กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มลกูเสือ
ชาวบ้าน กลุม่เยาวชน หรือ
กลุ่มอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานใน
ต าบล 

50,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

2 โครงการกระบวนการเรียนรูเ้พื่อ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 

กระบวนการเรียนรูเ้พื่อ
พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

125,000 ม. 1 , ม.5  ส านักปลัด             



3 โครงการปูองกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

การปูองกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

5,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนนุให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

4 โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงในชุมชน 

เพื่อขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงในต าบลพิ
เทน  

20,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

5 โครงการข่าลิงเกมส ์ การจัดงานกีฬาข่าลิงเกมส ์ 50,000 หมู ่1 ส านักปลัด             

6 โครงการชุมชน ร่วมใจรกัษา
ความปลอดภัยบนทอ้งถนน 

ชุมชนร่วมใจรักษาความ
ปลอดภัยบนท้องถนน ลด
อุบัติเหตรุถในช่วง
เทศกาล เช่น ปีใหม ่วัน
สงกรานต ์เป็นต้น  

10,000 หมู ่1 ส านักปลัด             

7 โครงการเตรียมความพรอ้มก่อน
เข้าสู่วัยผูสู้งอายุในวิถีอิสลาม 

การเตรียมความพร้อมกอ่น
เข้าสู่วัยผูสู้งอายุในวิถี
อิสลาม  

20,000 ม.1  ส านักปลัด             

 



 
 
 
 
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนนุให้เกดิความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.

ค. ก.
ย. 

8 โครงการบ าบัดฟื้นฟผูู้ติด/ผู้เสพ
ยาเสพติด 

การบ าบัดฟื้นฟผูู้ติด/ผูเ้สพยา
เสพติด  

105,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

9 โครงการปกปูองสถาบันส าคัญ
ของชาติ 

การปกปูองสถาบันส าคัญ
ของชาติ  

20,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

10 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงตอ่เด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว 

การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว  

10,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

11 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ฯลฯ 

5,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

 
 



 
 
 
 
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนนุให้เกดิความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

12 โครงการพบปะมสุลีมะห ์เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพของสตรี
มุสลิม 

เสริมสร้างศักยภาพของสตรี
มุสลิม  

10,000 ม. 4  ส านักปลัด             

13 โครงการพลเมอืงดีในวิถี
ประชาธิปไตย 

ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย   10,000 ม.7 ส านักปลัด             

14 
 

โครงการพอเพียงน าหน้า ชรา
สุขใจ ทุกวัยแข็งแรง 

พอเพียงน าหน้า ชราสุข
ใจ ทุกวัยแข็งแรง   

150,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

15 โครงการยุวศึกษาการเมือง การ
ปกครอง 

ยุวศึกษาการเมือง การ
ปกครองของต าบลพเิทน  

30,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             



16 โครงการสง่เสรมิกลุ่มเยาวชนพิ
เทนร่วมใจใหห้่างไกลยาเสพติด 

 กลุ่มเยาวชน พิเทนร่วมใจให้
ห่างไกลยาเสพติด   

10,000 ม. 2  ส านักปลัด             

 
 
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนนุให้เกดิความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

17 โครงการสง่เสรมิอาชีพฟื้นฟผูู้
ติด/ผู้เสพยาเสพติด 

การสง่เสรมิอาชีพฟื้นฟผูู้ติด/
ผู้เสพยาเสพติด 

75,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

18 โครงการสนบัสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาสามป ีแผนชุมชน 
ฯลฯ 

การสง่เสรมิ สนับสนุนการ
จัดท าแผนพฒันาสามปีแผน
ชุมชน ฯลฯ และจัดกิจกรรม
ประชุมประชาคมเพื่อจัดท า
แผน ฯลฯ    

15,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

19 โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท ์

การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในต าบล  

10,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             



20 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพ
สตรีมสุลิมต่อการดูแลครอบครัว 

การเสรมิสร้างศักยภาพสตรี
มุสสลิมตอ่การดูแล
ครอบครัว  

25,000 ม.1  ส านักปลัด             

21 โครงการหมู่บ้านพทิักษ์ปุารักษา
สิ่งแวดล้อม 

การหมู่บ้านพทิักษ์ปุารักษา
สิ่งแวดล้อม  

30,000 ม. 3  ส านักปลัด             

 
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนนุให้เกดิความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

22 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมปุามะพร้าวโมเดล 

การอบรม
คุณธรรม จริยธรรมปุา
มะพร้าวโมเดล  

20,000 ม.3  ส านักปลัด             

23 โครงการอบรมเตรียมความ
พร้อมก่อนมีครอบครัว (กูสูร) 

การอบรมเตรียมความพร้อม
ก่อนมีครอบครัว (กูสูร)  

50,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

24 โครงการปรับปรงุอาคารศูนย์ฝกึ
อาชีพกลุ่มสตรบี้านปุามะพร้าว 

ค่าปรับปรงุอาคารศูนย์ฝกึ
อาชีพกลุ่มสตรบี้านปุา
มะพร้าว ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 15.00 
ม.  

50,000 ม.3 ส านักปลัด             



25 โครงการสนบัสนุนการ
บรหิารงานของศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสาร การจัดซื้อจัด
จ้าง องค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโละแมะนา  

สนับสนุนการบรหิารงานของ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การ
จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลตะโละแมะนา  

27,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

 
 
 
 
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนนุให้เกดิความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

26 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
และประชาชน ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอทุ่งยางแดง  

แข่งขันกีฬานักเรียนและ
ประชาชน ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุ่งยางแดง  

30,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

27 โครงการสง่เสรมิกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุ่งยางแดง  

โครงการสง่เสรมิกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอทุ่งยางแดง  

30,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

28 โครงการสง่เสรมิและพัฒนา
องค์กรลูกเสือชาวบ้าน ที่ท าการ
ปกครองจงัหวัดปัตตานี  

การสง่เสรมิและพัฒนา
องค์กรลูกเสือชาวบ้าน ที่ท า
การปกครองจังหวัดปัตตานี  

10,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             



29 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน เช่น ปลูกต้นไม ้การ
คัดแยกขยะ ฯลฯ  

10,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

 
 
 
 
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน คนชรา และประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

1 เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ เงินเบี้ยยังชีพคนชราใน
ต าบลพิ
เทน จ านวน 736 คน 

6,273,600 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

2 เบี้ยยังชีพคนพกิาร เงินเบี้ยยังชีพสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู่้
พิการและทุพพลภาพ   

1,536,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ - เงินสวัสดิการ ค่าใช้จ่าย
ให้กับผู้ปุวยเอดส ์ด าเนินการ
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ส าหรับการสนบัสนุนการ

12,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             



สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผูปุ้วย
เอดส์ให้แก่ผูปุ้วยเอดส์ที่
แพทย์ได้รับการรบัรองและ
ท าการวินิจฉัยแล้วและมี
ความเป็นอยู่ยากจน หรอืถูก
ทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได ้โดยผูปุ้วยเอดสท์ี่มี
สิทธิจะไดร้ับเบี้ยยังชีพ 

 
 
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน คนชรา และประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

4 โครงการกีฬาพื้นบ้านสร้าง
สัมพันธ์ผูสู้งอายุ 

จัดกิจกรรมวัน
ผู้สงูอายุ กิจกรรมกีฬา
พื้นบ้านหรือกจิกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบั
ผู้สงูอายุ  

1,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ 

การอบรมเชิงปฏิบัตกิารฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พกิาร  

5,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

1 วัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย ์ ค่าซื้อสารเคมีและเวชภัณฑ์
ในการปูองกันโรคติดต่อ
ต่าง ๆ เช่น น้ ายาพ่นหมอก
ควัน ทรายอะเบท ฯลฯ  

15,000 ต าบลพเิทน กอง
สาธารณสุข 

            

2 ค่าจ้างเหมาพนักงานเกบ็ขยะ,
พนักงานขับรถขยะ 

จ้างเหมาพนกังานเก็บขยะ,
พนักงานขับรถขยะ 

216,000  ต าบลพเิทน กอง
สาธารณสุข 

            

3 ค่าบริการที่ทิง้ขยะและก าจัด
ขยะ  

ค่าบริการที่ทิง้ขยะและก าจัด
ขยะ  

182,600  ต าบลพเิทน กอง
สาธารณสุข 

            



4 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขในการเพิม่พูน
ความรู้ความสามารถของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)  

ค่าใช้จ่ายส าหรบัการ
ฝึกอบรม การประชุม การ
สัมมนา การศึกษาดู
งาน ฯลฯ  

5,000 ต าบลพเิทน กอง
สาธารณสุข 

            

5 โครงการแก้ปญัหาสาธารณสุข  ส าหรับการจัดบรกิาร การ
ปฏิบัติงาน การรณรงค์ การ
เผยแพร ่ประชาสัมพันธ์ การ
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม ฯลฯ ตั้ง 

5,000 ต าบลพเิทน กอง
สาธารณสุข 

            

3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

6 โครงการ การจัดบริการสุขภาพ
เบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมลู
ฐาน
ชุมชน (ศสมช.) ไว้ 5,000 บา
ท (ปรากฏใน
แผน 2560 หน้า 54 ล าดับ
ที่ 6) 
 

ส าหรับการจัดบรกิารการ
ปฏิบัติงาน การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ
ครุภัณฑ์ การ
บ ารุงรักษา และการ
ซ่อมแซมวัสด ุครุภัณฑ์ ค่า
สาธารณูปโภค ค่าวัสดุ
ส านักงาน ค่าเบี้ย
เลี้ยง ฯลฯ หรือกิจกรรม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัภารกจิ  

5,000 ต าบลพเิทน กอง
สาธารณสุข 

            



7 โครงการมหกรรมรวมพลัง
สร้าง / ตรวจสุขภาพ  

มหกรรมรวมพลัง
สร้าง / ตรวจสุขภาพ  

5,000  ต าบลพเิทน กอง
สาธารณสุข 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

4.   ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

1 โครงการทัศนะศึกษาเรียนรู้
นอกห้องเรียน 

ทัศนะเรียนรู้นอกห้องเรียน
ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

30,000 ต าบลพเิทน การศึกษา             

2 จัดซื้ออปุกรณ์การเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 2 โรง 

จัดซื้ออปุกรณ์การเรียนการ
สอนของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
2 โรง 

190,400 ต าบลพเิทน การศึกษา             



3 ค่าอาหารกลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 2 โรง 

อาหารกลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 2 โรง 

548,800 ต าบลพเิทน การศึกษา             

4 ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับ
นักเรียนระดับช้ันอนุบาล -
 ป.6 ของสถานศึกษาใน
สังกัด สพฐ. ในเขตต าบล  

1,467,809.
20   

ต าบลพเิทน การศึกษา             

 
 
 
 
 
4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

5 ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด 2 
โรง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านปุา
มะพร้าว จ านวน 62 คน อัต
ราคนละ 7.37 จ านวน ตั้ง
ไว้ 118,804.40 บาท 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยา
ตีม กา
รีม จ านวน 50 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท ตั้ง
ไว้ 95,810 บาท 

214614.4
0 

ต าบลพเิทน การศึกษา             



6 ค่าอาหารกลางวัน  เงินอุดหนุนให้แกส่ถานศึกษา
สังกัด สพฐ. ในเขตต าบลพิ
เทน จ านวน 4 แห่ง  

3,064,000 ต าบลพเิทน การศึกษา             

7 โครงการพัฒนาทักษะการคิด
ของเด็กปฐมวัย 

ทักษะการคิดของเด็ก
ปฐมวัย  

20,000 ต าบลพเิทน การศึกษา             

8 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนต าบลพิเทน 

เรียนรู้ชุมชนต าบลพเิทนและ
มุมเรียนรูบ้รเิวณมัสยิด
ต าบล ในด้านการจัดหา
หนังสือพิมพ ์วารสาร หรือ
สิ่งพมิพ์ต่าง ๆ   

70,000 ต าบลพเิทน การศึกษา             

4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

9 อุดหนุนกิจกรรมวันเดก็ ให้แก่โรงเรียนสงักัด สพฐ. ใน
ต าบลพิ
เทน จ านวน 4 โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 2 ศูนย์  

70,000 ต าบลพเิทน การศึกษา             

10 โครงการจัดจ้างเด็กนักเรียน 
นักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดจ้าง
นักเรียน นักศึกษาระหว่าง
ปิดภาคเรียน  

5,000 ต าบลพเิทน การศึกษา             



11 โครงการสงเคราะหเ์ด็กด้อย
โอกาสในต าบล 

โครงการช่วยเหลือเดก็ด้อย
โอกาสในต าบลจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือครอบครัวที่
อุปการะเด็กก าพร้า หรือเด็ก
ด้อยโอกาส หรือเด็กที่ถูก
ทอดทิ้ง  

60,000 ต าบลพเิทน การศึกษา             

12 โครงการสงเคราะห์อาหาร
กลางวันแกเ่ด็กนักเรียนศูนย์
จริยธรรมศึกษา ในต าบลพิเทน 
12 โรง 

อาหารกลางวันใหก้ับ
นักเรียนสัปดาห์
ละ 2 วัน  เสาร-์อาทิตย์ 

1,379,664 ม.1-ม.7 ส านักปลัด             

 
 
 
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่าง ๆ 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

1 เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็น
สาธารณประโยชน ์

อุดหนุนการจัดการแข่งขัน
กีฬาของนักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด ในต าบล 

100,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

2 โครงการสง่เสรมิการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ส่งเสริมการอนุรกัษ์
วัฒนธรรมท้องถ่ิน ต าบลพิ
เทน  

5,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             



3 โครงการจัดอบรมจริยธรรมแก่
ประชาชน ค่าจัดงาน นิทรรณ
การ ฯลฯ 

ค่าจัดอบรมจริยธรรมแก่
ประชาชน ค่าจัด
งาน นิทรรศการ ฯลฯ กิจกร
รมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบั
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  

10,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

4 โครงการสุขภาพดีด้วยวิถีศาสน
บัญญัต ิ

ส่งเสริมสุขภาพดีด้วยวิถีศา
สนบัญญัต ิ 

10,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

 
 
 
 
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่าง ๆ 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

5 โครงการสง่เสรมิกิจกรรมการ
อนุรักษ์ภาษาพิเทน 

ส่งเสริมกจิกรรมอนุรักษ์
ภาษาพิเทน  

10,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

6 โครงการอบรมส่งเสริมวิถีชีวิต
มุสลิมประจ าวันศุกร ์

ส่งเสริมวิถีชีวิตมุสลมิ
ประจ าวันศุกร์ให้แก่
ประชาชนในต าบลพิเทน  

10,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             



7 เงินอุดหนุนมสัยิด เพื่อจัดงาน
เดือนรอมฎอน  

อุดหนุนมสัยิด เพื่อจัดงาน
เดือนรอมฎอน จ านวน 12 
มัสยิด 

250,000  ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

8 เงินอุดหนุนมสัยิด ประจ า
ต าบลพเิทนเพื่อจัดงานเมาลิด
สัมพันธ์  

อุดหนุนมสัยิด ประจ า
ต าบลพเิทนเพื่อจัดงานเมา
ลิดสัมพันธ์  

180,000  ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 

5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี และความม่ันคง  
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร ตามหลักการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลอืกตั้ง เช่น เลือกตัง้
ซ่อม ผู้บรหิาร หรือสมาชิก
สภา 

200,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซม บ ารุงรักษา ให้
ใช้งานได้ตามปกติ แก่
วัสด ุครุภัณฑ์
ส านักงาน อบต. ฯลฯ  

100,000 ส านักงาน 
อบต.พิเทน 

ส านักปลัด             



3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมแซม
บ ารุงรักษา ประเภท
วัสด ุครุภัณฑ์ต่าง ๆ  

10,000 ต าบลพเิทน กองช่าง             

4 วัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุหรือวัตถุดิบที่ใช้ใน
การก่อสร้างต่าง ๆ ที่ อบต.
สามารถด าเนินการได้
เอง เช่น ส ี, ทินเนอร์
, ปูนซีเมนต ์,เสา
คอนกรีต ฯลฯ  

10,000 ต าบลพเิทน กองช่าง             

 
 
 
 
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร ตามหลักการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

5 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ค่าจัดซื้อวัสดเุช้ือเพลิงและ
หล่อลื่นของรถยนต์
ส่วนกลาง ส่วนโยธา  

100,000 ต าบลพเิทน กองช่าง             

6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างท าวัสดุ
โฆษณาและ
เผยแพร ่เช่น แผ่นปูาย
ประกาศ เขียน

20,000 ส านักงาน 
อบต.พิเทน 

กองช่าง             



โปสเตอร ์ฯลฯ  

7 การซ่อมโครงสร้างครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ 

ซ่อมแซมบ ารุงรกัษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ ่เช่น เครื่องจักรกล ยาน
พาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถงึ
ค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง  

50,000 ต าบลพเิทน กองช่าง             

8 เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา 

เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา 

25,000 ต าบลพเิทน กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร ตามหลักการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

9 ค่าบ ารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง 

ค่าซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

150,000 ต าบลพเิทน กองช่าง             

10 วัสดุยานพาหนะและขนสง่ ค่าเปลี่ยนยางรถส่วนกลาง
ของ อบต. 

60,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

11 วัสดุส านักงาน ค่าใช้จ่ายสิ่งของเครื่องใช้
ต่าง ๆ ซึ่งโดยสภาพใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมด
สภาพ เช่น กระดาษ แฟูม  
ปากกา ดินสอบ ฯลฯ 
 

90,000 ส านักงาน 
อบต. 

ส านักปลัด             

12 วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้งาน
บ้านงานครัวต่าง ๆ ของที่ท า
การ อบต. หรือศูนย์พฒันา
เด็กเล็กฯ เช่น แปรง ไม้
กวาด สบู ่ผงซักฟอก 

10,000 ส านักงาน 
อบต. 

ส านักปลัด             

 
 
 



5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร ตามหลักการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

13 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ค่าซื้อ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ลื่น เพื่อใช้การปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เช่น น้ ามันดีเซล และ
น้ ามันอื่น ๆ 

200,000 ต าบลพเิทน กองช่าง             

14 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ค่าซื้อและจ้างท าสิ่งของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งโดยสภาพ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมด 

100,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

15 วัสดุคอมพิวเตอร ์ ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่าง ๆ ซึ่งโดยสภาพใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดสภาพ 

20,000 ส านักงาน 
อบต. 

ส านักปลัด             

16 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที ่/ 
โครงการปรับปรงุระบบแผนที่
ภาษีแม่บททะเบียนทรัพยส์ิน 

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที ่/ โครงการปรบัปรุง
ระบบแผนที่ภาษี
แม่บท ทะเบียน
ทรัพยส์ิน และอื่น ๆ  

70,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

 
 
 
 



5.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในและนอกอาณาจกัร 

การเดินทางไปราชการใน
และนอกอาณาจักร ,ค่า
ของขวัญหรอืเงิน
รางวัล , ค่าธรรมเนียม
ลงทะเบียน
ต่าง ๆ หมายความ
รวมถึง การลงทะเบียนเพื่อ
เข้าฝึกอบรมประชุม หรือ
สัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้างและลูกจ้าง หรือลักษณะ
อื่นที่คล้าย ค่าเช่าทรัพย์สิน
จากรัฐเอกชน ฯลฯ ของ
พนักงานส่วนต าบลให้แก่
บุคลากรในสงักัดกองคลัง 

50,000 ต าบลพเิทน กองคลงั             

 
 
 
 



5.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

2 โครงการจัดฝึกอบรมเพิม่
ประสิทธิภาพ 

ผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา ฯ พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง   

200,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

3 โครงการประชุมการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน 

การประชุมการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน 

20,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

4 โครงการศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ หรือ
ต่างประเทศฯ 

ผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานส่วน
ต าบล    พนักงานจ้าง และผู้
ที่เกี่ยวข้อง   

300,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

5 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ 

วันส าคัญของทางราชการ
หรือพิธีส าคัญของทาง
ราชการ เช่น วันปิย
มหาราช วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันสตรี
สากล จัดซื้อพวง
มาลา ฯลฯ หรือกจิกรรม
เกี่ยวข้องกบัราชพิธี กิจกรรม
รับเสดจ็ เป็นต้น 

10,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             



 
5.2 ทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมต่าง ๆ 

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน
ต่าง ๆ หมายความรวมถึง
การลงทะเบียนเพื่อเข้า
ฝึกอบรม ประชุม หรือ
สัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการของ
นายก รองนายก เลขา
นายก ฯ สมาชิก
สภา ฯ พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้างและลูกจ้างใน
สังกัด ส านักงานปลัด 

200,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

7 การสนบัสนุนการฝึกอบรมฯ ค่าสนับสนุน หรือการ
ฝึกอบรม ของทีมกู้ภัยประจ า
ต าบล ตามโครงการหนึ่ง
ต าบลหนึง่ทมี
กู้ภัย (otos) หรือโครงการ
มิสเตอรเ์ตือนภัย  

100,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

 
 



5.2 ทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

8 ค่าสนับสนุนหรือจัดฝึกการ
อบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน(อปพร.) 

ค่าสนับสนุนการจัด
ฝึกอบรม ฝึกทบทวน พร้อม
ชุดฝึกปรากฏตาม
รายละเอียดของโครงการ
อาสาสมัครปอูงกันภัยฝุาย
พลเรือน (อป
พร.) จ านวน 60 คน 

200,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

9 การเดินทางไปราชการ 
ลงทะเบียนเพื่อเข้าฝึกอบรม 
ฯลฯ 

ค่าจ้างเหมาบริการและค่าเช่า
ทรัพยส์ินต่าง ๆ ค่าโฆษณา
และเผยแพร ่ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียน
ต่าง ๆ หมายความรวมถึงการ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าฝึกอบรม
ประชุม หรือสัมมนา ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่
พักและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ในการ
เดินทางไปราชการของ
พนักงานกองช่าง หรอืลักษณะ
อื่นที่คล้ายกัน ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าจ้างคนงานเดิน
ส ารวจ ของบุคลากรในสงักัด
กองช่าง  

50,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             



 
5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

1 ค่าเช่ารถยนต์ ประจ าต าแหน่ง
ผู้บริหาร 

ค่าเช่ารถยนต์ ประจ า
ต าแหน่งผูบ้รหิารตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 จากรัฐ 
หรือเอกชน ก าหนดขนาด
เครื่องยนตส์ูงสุดไม่
เกิน 2,400 ซีซ ี 

300,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

2 ค่าเช่ารถยนต์หัวหน้าส่วน
ราชการ  

เช่ารถยนต์หัวหน้าส่วน
ราชการ รถยนต์ประจ า
ต าแหน่งผูบ้รหิารตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการใช้และรักษา
รถยนต ์พ.ศ. 2548 จากรัฐ
หรือเอกชน ก าหนดขนาด
เครื่องยนตส์ูงสุดไม่
เกิน 1,600 ซีซ ีตั้ง 

222,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

 
 



5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

3 ค่าซักฟอก , ค่าระวาง
รถบรรทุก ค่าเบี้ยประกันภัย
ต่าง ๆ 

ค่าซักฟอก , ค่าระวาง
รถบรรทุก ค่าเบี้ยประกันภัย
ต่าง ๆ 

10,000  ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

4 ค่าเช่าวัสดุครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปริ้น
เอกสาร ฯลฯ ตั้ง 

ค่าเช่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปริ้น
เอกสาร ฯลฯ ตั้ง 

87,000  ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

5 ค่ารับ
วารสาร , หนังสือพิมพ ์, หนังสื
อ , ต ารา , คู่มือหรือเอกสาร
อื่น ๆ ค่าจัดเก็บข้อมูล หรือสถิติ
ต่าง ๆ ฯลฯ ในต าบลตั้ง 

ค่ารับ
วารสาร , หนังสือพิมพ ์, หนั
งสือ , ต ารา , คู่มือหรือ
เอกสารอื่น ๆ ค่าจัดเก็บ
ข้อมูล หรือสถิติ
ต่าง ๆ ฯลฯ ในต าบลตั้ง 

10,000  ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

6 ค่าจ้างเหมาบริการดูแล รักษา
ท าความสะอาด
ครุภัณฑ์ โรงเรือน คูระบาย
น้ า หรือสิง่ปลูกสร้างอื่น ๆ ที่
เป็นทรัพยส์ินของ อบต.  

ค่าจ้างเหมาบริการ
ดูแล รักษาท าความสะอาด
ครุภัณฑ์ โรงเรือน คูระบาย
น้ า หรือสิง่ปลูกสร้างอื่น ๆ ที่
เป็นทรัพยส์ินของ อบต.  

30,000  ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

 
 



5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

7 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย บริเวณที่ท า
การ อบต. จ านวน 4 คน ใน
วันหยุดหรือเวลานอก
ราชการ ฯลฯ ตั้ง 
  

ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย บรเิวณที่ท า
การ อบต. จ านวน 4 คน ใน
วันหยุดหรือเวลานอก
ราชการ ฯลฯ ตั้ง 

324,000  ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

8 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลาง ของ อบต. จ านวน 1
 คน 4,500 บาท/เดือน  

ค่าจ้างเหมาพนักงานขับ
รถยนต์
ส่วนกลาง ของ อบต. จ านวน
 1 คน 4,500 บาท/เดือน  

54,400  ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

9 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไปในการ
ขับรถกู้ชีพ(รถ
ฉุกเฉิน) จ านวน 1 คน  4,500
 บาท/เดือน 

จ้างเหมาบริการทั่วไปในการ
ขับรถกู้ชีพ(รถ
ฉุกเฉิน) จ านวน 1 คน  4,5
00 บาท/เดือน 

54,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 



6. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบย่ังยืน 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

1 โครงการหนึง่ครัวเรือน หนึ่ง
ฟาร์ม โครงการตาม
พระราชด าร ิ

โครงการหนึง่ครัวเรือน หนึ่ง
ฟาร์ม โครงการตามแนว
พระราชด าร ิฯลฯ  

5,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

2 วัสดุการเกษตร - ค่าจัดซื้อพันธ์ไม ้, พันธ์
พืช , วัสดุเพาะ
ช า , ปุ๋ย , และอื่น ๆ ไว้
ส าหรับใช้ในการจัดสวน
ส านักงานและสวนสาธิต
การเกษตร 

5,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

3 
โครงการปลูกพืชระยะสั้นตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (วันแตงโม)  

การปลูกพืชระยะสั้นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง (วันแตงโม)  

55,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

4 รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวเสดจ็เถลิงถวัลยราช
สมบัต ิครบ 70 ป ีและ
สมเดจ็พระนาง
เจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  

5,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

 



6.1 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบย่ังยืน 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

5 โครงการอบรมครอบครัว
เข้มแข็ง จริยธรรมดเีด่น ให้แก่
หญิงหม้าย 

การอบรมครอบครัว
เข้มแข็ง จริยธรรมดเีด่น
ให้แก่หญงิหม้ายในต าบล  

10,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

6 โครงการแข่งขันกีฬาพี่เณร
สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด 

การแข่งขันกีฬาพี่เณร
สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดใน
ต าบล ( 

5,000 ต าบลพเิทน ส านักปลัด             

 
 
6.2 แนวทางการพัฒนา การจัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.

พ.
 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 
ส.ค

. 
ก.

ย. 

 -                 

                  



 
 



           องค์กการบริหารส่วนต าบลพิเทน 
อ าเภอทุ่งยาแงแดง  จงัหวัดปัตตานี 

ค าน า 

 

  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเพิ่มถึงฉบับที่ 6  
พ.ศ. ๒552    และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง  แผนพัฒนาท้องถ่ินนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้ง
แนวทางพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
 
  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ข้ึน  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ
และสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะ
ผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถ่ิน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

 

        องค์การบรหิารส่วนต าบลพิเทน 

 

 

        อนุมัติ 

                   

         (นายมะการิง  หวัง) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพเิทน 
 



           องค์กการบริหารส่วนต าบลพิเทน 
อ าเภอทุ่งยาแงแดง  จงัหวัดปัตตานี 

สารบัญ 

 

เรื่อง                  หน้า 
 
                     
ส่วนท่ี  ๑  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน          ๑๘ – ๒๗ 
 
 
ส่วนท่ี  ๒  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท่ิน (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)    ๖๘ – ๒๐๙ 
 
  
ส่วนท่ี  ๓  ยุทธศาสตร์องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น           ๒๒๕ – ๒๔๒ 
 
                  
 
ส่วนท่ี  ๔  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีสู่การปฏิบัติ      ๖๘ – ๒๐๙ 
 
 
ส่วนท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลสรุปผล        ๖๘ – ๒๐๙ 
 
  
ภาคผนวก   
 
 
 
 

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



 

ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและขอ้มูลพืน้ฐาน 
 1. ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้งของต าบล 

หมู่ 4 ต าบลพเิทนอ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140   โทร.073 - 471052 

องค์การบรหิารส่วนต าบลพิเทน  ตั้งอยู่อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวัดปัตตานี   ห่างจากที่ว่าการอ าเภอทุง่ยางแดงไปทาง
ทิศเหนือ ประมาณ 4 กิโลเมตร 

อาณาเขต 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตอ าเภอมายอ 

ทิศใต ้  ติดต่อกับ เขตต าบลปากู เขตต าบลน้ าด า และ เขตต าบล 

  ตะโละแมะนา ของอ าเภอทุง่ยางแดง 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตอ าเภอสายบุรีและอ าเภอกะพ้อ 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตอ าเภอมายอ  

เขตการปกครอง 

ต าบลพเิทนแบง่เขตการปกครองออกเปนน 7 หมูบ่้านดังนี้ 

   หมู่ที่ 1 บ้านข่าลิง 

   หมู่ที่ 2 บ้านพิเทน 

   หมู่ที่ 3 บ้านป่ามะพร้าว 

   หมู่ที่ 4 บ้านบือจะ 

   หมู่ที่ 5 บ้านบาแฆะ 

   หมู่ที่ 6 บ้านโต๊ะชูด 

   หมู่ที่ 7 บ้านตือเบาะ 

ระยะทางห่างจากจังหวัดปัตตานี 46 กิโลเมตรห่างจากอ าเภอทุ่งยางแดง 5.4 กิโลเมตร 
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ต าบลพเิทนมพีื้นที่ทัง้หมด  42.42 ตารางกิโลเมตร  คิดเปนน  63,264  ไร่ส่วนใหญเ่ปนนพืน้ที่ราบ
ลุ่มสลบัภูเขามีแม่น้ าล าคลองอยู่โดยทั่วไป   พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการท าเกษตร   
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  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 มี 2 ฤดู คือ  
     ฤดูร้อน   อากาศจะร้อนพอสมควร  โดยเริ่มตั้งแตป่ระมาณกุมภาพันธ์  ถึงเดือนกันยายน   ซึ่งอากาศ

จะร้อนมากในช่วงเกอืบปลายเดือนเมษายนเปนนต้นไป   โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่  34 – 39  องศาเซลเซียส 
              ฤดูฝน   ช่วงฤดูฝนจะเริ่มตัง้แต่ปลายเดือนตลุาคม ถึง  เดือนมกราคม   และฝนจะตกหนกัมากในช่วง
เดือนพฤศจิกายน  ถึง  เดือนต้นเดือนมกราคม  ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ย  3,550.9  มิลลิเมตร/ปี   อุณหภูมิเฉลี่ย
อยู่ที่  26 – 29  องศาเซลเซียส    
  1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะเปนนดินร่วนซุย 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  ต าบลพเิทนมีแหลง่น้ าทีส่ าคัญทั้งที่เปนนแหล่งน้ าตามธรรมชาติและแหล่งน้ าทีส่ร้างข้ึนที่เปนนสระน้ า
เก็บน้ าขนาดใหญ่ได้แก่  สระน้ าศูนย์ศิลปาชีพ 
  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม ้
  ลักษณะของป่าไม้ส่วนใหญ่เปนนพืชสวน 70%/ป่าอนุรักษ์/ 30% 
 
 ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดต้ังหมู่บ้านในเขตต าบลมีทั้งหมด7หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเปนน
ตัวแทนของหมู่บ้าน  ๙คนประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ประชาชนให้ความ
ร่วมมือด้านการเลือกตั้งเปนนอย่างดีเช่นการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕6
ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  4,137คนจากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น4,988คนคิดเปนนร้อยละ82.93จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
4,137 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,988 คน  คิดเปนนร้อยละ  82.93 

 ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมอืงค่อนข้างสูง การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารสว่นต าบล คือ  ขอความ
ร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การ
รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้
ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนองค์การบริหารส่วนต าบล ก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุม
ประชาคมท้องถ่ินทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดข้ึน มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความ
คิดเห็นที่หลากหลาย  
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 ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงานของคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล อสม. และกรรมการชุมชนโครงการอื่นๆ ส าหรับ
ประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาต าบลให้เจริญเท่าเทียมกับต าบลอื่นๆ 
และองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณมีอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลจ ากัด ไม่
เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 

การเลือกต้ัง 

  องค์การบรหิารส่วนต าบลพิเทนได้แบง่เขตการเลือกตัง้นายกองค์การบรหิารส่วน    ต าบลพิเทน  
ทั้งเขตต าบลเปนน ๑ เขตเลอืกตั้ง  สมาชิกสภาออกเปนน  1  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกต้ังท่ี ๑  ประกอบด้วย  7 หมู่บ้าน 10 เขต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพเิทนส่วนใหญร่่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ
ประชาชนในเขตต าบลพิเทนยังมสี่วนร่วมในการบริหารงานการช่วยเหลืองานองค์การบรหิารส่วนต าบลพิเทน 
เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบลพิเทนในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการ
จัดแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง (ข้อมูลเมื่อวันท่ี  31สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๕6)   

  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 4,988   คน 

  -  จ านวนผู้มสีิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 4,988     คน 

  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕6) 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 4,988 คนจากผูม้ีสทิธิเลอืกตั้ง
ทั้งสิ้น  4,137  คนคิดเปนนร้อยละ  82.93 

  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล 4,988คน จากผู้มสีิทธิ
เลือกตั้งทัง้สิ้น  4,137  คน  คิดเปนนร้อยละ  82.93 
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3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 จ านวนหมู่บ้าน องค์การบรหิารส่วนต าบล แบ่งการปกครองออกเปนน   7    หมูบ่้าน   

 

หมู่ท่ี ชื่อบ้าน              จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

รวม 
1 บ้านข่าลิง 581 598 1,179 298 

2 บ้านพิเทน 460 556 1,018 204 

3 บ้านป่ามะพร้าว 669 622 1,279 257 

4 บ้านบือจะ 517 541 1,034 223 

5 บ้านบาแฆะ 706 755 1,440 294 

6 บ้านโต๊ะชูด 747 748 1,460 327 

7 บ้านตือเบาะ 410 427 822 148 

รวม 4,090 4,247 8,337 1,751 

ประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น 8,337  คน     แยกเปนนชาย   4,090คน    หญิง  4,247 คน และมีจ านวนบ้าน
ทั้งสิ้น 1,751 ครัวเรือน   ( ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559) มีความหนาแน่นเฉลี่ย 197คน / ตารางกิโลเมตร  

๓.๒ ช่วงอายแุละจ านวนประชากร 

 ชาย หญิง หมายเหต ุ

จ านวนประชากรเยาวชน 1,587 คน 1,513 คน อายุต่ ากว่า 18 ปี 

จ านวนประชากร 4,113 คน 4,291 คน อายุ 18-60 ป ี

จ านวนประชากรผูสู้งอายุ 177 คน 282 คน อายุมากกว่า 60 ปี 

 

สถิติประชากรต าบลพิเทนอ าเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี 
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๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 

จากการส ารวจข้อมลูพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษ
ไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปีได้เรียนต่อช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหา
คือ  ยังไม่สามารถทีจ่ะแข่งขันกบัเมอืงใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบรหิารส่วนต าบล  ได้จัดกิจกรรมให้กับ
เด็กของศูนย์พฒันาเด็กเลก็  การสนบัสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหบัทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และ
ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กบัทางโรงเรียน  

มีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน  4  แห่งดังนี้ 

  - โรงเรียนบ้านพิเทน ตั้งอยู ่ หมู่ที่ 2 

  - โรงเรียนบ้านบือจะ ตั้งอยู ่ หมู่ที่ 4 

  - โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด ตั้งอยู ่ หมู่ที่ 6 

  - โรงเรียนบ้านตอืเบาะ ตั้งอยู ่ หมู่ที่ 7 

มีโรงเรียนเอกชน ระดบั ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน  1 แห่ง  

 - โรงเรียนอสิลามประชาสงเคราะห์  ตั้งอยู่   หมู่ 4  

๔.๒ สาธารณสุข 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ
ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  
ประชาชนให้ความร่วมมือเปนนอย่างดี  แต่ต้องเปนนการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเปนนประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด 
- ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เท่านั้น  ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่
เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้
องค์การบริหารส่วนต าบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อ
แก้ไขปัญหา   
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  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

  -  โรงพยาบาลของรัฐ  ขนาด  -  เตียง  - แห่ง 

  -  ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลพิเทน (สถานีอนามัย) 1 แห่ง 

  -  สถานพยาบาลเอกชน (คลินกิ)   - แห่ง 

  -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    1 แห่ง 

   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  100 

 (๒)  สถานการณ์/ปญัหาสุขภาพ (อ าเภอทุง่ยางแดง)  

ล าดับท่ี 
โรค 

ท่ีต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา 
ผู้ป่วย (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย) 

๑ โรคอุจจาระร่วง ๑๖ - 

๒ โรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารเปนนพิษ ๓ - 

๓ โรคไข้เลือดออก ๑ - 

๔ โรคปอดบวม ๑ - 

๕ โรคตาแดง ๑ - 

๖ โรคคางทูม - - 

๗ โรคสงสัยหูดับ - - 

๘ โรคหนองใน - - 

๙ โรคไข้ไม่ทราบสาเหต ุ - - 

๑๐ โรคมือเท้าปาก - - 

๑๑ โรคอีสกุอีใส - - 
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๔.๓ อาชญากรรม 

  องค์การบริหารสว่นต าบลไม่มเีหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรพัย์สนิประชาชน  
และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามี ๙  ครัวเรือนที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดในจุดทีเ่ปนนที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและ
ลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเปนนประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะใน
สถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนนปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเปนนอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้ง
เตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ ได้รับจาก
การเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพื่อระงับเหตุ
ไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดข้ึนเลยยังเปนนปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกัน
หลายฝ่าย เปนนเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจ
หน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้       

๔.๔ ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอทุ่ง
ยางแดงได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่
เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เปนนประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การ
ฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เปนนเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลพเิทนได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพเิทนประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อน าผลการส ารวจมาพจิารณาแก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึนให้แก่
ชุมชน ผลการส ารวจพบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพเิทนพบว่า ประชากรทีสู่บบุหรี่ จ านวน  
๓๐๐  คนด่ืมสุรา -  คน 

 

 

 

 



                                             - 8 - 

 

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 

  องค์การบรหิารส่วนต าบลพิเทนได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี ้

(๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  และผูป้่วยเอดส์   

๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเดก็แรกเกิด 

๓. ประสานการท าบัตรผู้พกิาร 

๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   

๕. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไรท้ี่พึ่ง   

๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนที่มีฐานะจน  

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังน้ี 

๕.๒ การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเปนน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง
สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้ งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เปนนที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับ
ถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และ
วิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ต้ังงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

๕.๓ การประปา 

-ไม่มี 

๕.๔ โทรศัพท์ 

(๑)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที ่ จ านวน    -    หมายเลข 

(๒)  จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล    จ านวน    -   หมายเลข 

(๓)  จ านวนชุมสายโทรศัพทจ์ านวน  จ านวน    ๑ ชุมสาย 

(๔)  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   จ านวน     -   แห่ง 

(๕)  หอกระจายข่าวในพื้นที่ใหบ้รกิารได้ครอบคลมุร้อยละ  ๑๐๐  ของพื้นที่ต าบล 
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๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  -ไม่มี 

๕.๖  เส้นทางคมนาคม 

ในเขตต าบลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ต าบลที่ เปนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  ๗๐ 
เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่าน้ีหรอืร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารสว่นต าบลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เปนนที่สาธารณะ
จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเปนนที่สาธารณะ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 

(๑)  การคมนาคมการจราจร 

  เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี ้

   ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน 

    -  หมายเลข 410 สายอ าเภอทุง่ยางแดง-อ าเภอเมือง 

    -  หมายเลข ๒๓๖๙ สายบ้านพเิทน-อ าเภอทุ่งยางแดง 

   ๑.๒)  สะพานจ านวน  ๑ สะพาน 

   ๑.๓)  การจัดการขนส่งมวลชนประกอบด้วย 

    -ไม่มี 

๑.๔)  ถนน 

               ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง  จ านวน   ๒    สาย 

 สภาพถนน  คอนกรีต  จ านวน  - สาย  ระยะทาง  -   กม. 

 ราดยาง จ านวน ๒ สาย ระยะทาง  ๒.๔๐         กม. 

    ลูกรัง จ านวน - สาย  ระยะทาง  -      กม. 

  ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง  จ านวน   ๑ สาย 

 สภาพถนน  คอนกรีต  จ านวน - สาย  ระยะทาง -     กม. 

 ราดยาง      จ านวน ๑      สาย  ระยะทาง   ๐.๓๔ กม. 

    ลูกรัง       จ านวน - สาย  ระยะทาง -     กม. 
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ถนนในความรับผิดชอบของ  กรป.กลาง จ านวน- สาย 

 สภาพถนน  คอนกรีต  จ านวน - สาย  ระยะทาง - กม. 

             ราดยาง     จ านวน - สาย  ระยะทาง    - กม. 

               ลูกรัง      จ านวน - สาย  ระยะทาง - กม. 

ทางหลวงท้องถ่ินจ านวน   -   สาย 

 สภาพถนน  คอนกรีต  จ านวน - สาย  ระยะทาง - กม. 

                ราดยาง   จ านวน - สาย  ระยะทาง    - กม. 

                  ลูกรัง     จ านวน - สาย  ระยะทาง - กม. 

ถนนของท้องถ่ิน  องค์การบรหิารส่วนต าบลพิเทนจ านวน    ๘๓  สาย 

 สภาพถนน  คอนกรีต  จ านวน    ๗๙ สาย  ระยะทาง๑๗.๑๓ กม. 

    แอสฟลัท์ติก จ านวน          ๒   สาย  ระยะทาง             กม.  

             ราดยาง       จ านวน      ๔ สาย  ระยะทาง    ๑.๓๗ กม. 

               ลูกรัง        จ านวน      - สาย  ระยะทาง      - กม. 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรทีส่ าคัญได้แก่ยางพารา ข้าว  ผลไม้เลี้ยงสัตว์  ดังนี้ 

-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ  ๗๐ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       

-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      ๑๓ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       

-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ ๘ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       

-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ ๙ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       

๖.๒ การประมง 

  (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มกีารประมง)  
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๖.๓ การปศุศัตว์ 

-  เปนนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรอืนเปนนอาชีพหลกัและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยง
ไก่เปนดโคสกุรกระบือจ านวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ  ดังนี้ 

โค ๔๕๕ ตัว   กระบือ  ๑๒๕   ตัว  แพะ 1,500 ตัว 

เปนด   ๕๒๑  ตัว   ไก่    ๑๑๕   ตัว  อื่นๆ ๘๑๕ ตัว  

๖.๔ การบริการ 

โรงแรม   - แห่ง 

ร้านอาหาร  ๔ แห่ง 

โรงภาพยนตร ์  - แห่ง 

สถานีขนส่ง  - แห่ง  

ร้านเกมส ์  ๓     แห่ง 

๖.๕ การท่องเท่ียว 

  ในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลพเิทนไม่มีแหลง่ทอ่งเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเทีย่วให้เกดิข้ึนใน
ชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ   

๖.๖ อุตสาหกรรม 

-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน7แห่ง            

๖.๗ การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย ์

ธนาคาร   - แห่ง สถานีบรกิารน้ ามัน - แห่ง 

บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด - - แห่ง ตลาดสด  - แห่ง 

ร้านค้าต่างๆ  ๔๗ แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 

ซุปเปอร์มาเก็ต  -         แห่ง 
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กลุ่มอาชีพ 

มีกลุม่อาชีพ  จ านวน  4  กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มปักผ้าคลุมผม 

   ๒. กลุ่มตัดเยบ็เสื้อผ้า 

   3. กลุ่มท าขนมทองพับ 

   4. กลุ่มทอผ้า 

๖.๘ แรงงาน 

  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  
๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพื้นที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่
สว่นมากเปนนที่อยู่อาศัย  ปัญหาน้ียังไม่สามารถแก้ไขได้ 
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๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 

 (๑)  บ้านข่าลิง หมู่ท่ี ๑   

มีพื้นที่ทัง้หมด  ๓๓๒  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

  17   
ครัวเรือน 

  87         ไร่ 
   300    กก./

ไร่     350     บาท/ไร่    350     บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย    4   ครัวเรือน 

   23        ไร่ 
   1,000   กก./

ไร่ 
   5,000    บาท/

ไร่ 
   8,000   บาท/

ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง    2   ครัวเรือน 

   3.5       ไร่ 
   3,000  กก./

ไร่ 
   3,500    บาท/

ไร่ 
    6,000   บาท/

ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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(๒)  บ้านพิเทน หมู่ท่ี ๒   

มีพื้นที่ทัง้หมด  ๓๓๐  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

   31  
ครัวเรือน 

   242       ไร่ 
   300    กก./

ไร่     350     บาท/ไร่    350     บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย    1   ครัวเรือน 

   10        ไร่ 
   1,000   กก./

ไร่ 
   5,000    บาท/

ไร่ 
   8,000   บาท/

ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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(๓ บ้านป่ามะพร้าว  หมู่ท่ี 3 

มีพื้นที่ทัง้หมด  ๓๔๕  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

   8   ครัวเรือน 

   63        ไร่ 
   300    กก./

ไร่     350     บาท/ไร่    350     บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย    5   ครัวเรือน 

   5         ไร่ 
   1,000   กก./

ไร่ 
   5,000    บาท/

ไร่ 
   8,000   บาท/

ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 ไร่มันส าปะหลงั    1   ครัวเรือน 

   8         ไร่ 
   3,000  กก./

ไร่ 
   3,500    บาท/

ไร่ 
    6,000   บาท/

ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ  อื่นๆ โปรดระบุ  

 ต าแย, กระชายด า, 
แก่นตะวัน         . 

   1   ครัวเรือน 

   1.5        ไร่    200    กก./
ไร่    500      บาท/ไร่ 

   20,000   บาท/
ไร่ 
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(4)  บ้านบือจะ หมู่ท่ี 4 

มีพื้นที่ทัง้หมด  ๓๔๕  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

   8   ครัวเรือน 

   63        ไร่ 
   300    กก./

ไร่     350     บาท/ไร่    350     บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย    5   ครัวเรือน 

   5         ไร่ 
   1,000   กก./

ไร่ 
   5,000    บาท/

ไร่ 
   8,000   บาท/

ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 ไร่มันส าปะหลงั    1   ครัวเรือน 

   8         ไร่ 
   3,000  กก./

ไร่ 
   3,500    บาท/

ไร่ 
    6,000   บาท/

ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ  อื่นๆ โปรดระบุ  

 ต าแย, กระชายด า, 
แก่นตะวัน         . 

   1   ครัวเรือน 

   1.5        ไร่    200    กก./
ไร่    500      บาท/ไร่ 

   20,000   บาท/
ไร่ 
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(5)  บ้านบาแฆะ หมู่ท่ี 5 

มีพื้นที่ทัง้หมด  ๓๔๕  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

   8   ครัวเรือน 

   63        ไร่ 
   300    กก./

ไร่     350     บาท/ไร่    350     บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย    5   ครัวเรือน 

   5         ไร่ 
   1,000   กก./

ไร่ 
   5,000    บาท/

ไร่ 
   8,000   บาท/

ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 ไร่มันส าปะหลงั    1   ครัวเรือน 

   8         ไร่ 
   3,000  กก./

ไร่ 
   3,500    บาท/

ไร่ 
    6,000   บาท/

ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ  อื่นๆ โปรดระบุ  

 ต าแย, กระชายด า, 
แก่นตะวัน         . 

   1   ครัวเรือน 

   1.5        ไร่    200    กก./
ไร่    500      บาท/ไร่ 

   20,000   บาท/
ไร่ 
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(6)  บ้านโต๊ะชูด  หมู่ท่ี 6 

มีพื้นที่ทัง้หมด  ๓๔๕  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

   8   ครัวเรือน 

   63        ไร่ 
   300    กก./

ไร่     350     บาท/ไร่    350     บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย    5   ครัวเรือน 

   5         ไร่ 
   1,000   กก./

ไร่ 
   5,000    บาท/

ไร่ 
   8,000   บาท/

ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 ไร่มันส าปะหลงั    1   ครัวเรือน 

   8         ไร่ 
   3,000  กก./

ไร่ 
   3,500    บาท/

ไร่ 
    6,000   บาท/

ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ  อื่นๆ โปรดระบุ  

 ต าแย, กระชายด า, 
แก่นตะวัน         . 

   1   ครัวเรือน 

   1.5        ไร่    200    กก./
ไร่    500      บาท/ไร่ 

   20,000   บาท/
ไร่ 
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(7)  บ้านบือจะ  หมู่ท่ี 7 

มีพื้นที่ทัง้หมด  ๓๔๕  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

   8   ครัวเรือน 

   63        ไร่ 
   300    กก./

ไร่     350     บาท/ไร่    350     บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย    5   ครัวเรือน 

   5         ไร่ 
   1,000   กก./

ไร่ 
   5,000    บาท/

ไร่ 
   8,000   บาท/

ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 ไร่มันส าปะหลงั    1   ครัวเรือน 

   8         ไร่ 
   3,000  กก./

ไร่ 
   3,500    บาท/

ไร่ 
    6,000   บาท/

ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ  อื่นๆ โปรดระบุ  

 ต าแย, กระชายด า, 
แก่นตะวัน         . 

   1   ครัวเรือน 

   1.5        ไร่    200    กก./
ไร่    500      บาท/ไร่ 

   20,000   บาท/
ไร่ 
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๗.๓ ข้อมูลดา้นแหล่งน้ าทางการเกษตร 

(๑)  บ้านข่าลิง  หมู่ท่ี 1   

มีพื้นที่ทัง้หมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 1. แม่น้ า       

 2. ห้วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง 1     1 % 

 5. น้ าตก       

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก้มลิง       

 2. อ่างเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ 1     2 % 

 5. คลองชลประทาน       
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(2)  บ้านพิเทน  หมู่ท่ี 2   

มีพื้นที่ทัง้หมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนท่ีใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

ตลอดท้ังปี 

การเขา้ถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

 1. แม่น้ า       

 2. ห้วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง 1     1 % 

 5. น้ าตก       

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก้มลงิ       

 2. อ่างเกบ็น้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ 1     2 % 

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 



- 22 - 

(3)  บ้านป่ามะพร้าว  หมู่ท่ี 3   

มีพื้นที่ทัง้หมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนท่ีใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

ตลอดท้ังปี 

การเขา้ถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

 1. แม่น้ า       

 2. ห้วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง 1     1 % 

 5. น้ าตก       

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก้มลงิ       

 2. อ่างเกบ็น้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ 1     2 % 

 5. คลอง
ชลประทาน 
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(4)  บ้านบือจะ  หมู่ท่ี 4  

มีพื้นที่ทัง้หมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนท่ีใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

ตลอดท้ังปี 

การเขา้ถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

 1. แม่น้ า       

 2. ห้วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง 1     1 % 

 5. น้ าตก       

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก้มลงิ       

 2. อ่างเกบ็น้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ 1     2 % 

 5. คลอง
ชลประทาน 
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(5)  บ้านบาแฆะ  หมู่ท่ี 5   

มีพื้นที่ทัง้หมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนท่ีใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

ตลอดท้ังปี 

การเขา้ถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

 1. แม่น้ า       

 2. ห้วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง 1     1 % 

 5. น้ าตก       

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก้มลงิ       

 2. อ่างเกบ็น้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ 1     2 % 

 5. คลอง
ชลประทาน 
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(6)  บ้านโต๊ะชูด  หมู่ท่ี 6   

มีพื้นที่ทัง้หมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนท่ีใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

ตลอดท้ังปี 

การเขา้ถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

 1. แม่น้ า       

 2. ห้วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง 1     1 % 

 5. น้ าตก       

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก้มลงิ       

 2. อ่างเกบ็น้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ 1     2 % 

 5. คลอง
ชลประทาน 
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(7)  บ้านบือจะ  หมู่ท่ี 7   

มีพื้นที่ทัง้หมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนท่ีใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

ตลอดท้ังปี 

การเขา้ถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

 1. แม่น้ า       

 2. ห้วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง 1     1 % 

 5. น้ าตก       

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก้มลงิ       

 2. อ่างเกบ็น้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ 1     2 % 

 5. คลอง
ชลประทาน 
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๗.๔ ข้อมูลดา้นแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

(๑)  บ้านข่าลิง  หมู่ท่ี ๑   

มีพื้นที่ทัง้หมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่ม ี

มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึง 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       

4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน) 

      100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 

4.6.1)                               . 

4.6.2)                               . 

4.6.3)                               . 
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(2)  บ้านพิเทน  หมู่ท่ี 2   

มีพื้นที่ทัง้หมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่ม ี

มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึง 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       

4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน) 

      100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       

 

(๑)  บ้านป่ามะพร้าว  หมู่ท่ี 3   

มีพื้นที่ทัง้หมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่ม ี

มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึง 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       

4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน) 

      100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
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(4)  บ้านบือจะ  หมู่ท่ี 4  

มีพื้นที่ทัง้หมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่ม ี

มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึง 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       

4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน) 

      100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       

(5)  บ้านบาแฆะ  หมู่ท่ี 5  

มีพื้นที่ทัง้หมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่ม ี

มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึง 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       

4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน) 

      100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
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(6)  บ้านโต๊ะชูด  หมู่ท่ี 6  

มีพื้นที่ทัง้หมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่ม ี

มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึง 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       

4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน) 

      100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       

 

(7)  บ้านตือเบาะ  หมู่ท่ี 7   

มีพื้นที่ทัง้หมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่ม ี

มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึง 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       

4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน) 

      100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
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๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 

  -  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ   ๙๘ มี มัสยิด สุเหร่า  และกูโบร์หรือป่าช้าของ
ศาสนาอิสลาม  
     มัสยิด     12    แห่ง         

       บาลาเซาะ  7      แห่ง 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ  ๒ 

        ส านักสงฆ์ ๑    แห่ง 

๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีงานเมาลิด   ประมาณเดือน มกราคม 

-  ประเพณีงานรอมฏอน   ประมาณเดือน  มกราคม 

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษามาลาย ูภาษาพิเทน 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตต าบลพิเทน ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่องจักสารใช้ส าหรบัในครัวเรือน   

  ภาษาถิ่น  สว่นมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษามาลายู ภาษาพิเทน    

๘.๔ สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

  ประชาชนในเขตต าบลพิเทน ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองข้ึนใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง 
ได้แก่  กลุ่มปักผ้าคลุมผม กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า   

๙. ทรัพยากรธรรมชาต ิ

๙.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เปนนน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากการขุดบ่อน้ าตื้น บางแห่งน้ าขุ่น  
ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

๙.๒ ป่าไม้  ในเขตต าบลพเิทนมีป่าไม ้

๙.๓ ภูเขา  ในเขตต าบลพิเทนมีภูเขา 
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๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ

ในพื้นที่ของต าบลพิเทนส่วนมากเปนนพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เปนนพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  
น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเปนนภูเขาล้อมรอบ เมื่อเกิดฝนตกหนักเกิด
ดินสไลล์ ทับบ้านเรือนที่อยู่ติดเชิงเขา  อาศัยน้ าดิบธรรมชาติและน้ าฝน น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ า
ใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพิ่มข้ึน  เพราะพื้นที่ส่วนมาก
เปนนของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแก้ไขปัญหา ต าบลพิเทนได้จัดท า
โครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเปนนไปตามความต้องการของประชาชน   เช่น โครงการจัดหาถังขยะ
รองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้ง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของต าบลให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เปนนเมืองน่าอยู่ เปนนที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

๑๐. อ่ืนๆ  

๑๐.๑  สรุปผลการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขตต าบลพิเทน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลพเิทน ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมลูพื้นฐาน  ในเขตต าบลพเิทน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปญัหาทีเ่กิดข้ึนให้แก่หมูบ่้าน ผลการ
ส ารวจพบว่าประชาชนในเขตต าบลนั้น ไม่ผ่านเกณฑ์การส ารวจ  ดังนี้ 

  ๑)  ประชาชนกรอายุตั้งแต่  ๓๕  ข้ึนไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจ าปี  จ านวน  ๒๙๑  คน 

  ๒)  ประชากรที่สบูบหุรี่  จ านวน  ๓๐๐  คน 

  ๓)  ประชากรที่ดื่มสรุา  จ านวน  -  คน 

  ๔)  ครัวเรือนมรีายได้เฉลี่ยต่อปีต่ ากว่า  ๓๐,๐๐๐  บาท   จ านวน  ๙  ครัวเรือน    

  ผลการส ารวจดงักล่าว  ถือว่าเปนนปญัหาเรง่ด่วนที่จะต้องแกไ้ข  

  การแก้ไขปัญหา  

  ๑)  ส่งเสรมิ สนับสนุนใหป้ระชาชนสนใจในสุขภาพมากข้ึน โดยการจัดโครงการ/กจิกรรมต่างๆ ให้
เห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ 

  ๒)  รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กจิกรรมงดสบูบหุรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลกิ เพื่อใหป้ระชาชนเกิด
ความตะหนักถึงโทษของการสูบบหุรี่  

  ๓)  ส่งเสรมิการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กบัประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนใน
ชุมชน  
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๑๐.๒  สรุปผลการส ารวจข้อมูล  กชช.  ๒ ค.  ประจ าปี  ๒๕๕๙   

  ตามที่พัฒนาชุมชนอ าเภอทุ่งยางแดง  ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูล กชช. ๒ ค. ประจ าปี ๒๕๕๙  ใน
เขตองค์การบรหิารส่วนต าบลพิเทน  เพื่อน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึนให้แก่ชุมชน ผลการ
ส ารวจสามารถสรุปตามตัวช้ีวัดได้  ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดแบ่งเปนน  ๓  ระดับ  คือ   

๑  =  มีปัญหามาก 

๒  =  มีปัญหาปานกลาง 

๓  =  มีปัญหาน้อย/ไม่มปีัญหา 

ทั้งนี้  จะน าข้อมลูเฉพาะตัวช้ีวัดที่ได้ คะแนน  ๑  มาพิจารณา   ดังนี้  

 ตัวช้ีวัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านพิเทน) 

   ๑)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 

    -  การได้รับความคุ้มครองทางสงัคม  

   ๒)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

    -  คุณภาพดิน   

   ตัวช้ีวัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านบาแฆะ)   

   ๑)  ด้านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 

   ๒)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 

    -  การเรียนรู้โดยชุมชน 

    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน                     

๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

    -  คุณภาพดิน 
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       ตัวช้ีวัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านโต๊ะชูด)   

   ๑)  ด้านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 

   ๒)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 

    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 

   ๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

    -  คุณภาพดิน 

       ตัวช้ีวัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านตอืเบาะ)   

   ๑)  ด้านความรู้และการศึกษา 

    -  การได้รับการศึกษา 

   ๒)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 

    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 

   ๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

    -  คุณภาพดิน  

 ตัวช้ีวัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านข่าลิง)                  

๑)  ด้านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 

   ๒)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 

    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 

   ๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

    -  คุณภาพดิน 

    -  คุณภาพน้ า 
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 ๑๐.๓  การแก้ไขปัญหา 

๑)  สร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน  โดยร่วมมือกบัทุกภาคสว่น  ไม่ว่าจะเปนน  อ าเภอ  ต ารวจ 
โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้น าชุมชน  ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและไดร้ับ
ความคุ้มครองทางสงัคม  มีความเปนนกลาง  รับทราบปญัหาและเร่งแก้ไข 

๒)  อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหลง่เงินทุน  

  ๓)  ร่วมมือกับอ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดินและ
น้ าให้เหมาะสมกบัพื้นที่ของชุมชน เพือ่พลกิวิกฤตให้เปนนโอกาส  

  ๔)  ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  ส่งเสรมิ  รณรง ป้องกัน  สุขภาพและอนามัย
ของประชาชน  ส่งเสริม  จัดกจิกรรมการกีฬาในชุมชน   

  ๕)  ส่งเสรมิ  สนับสนุน  เปิดโอกาสใหเ้ด็กได้รบัการศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ     
     

    ************************************ 
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ส่วนท่ี ส่วนท่ี ๓๓  
 
 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของ องค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความเป็นมา... 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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๑. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป ีเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่ง
ค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตรช์าติระยะ ๒๐ ป ีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เปน็กรอบใน
การด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  (Roadmap) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป ี

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี 
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้
น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป ีต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการข้ันต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - 
กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มา
ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๒. สาระสาคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัย
คุกคามที่ต้องบริหารจดัการด้วยความยากลาบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้
ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัว
และเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการ
ผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากข้ึนตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกบั
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างข้ึน  และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ 
ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ 
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 ที่ซับซ้อนข้ึนอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย 
อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซึ่งล้วนแล้วเป็น
ความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

 
นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพิ่มข้ึน แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้
ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากข้ึน ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปี
ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่
สาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นข้ึนอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้า
ทายต่อการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเช่ือมโยงทุกระบบในขณะที่
ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  ๑๐ ปี
ข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปจัจยัสาคัญหลายประการทั้งปญัหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วง
ป ี๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงข้ึนและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงิน
ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมี
ความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัว
มากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มข้ึนขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่น
ที่เคยเกิดข้ึนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 
๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) 
สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาด
ของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก
ประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธ์ิผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ 
เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น 
น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ป ี๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือ
และความขัดแย้ง โดยข้ึนอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสาคัญ
ส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการ
ด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเช่ือมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสาคัญ  และช่วยแก้ปัญหาการลดลง
ของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผนัผวนและภาวะโลกรอ้น ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สงัคมสงูวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ 
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ใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณ

ด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลก
ร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันให้ต้องมี
การปรับเปลีย่นรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบรโิภคที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ในขณะที่
ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพิ่มข้ึนจะ
ส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะ
การใช้พื้นที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว การยึดถือหลักการบรหิารจัดการที่
ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้น
มากขึ้น 

 
ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงข้ึนตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี 
๒๕๓๑ และได้ขยับสูงข้ึนมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ 
รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มข้ึนเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบรกิารหลากหลายข้ึน ฐานการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบรกิารสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงข้ึนและสร้าง
รายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้า
เกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ข้ึนส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มข้ึนเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อย
ละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากข้ึน ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการทีด่ีอันได้แก่ การ
ด าเนินการที่มีประสทิธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีข้ึน มีการกากับดูแลวินัยทางการเงิน
การคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีข้ึนและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากข้ึน  และ
ฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสงู มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัด
เอาเปรียบได้ดีข้ึน ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยัง
ต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก  จึงมีความ
อ่อนไหวและผันผวนตามปัจจยัภายนอกเปน็ส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบรกิารมผีลติภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่
ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับ 



                                          -  42 – 
 

การด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การ
ด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสทิธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหา
คอร์รัปช่ันมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบ
โครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ
ขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก  รวมทั้ งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี ้ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคม
และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร  ทั้งด้านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ 
ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่สาคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ 
การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบรหิารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้
เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เปน็จุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นข้ึน เป็นโลกไร้
พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ เป็นไปอย่างเสร ีส่งผลใหก้ารแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลกัดันการเพิม่ผลิตภาพและการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดา
เนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มข้ึน กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากข้ึนทั้งใน
เรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแกจุ้ดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธ์ิผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจาก
นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีข้ึนได้ 
คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงข้ึน รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก 
และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี ้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุด
แข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย
มิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จ าเป็น
จะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพ
ภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของ
โลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การ
ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการ 
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ทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการ
ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความสาคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาน้ันๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องกาหนดเปน็ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์
และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ  เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่
เปูาหมายที่กาหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้
ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การกาหนดตาแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลัง
และระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณา
การและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มี
เปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว  

และเพื่อเป็นการก าหนดให้ฝาุยบรหิารมีความรบัผดิชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้อง
ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิ
ทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาส
จากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  จะต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลือ่นประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบท
โลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกาหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ัน และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่ จะ
เกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  สังคม 
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุก
คนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและ
คนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ
ประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ห รือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลวิุสัยทัศน์และทาใหป้ระเทศไทยพัฒนาไปสูอ่นาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ

วางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพฒันาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตรช์าติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี ้

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 
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(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปช่ัน 
สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา

ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแลว้ ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เช่ือมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่สว่นบนของหว่งโซ่
มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลติให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่ม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น 
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(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 
๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน

ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
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๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถ่ินอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้

เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนดเปูาหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนด
ตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ 
และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของ องค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได ้
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สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่าง
แผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว  ล้ว 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ องค์การบริหารส่วนต าบลต าบล
บ้านเหลื่อม   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  องค์การบริหารส่วนต าบล 
จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีทั้งหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี ้ 

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ป ี๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัว
ได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ 
๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะข้ึนมาเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตวั
ลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่า
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลดุจากกบัดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลา
อันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วน 
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การลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 
๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ 
ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

 
๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน

เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ 
๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ท้าให้มีการ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting 
Industry) และอุตสาหกรรมทีม่ีเทคโนโลยีสูงข้ึนภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วน
สูงข้ึน จนประเทศไทยกลายเปน็ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มปีระสทิธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่
น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  ๙.๗ ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่่าท่าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากข้ึน แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่ม
การลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  ๒๕๒๔ และ 
๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่
แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจดุแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะ
เป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มข้ึนจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ช้ีให้เห็นว่าแม้จะอยู่
ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่
ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ 
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ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศช้ันน า ในขณะที่
ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  
ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก  

 
๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ

ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเช่ือมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ 
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่  ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา 
(๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี 
๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ  ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนา
แล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, 
๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรยีบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว้ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คน
ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้าง
สูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ 
ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถ 
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน
ต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม 
เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาท้ังในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธ์ุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น 
๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงาน 
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ของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี 
๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่า
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับ
มัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี ้ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มี
ลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญ
พันธ์ุรวมของประเทศในอนาคต 

 
(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน

สุขภาพท่ีเพ่ิมมากขึ้น ขณะท่ีผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจาก 
๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มข้ึนของผู้สูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงข้ึน แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มข้ึน แต่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับ 
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธ์ุที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน 
ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ 
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพท้ังด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทย
มีอายุคาดเฉลี่ยสูงข้ึน อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงข้ึน จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และ
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้่าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากรอ้ยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ  ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีข้ึนเล็กน้อย  ค่า
สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ 
อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ 
ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่ส าคัญจากโครงสรา้งเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้่าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส่าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้่าด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธ์ิที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดี 
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ที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้่ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า 
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

 
 (๔) ความเหลื่อมล้่าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ

คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มข้ึนจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ 
ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้่าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อย
มักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสขุภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงข้ึน
และมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มข้ึนเป็นแบบข้ันบันไดตามช่วง
อายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มข้ึนเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้
พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแกเ่ด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลีย้งดูที่มีคุณภาพภายใต้
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกดิอย่างไรกต็าม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยัง
ไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ
ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเป็นแผน
ต าบลเพื่อเช่ือมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ 
แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อย
ละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ  ที่มีความรุนแรงมากข้ึน 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม

อย่างต่อเน่ืองและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
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(๑) พ้ืนท่ีป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อการผลิต 
ทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นที่ปุาไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมาก
ข้ึน โดยพื้นที่ปุาไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ 
ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท่าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมี 
ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลกัวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้าง
พังทลายของดิน นอกจากนี ้ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากร
ที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหา
ความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม 
โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ จ านวน 
มาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พื้นที่ปุาชายเลน
ลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ปุาชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ 
๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ 
และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีข้ึน ในปี ๒๕๕๔ 
ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพิ่มมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น  
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มข้ึนตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มข้ึนโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพิ่มข้ึน
ร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ 
และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด 
ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่า
น้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีข้ึน โดยมีอัตราการเพิ่มข้ึนของการใช้
พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มข้ึน
เพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน่้ายังมีส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕  
ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศ
มีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บ
ในช้ัน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาข้ึนมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ า
บาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลข้ึนมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขง
ความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ 
ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ 
มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 
๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 
เฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงข้ึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่
ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงรอ้ยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้
มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงข้ึนถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ 
ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ 
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ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเรว็ ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจดัซากของเสียเหล่าน้ี หากภาครัฐไม่มีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากข้ึน แต่ยังพบ
การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มี
ปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเช้ือเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามัน
เช้ือเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การ
เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีข้ึนเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือ
และการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) และประชาชนดีข้ึน 

(๓) คุณภาพน่้าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ 
และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพิ่มข้ึนตาม
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดข้ึนได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มข้ึนตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุ
ว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ
เพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซ
เรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพิ่มมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกลา่วเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพิ่มการดูด
กลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นลา้นบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถ่ีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคน
ไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็น
จ านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มี
ความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส่าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ช้ีว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน
กลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ 



   - 56 - 
ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  เนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม 
(๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ 
ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถ่ินที่มีการซื้อสิทธ์ิ ขายเสียง มี
การทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการ
บริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจ
บางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ  กระท าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว 
ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่
ตนเองได้รับประโยชน์มากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของสว่นรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเปน็เครือ่งมอืแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชน
หลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่ม
นายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี 
๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 
๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแล
กิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเช่ือมั่นแก่ผูล้งทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสูก่ารยอมรับ
ในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ่านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถ่ินที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบ
อ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถ่ินไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้ง
สามส่วนน้ีอยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการ
ก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน
โครงสร้างของหน่วยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วน
ราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ่านาจเกิดผลส่าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาท่ีต้องแก้ไขการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ 
และตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแผนปฏิบัติการก าหนดข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่าย
โอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของ
ท้องถ่ินต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่
ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ องค์การ 
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บริหารส่วนต าบลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหา
การซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถ่ินขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่
ท้องถ่ินจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็น
ร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถ่ินจ าเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ 
และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับโลก การ
จัดบริการสาธารณะรองรบัการเติบโตของเมืองและการเพิ่มข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้า
กัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก่าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปช่ันในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากข้ึนในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมยัใหม ่มีความซับซ้อนเพิ่มข้ึนและในปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏ
ตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด 
๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ 
๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศ
สิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บรบิทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ 
(๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ 
๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามี
แนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคา่กลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะข้ึนเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่
ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
ก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งข้ึนเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะ
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มข้ึนของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากร
รวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  
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 (๔) การเพิ่มข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ์รายได้ข้ันต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ข้ันสูงปรับตัว
เพิ่มข้ึนเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มข้ึนของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คน
ไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สงูอายุเพิ่มสูงข้ึน โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงาน
ท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้
และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มข้ึนช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทาง
สังคมขั้นพื้นฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มข้ึนเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลใน
แบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ข้ันต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้่า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไป
ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส
และรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร 
มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนีค้วามเหลื่อมล้ ายังสง่ผลใหเ้กิดปญัหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ัน คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเพื่อลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถ่ินทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ซึ่ง
จะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถ่ิน การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการ
บริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มข้ึนของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถ่ิน อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ข้ึนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากข้ึน จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากข้ึนจะมีส่วนเอื้อหรือท าให้
จ าเป็นต้องมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่
จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ 
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ดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง 
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงนิแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัด
ให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสงัคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเปน็ธรรมมีประสทิธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสดุต่อประชาชน 
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปช่ันทั้งการ
คอร์รัปช่ันขนาดใหญ่และคอร์รัปช่ันภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ  เพื่อรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ 
และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากข้ึน 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) 
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผล
ให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและ
บริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากข้ึน นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้าน
การค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเปน็โอกาสของแรงงานไทย
ในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เช่ือมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อ
ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปลีย่นกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรือ่งความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมาก
ข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์
ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและ 
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วัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงข้ึนทั้งการผลิตใน
ประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลติภาพการผลติและรปูแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหว่ียงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะ
ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าข้ันปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มข้ึนของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหา
ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง 
(Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรบัทศิทางนโยบายการเงนิในสหรฐัอเมรกิาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรบั
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศ
ส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเช่ือในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้่าเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มข้ึน 
ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
และอาจเกิดผลกระทบต่อสขุภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต 
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเปูาหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และ
เปูาหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ 
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ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบ
การผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมี
ความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

๔.๒ การก่าหนดต่าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าข้ึน 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
ละโล     จิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มข้ึนเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) 
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้่าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
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๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ข้ันพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกดีกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย
และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มแีบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เปน็ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนท่ี 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิด
จากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง 
เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
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๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรข้ันปฐมเป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเช่ือมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพื่อนบ้านและลดระดับการผลติสินค้าข้ันปฐมที่สญูเสยีขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรบัการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคน
เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธ์ุพืช
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกันเป็น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่
สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน
ลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว  

โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเช่ือมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมท้องถ่ินและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์
รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเปน็แหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่
เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น โลจิ
สติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็น
ต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิ
สติกส์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุน
การลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้
เทคโนโลยีข้ันสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดต้ังส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่อง
ความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
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(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน
เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรยีนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรูเ้พื่อสรา้งสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

 
 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับ

ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบรหิารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น 
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี ้เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน
ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ 
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพืน้ที่เปาูหมายได้อย่างแท้จรงิด้วยการผลกัดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณา 
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การแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็น
ธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิข้ันพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน 
เป็นต้น 
 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน 
และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่
อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโล
จิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสรมิการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง

ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปาุไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้
เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมลูค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่
ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินใน
อัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ 
บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้ง
องค์กรบริหารจดัการน้ าในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการ 
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เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสรมิภาคบริการที่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาท
มากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบรโิภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเปน็ล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด
เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และ
การบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่
สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบ
นิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ
ของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุค
สมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ  ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเปน็จ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวง
กว้าง 
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 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ 
ภูมิภาคข้ึน  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไป
ด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านเหลื่อมนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกฉียงเหนือ  การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของ องค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ  ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  
รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
  

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ 
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคข้ึน  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล  ดังนั้นจึง
ก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจนีบุร ี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-
นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
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๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) 
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพื้นที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจสิติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิง
พื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพการเช่ือมโยงโครงข่ายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพยีงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหลง่อตุสาหกรรม และการจัดให้มีการจดัการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑)พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าสินค้ายางพาราทั้งระบบการผลิตการแปรรูปและช่องทางการตลาด
สินค้ายางพารา 
  (๒) พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลใหม้ีมูลค่าเพิ่มตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคลอ้งกับความต้องการของ
ตลาด 
  (๓) ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายภายใต้มาตรฐานของการท่องเที่ยวไทย 
 
  (๔) ส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุนทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มจังหวัดเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี่ยน 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ประกอบด้วยสุราษฎร์ธานี  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  และพัทลุงจะ
เน้นเฉพาะเรื่องส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ
การเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ บนรากฐานของชุมชนที่เข้มแข็ง” 
  (๒) กลุม่จงัหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง พังงาน ภูเก็ต กระบี่และตรัง ภายใต้วิสัยทัศน์ 
"การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดบัโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” เน้นให้  

1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งทอ่งเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการใหบ้ริการการทอ่งเที่ยวสู่มาตรฐานสากล  
2. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและภาคการเกษตร และเครือข่ายกบัต่างประเทศ 
3. สร้างความเช่ือมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
4. สร้างเศรษฐกจิใหส้มดลุเพือ่ยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชุมชนและท้องถ่ิน 
5. ฟื้นฟู ดูแลและรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมสู่ความสมดลุของระบบนิเวศอย่างยัง่ยืน 

(๓) กลุม่จงัหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานีและนราธิวาสภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ ศูนย์กลางการผลิตและสง่ออก ยางพารา  อาหารฮาลาล  การศึกษา   การค้าชายแดน   การท่องเที่ยวของภาคใต้  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ” เน้นการพัฒนา ดังนี ้

น านโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน ตามแผนการฟื้นฟเูศรษฐกจิ แนวทางการพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค (ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ) รวมถึง
ยุทธศาสตร์รายสาขาแต่ละด้าน เช่น ยุทธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว ทิศทางการพฒันาอุตสาหกรรม แนวทางการพฒันาการ
เกษตร ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการน้ า ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เป็นต้น ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
และศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน มาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพฒันากลุ่มจงัหวัดภาคใต้ชายแดน โดย 
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ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประตูการค้าชายแดน การท่องเที่ยว สูอ่าเซียน”โดยมียุทธศาสตร์ในการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จ านวน 4 ประเด็น 

(๑)พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าสินค้ายางพาราทั้งระบบการผลิตการแปรรูปและช่องทางการตลาด
สินค้ายางพารา 
  (๒) พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลใหม้ีมูลค่าเพิ่มตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคลอ้งกับความต้องการของ
ตลาด 
  (๓) ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายภายใต้มาตรฐานของการท่องเที่ยวไทย 
 
  (๔) ส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุนทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มจังหวัดเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี่ยน  

 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบรหิารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กบัแผนพฒันากลุ่มจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาดานเศรษฐกิจสังคมทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดอม 
โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ในการว่มคิด รวมท า รวมรบัผิดชอบ 
 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2557 - 2560) 
“ผู้น่าการสร้างมลูค่าเพ่ิมยางพารา ฮาลาล และการท่องเท่ียว สู่อาเซียน” 

เป้าประสงค์รวม  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น (รายได้ประชากรเฉลี่ยต่อคนต่อปเีพิ่มข้ึน) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 การขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ วิธีการที่ ก.น.จ. 
ก าหนดอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล กลุม่จงัหวัดภาคใต้ชายแดนจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาไว้ 4 
ยุทธศาสตร์  คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา ทั้งระบบการผลิตการแปรรูปและ
ช่องทางการตลาดสินค้ายางพารา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2: พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่มตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3: ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4: พัฒนาการค้าการลงทุน ทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มจังหวัด เช่ือมโยงประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน   
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้ายางพารา ท้ังระบบการผลิตการแปรรูปและ
ช่องทางการตลาดสินค้ายางพารา  

 

 

 

 

 

 



- 70 - 

เป้าประสงค์ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางมมีูลค่าเพิ่มข้ึน 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลยุทธ ์จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านยางพารา ได้จัดล่าดบัความส่าคัญของกลยุทธ์ ดังน้ี 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย ผู้ประกอบการทุกระดับของยางและ
ผลิตภัณฑ์ยางให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน   

2. ส่งเสริมและพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูป ยางและผลิตภัณฑ์ยางให้ได้มาตรฐาน   
3. ส่งเสริมช่องทางการตลาดยางและผลิตภัณฑ์ยางสู่อาเซียน 
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่า ยางและผลิตภัณฑ์

ยาง 
5. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาผลิตสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพ่ิมตามห่วงโซ่ 

อุปทานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
เป้าประสงค์ เป็นศูนย์กลางการพฒันาสินค้าและบริการฮาลาลของอาเซียน 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี หน่วย 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 

2557 
พ.ศ. 

2558 
พ.ศ. 

2559 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ.
2557-
2560 

1.ผลผลิตยางพาราเฉลี่ยต่อ
ไร่เพิ่มข้ึน 

กิโลกรัม 2 2 3 3 2.5 

2. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของ
ปริมาณการใช้ยางพาราเป็น
ผลิตภัณฑ์ของสถาบัน
เกษตรกร  

ร้อยละ 2 2 2 2 2 

ตัวชี้วัดท่ี หน่วย 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 

2557 
พ.ศ. 

2558 
พ.ศ. 

2559 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ.
2557-
2560 

1.ร้อยละทีเ่พิ่มข้ึนของ
สินค้าและบริการทีผ่่านการ
รับรองมาตรฐานฮาลาล 

ร้อยละ 10 10 10 10 10 

2. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของ
ธุรกิจด้านฮาลาล  

ร้อยละ 10 10 10 10 10 
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กลยุทธ ์จากการวิเคราะห์ปญัหาด้านยางพารา ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจฮาลาลอย่างเป็นระบบ 
2. ส่งเสรมิ พัฒนาเช่ือมโยงเพื่อยกระดบัและปรบัปรุงทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพของวัตถุดิบเพื่อรองรับการขยายตัว
ด้านฮาลาล 
3. สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการ ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานสากล 
4. ส่งเสรมิการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ฮาลาล 
5. พัฒนาช่องทางการจ าหน่ายและการกระจายสินค้า สู่ตลาดฮาลาล AEC และสากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาตแิละวัฒนธรรมเป้าประสงค์ จ านวนผู้เยี่ยม
เยือนและรายได้จากการทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึน   
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ 

จากการวิเคราะห์ปญัหาด้านยางพารา ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย       
2. พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่       
3. พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน หลากหลาย และเป็นภูมิอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัด       

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาการค้าการลงทุน และทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน   
เป้าประสงค์  

1. โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกจิ ระบบโลจสิติกส์ ได้รับการปรบัปรุงและพฒันาอย่างเป็นระบบเพื่อใหส้ามารถ
รองรับการพฒันาของกลุ่มจังหวัดและเช่ือมโยงประชาคมอาเซียนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

2. ทรัพยากรมนุษย์ได้รบัการพฒันาและเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดท่ี หน่วย 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 

2557 
พ.ศ. 

2558 
พ.ศ. 

2559 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 

.2557-
2560 

1. จ านวนผู้เยี่ยมเยือนของกลุม่
จังหวัดเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 2 2 2 2 2 

2. จ านวนรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึน  

ร้อยละ 5 5 5 5 5 

3. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รบั
การพัฒนาที่เพิม่ขึ้น  

แห่ง 20 20 20 20 80 



     - 72 - 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

จากการวิเคราะห์ปญัหา ได้จัดล าดบัความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบปูองกันและบรรเทาอุทกภัย ให้มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2. พัฒนาด่านชายแดน/เมืองชายแดน/เขตเศรษฐกิจให้สามารถรองรับการค้าชายแดน 
3. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Linkage Industry) ให้มี

ความเข้มแข็ง 
 
  

 แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลพิเทนมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด
ปัตตานี   องค์การบริหารส่วนต าบลพิเทนได้จัดท าแผนสี่ปีโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  โดยมุ่งเน้น
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร  อาหาร  พลังงานสะอาด  การค้า  เศรษฐกิจอาเซียน การท่องเที่ยว  สังคมคุณภาพ  
พัฒนาเมืองน่าอยู่  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ  ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ 
ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีรายละเอียดดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดท่ี หน่วย 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 

2557 
พ.ศ. 

2558 
พ.ศ. 

2559 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 

.2557-
2560 

1. ร้อยละของจ านวนโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรบัปรุง
ตามแผนพัฒนากลุม่จงัหวัด 

ร้อยละ 3 3 3 3 3 

2. จ านวนกลุ่ม เปูาหมายได้รับความรู้ 
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน  

จ านวน
กลุ่ม 

4 4 4 4 16 

3. จ านวนด่านชายแดนที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจเกินรอ้ยละ 50  

จ านวน
ด่าน 

6 7 8 9 9 
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วิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี(Vision) 
“ต้นแบบเมืองเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าและครบวงจร 

และผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ  
การค้า การท่องเที่ยว และบริการเช่ือมโยงนานาชาติ 
เป็นสังคมแห่งความหลากหลายที่น่าอยู่และสันติสุข” 

 
ค่าอธิบายวิสัยทัศน์ 

การก าหนดจุดหมายปลายทาง (Ends) ในการพัฒนาจังหวัดปัตตานีแบบบูรณาการ ที่ให้ความส าคัญกับการน า
ความหลากหลายทางด้านวิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเช่ือ วิธีคิดและมุมมองต่างๆ ที่สามารถเช่ือมโยง
หลากมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีให้เห็นเป็นภาพรวม 
(Holistic) ของการพัฒนาที่มุ้งเน้นความสมดุลระหว่างความพอเพียงกับความสามารถในการพัฒนาให้ก้าวทันโลกยุคใหม่
โดยวางสถานะ (Positioning) ของจังหวัดปัตตานีให้เป็นแหล่งผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพบน
พื้นฐานการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมั่นคงของประชาชน  

ต้นแบบเมืองเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าและครบวงจร หมายถึง ความส าเร็จของการพัฒนาจังหวัดเป็น
ศูนย์กลางการค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป ทั้งในรูปแบบการค้าในประเทศ การค้าต่างประเทศ และการค้า
บนระบบดิจิทัล มีความเติบโตอย่างมั่นคงของอุตสาหกรรมการเกษตร ๕ ด้าน คืออุตสาหกรรมพืชพลังงาน อุตสาหกรรม
ประมง อุตสาหกรรมพืชเศรษฐกิจ (ผัก ผลไม้) อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมยางพารา เป็นเมืองแห่งโรงงานแปร
รูปอาหารสุขภาพ และอาหารฮาลาล ที่มีคุณภาพ มาตรฐานการส่งออก  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เช่ือมโยงกับนานาชาติ 
มีความเข้มแข็งทางการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ทั้งในระดับครัวเรือน แปลงย่อย แปลงใหญ่ 
และวิสาหกิจชุมชน  และความพร้อมสมบูรณ์ของคุณภาพของแรงงาน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ
ใหม่ในเกษตรอุตสาหกรรม มีความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้ 
 ผลิตภัณฑ์ฮาลาลท่ีมีคุณภาพของประเทศ หมายถึง เมืองทีม่ีความมุ่งมั่นในการน าปรัชญา วิถีปฏิบัติของศาสนา
อิสลามในส่วนของฮาลาลมาใช้เป็นธงน า (Flagship) ในการพัฒนาที่มุง่ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 
ทั้งทางด้านเศรษฐกจิ สังคมและสิ่งแวดลอ้มที่ตัง้อยู่บนรากฐานของลักษณะภูมสิังคมแบบพหุวัตถุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
โดยการน าหลักคิดในการผลิตและด าเนินวิสาหกิจที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกปฏิกูลหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นทีร่ังเกียจโดย
บัญญัติของศาสนาอสิลาม รวมทั้งของศาสนาอื่นที่มลีักษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ อาหารเจของคนเช้ือสายจีนในปัตตานี มา
เป็นกรอบอ้างองิในการพฒันาที่ให้ความส าคัญกบัการผลิตเพื่อการบริโภค 
ในชุมชนท้องถ่ินของตนอย่างพอเพียง และการผลิตเชิงพาณิชย์ที่ก าหนดใหส้ินค้าและบริการของฮาลาล 
เป็นผลผลิตหลกั (Major Product) ในการเจาะตลาดเก่าและสร้างตลาดใหม่ทีเ่ป็นกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ (Niche Market)
โดยมีเปูาหมายเป็นแหลง่ผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ประกอบด้วย อาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาล แฟช่ัน
มุสลิม เครือ่งแต่งกาย เครื่องประดับสตรี และบรกิารฮาลาลเพื่อไปสู่การเป็นแหลง่ผลิตภัณฑ์ฮาลาลทีม่ีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากลเป็นผลิตภัณฑ์ตราสญัลักษณ์ของจังหวัดที่สรา้งงาน สร้างรายได้แกจ่ังหวัด 
 การค้า การท่องเท่ียว และบริการเชื่อมโยงนานาชาติหมายถึง เมืองการค้าส่ง ค้าปลีกและการบริการของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เช่ือมโยงการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับอาเซียนตอนใต้ 
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรมประเพณีศาสนา เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพใน
การเช่ือมโยงกับนานาชาติ 
 การคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์เช่ือมโยงอย่างเป็นระบบครบวงจร โครงสร้างพื้นฐานเอื้อต่อการค้า และ
การพัฒนาเป็นเมืองที่น่าลงทุนในระดับประเทศและนานาชาติเกิดธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจท้องถ่ิน ธุรกิจรุ่นใหม่ และ
วิสาหกิจชุมชนในทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัด สร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในจังหวัด 
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 อุตสาหกรรมการค้า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการบริการมีความเข้มแข็ง ผู้ประกอบการ 
สถาบัน และบุคลากร แรงงงานมีความพร้อมในการพัฒนาเมืองสู่อนาคต 
 

เป็นสังคมแห่งความหลากหลายท่ีน่าอยู่หมายถึงปัตตานีเป็นสังคมแห่งความหลากหลายของวัฒนธรรมมุสลิม 
พุทธ และวัฒนธรรมจีน ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย สุขภาพดี มีอาชีพมั่นคง
และรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต รวมทั้งสภาพครอบครัวที่อบอุ่น  

เยาวชนประชาชนมีคุณภาพมีความตื่นรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทัน ความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน และ
คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่ดีงามของปัตตานีเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการศึกษา เมืองที่มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประชาชนมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพร้อมสู่สังคมดิจิทัล  

ระบบบริการของรัฐทุกระดับมี คุณภาพ ธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของประชาชน และ  
การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน 

 
เป็นสังคมสันติสุข หมายถึงมีประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิต 

ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของตนเองได้อย่างเสรีมีความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย 
สงบเรียบร้อย และมีความมั่นคงในพื้นที่ ประชาชนอยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพื้นที่ มีความเป็น
พลเมืองปัตตานี พลเมืองประเทศ ที่เข้มแข็ง ภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงในทั่วทุกพื้นที่ 
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

มีความเข้มแข็งของศาสนา ประชาชนมีหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และความ
หลากหลายประเพณี และวัฒนธรรมมุสลิม พุทธ และจีน และความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงใน
ทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากร และระบบงานที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับ เช่ือมั่นไว้วางใจจากประชาชน 
 

เป้าประสงค์รวมของยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal) 
 เป้าประสงค์รวมของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์รวมท่ีส่าคัญคือด้านเศรษฐกิจและด้าน
ความมั่นคงสันติสุข และมีตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ดังต่อไปน้ี 
 

เปูาประสงค์รวม ตัวช้ีวัด 

เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานีเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
มีความมั่นคง มั่งค่ังทางเศรษฐกิจ เป็นเมือง
แห่งการค้าของชายแดนใต้ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยของจังหวัดภาคเกษตรและภาค
เกษตรอุตสาหกรรม  
 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยของจังหวัดปัตตานีด้านการค้า การ
บริการ 
จ านวนรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาลของจังหวัด 
รายได้ต่อหัวของประชากรเฉลี่ยต่อหัวต่อปี  

ปั ต ต า นี มี ค ว า ม สั น ติ สุ ข เ พิ่ ม ม า ก ข้ึ น 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีความมั่นคง
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละชุมชน หมู่บ้านทีส่ามารถลดจ านวนเหตกุารณ์ความไม่
สงบที่มผีลกระทบต่อชีวิต และทรัพยส์ินได้  
 
ค่าเฉลี่ยของดัชนีความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีทั้ง๑๒ 
มิติของการประเมินจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issue) 
 

ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ ประเด็น และน่้าหนักในการพัฒนาในรอบแผน ๔ ปี ดังต่อไปน้ี 
๑) การสร้ าง เสริม เศรษฐกิจที่ เ ข้มแข็ง  จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การ ค้า  

การบริการ และการท่องเที่ยว(น้ าหนักร้อยละ๔๐) 
๒) การพัฒนาสังคม ชุมชน ที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน (น้ าหนักร้อยละ๓๐) 
๓) การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเช่ือมโยงเมืองสู่นานาชาติ  (น้ าหนักร้อยละ

๓๐) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
“การสร้างเสรมิเศรษฐกิจทีเ่ข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ  

และการท่องเที่ยว (น้ าหนกัร้อยละ ๔๐)” 
 
๑. เป้าประสงค์  

๑) ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพมีศักยภาพทางการตลาด 
๒) เกษตรอุตสาหกรรมของจังหวัดสร้างรายได้แก่จังหวัด สร้างงานอาชีพ แก่ประชาชน 
๓) ผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีคุณภาพ มีคุณค่า และมีมูลค่าเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
๔) สินค้า บริการฮาลาลของจังหวัดสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน ประชาชน 
๕) ปัตตานีเป็นเมืองที่น่าลงทุน การค้า การบริการ เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
๖) การค้า การบริการ และการท่องเที่ยวของจังหวัดสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน ประชาชน 

 
๒. กลยุทธ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถจัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ และ
ก าหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมการใช้ และการสร้างสรรค์เทคโนโลยี และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการผลิต ให้
สอดคล้องกับภูมิสังคม และแข่งขันได้(ต้นทาง) 

๒) พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ด้วยกลไกสหกรณ์ การ
รวมกลุ่ม การจัดการแปลงใหญ่ และการผลิตด้วยหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืน (ต้นทาง) 

๓) ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ อาหารเพื่อสุขภาพ และผลผลิตทางการเกษตรทางเลือกใหม่ปูอนสู่
เกษตรอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับตลาดผู้บริโภคและการพัฒนารองรับประชาคมอาเซียนและการแข่งขัน
ในประชาคมโลก (ต้นทาง) 

๔) พัฒนาคุณภาพแรงงานของจังหวัด การพัฒนาระบบบริการแรงาน สวัสดิภาพแรงงาน รองรับการพัฒนา
เกษตรอุตสาหกรรม เมืองการค้าและการบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด 
และนานาชาติ (ต้นทาง) 

๕) สร้างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการใหม่ วิสาหกิจชุมชน สู่ เมืองเกษตร
อุตสาหกรรม และเมืองแห่งการค้าการขาย และบริการที่เข้มแข็ง เช่ือมโยงอาเซียน และนานาชาติ (ต้นทาง) 

๖) สร้างภาพลักษณ์ สื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยช่องทางที่หลากหลาย สร้างความเช่ือมั่นแก่นักลงทุน 
คู่ค้า และนักท่องเที่ยว ด้วยมาตรการกลไกเชิงพื้นที่ และแนวนโยบายแห่งรัฐ(ต้นทาง) 

๗) เสริมสร้างประสิทธิภาพการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรผลผลิตจากภูมิปัญญา และการจัดการ
กระบวนการผลิตของเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารฮาลาลแบบครบวงจรด้วยนวัตกรรม และความเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีมาตรฐานสากล (กลางทาง) 

๘) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริการรัฐรองรับการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าและ
ครบวงจร และอาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และอุตสาหกรรมฮาลาลสู่ระดับสากล (กลางทาง) 

๙) เสริมสร้างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ปุาเขา นิเวศน์ทางทะเล การท่องเที่ยว
ทางศาสนา วัฒนธรรม รองรับการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด และนานาชาติ (กลางทาง) 

๑๐) เพิ่มประสิทธิภาพบรกิารของรัฐเอกชน และบริการสาธารณะให้มีมาตรฐาน พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ รองรับ
การพัฒนาเป็นเมืองการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว (กลางทาง) 
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๑๑) สร้างแบรนด์ฮาลาลพรีเมี่ยมปัตตานีรุกตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน และ
ประเทศมุสลิม และตลาดใหม่ที่แข่งขันได้ (ปลายทาง) 

๑๒) สร้างและพัฒนาการตลาดดิจิทลัเพื่อกระจายผลผลิตการเกษตรพร้อมเพิ่มโอกาสทางการตลาดการค้า ตลาด
การบริการ ตลาดการท่องเที่ยวสู่ทั่วโลกด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย(ปลายทาง) 

๑๓) เช่ือมโยงตลาดการค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป เช่ือมโยงการค้าสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
ชายแดนใต้ กลุ่มจังหวัด ประเทศ และนานาชาติ (ปลายทาง) 

๑๔) สร้างสรรค์กิจกรรมทางการค้า การบริการ การลงทุน กระตุ้นบรรยากาศทางเศรษฐกิจในจังหวัดให้คึกคัก 
(ปลายทาง) 

๑๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของตลาดท่องเที่ยว เปิดตลาดใหม่ รักษาตลาดเดิม เพิ่มตลาดมุสลิมรับการขยายตัว
ของการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมจากอาเซียน และนานาชาติ(ปลายทาง) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
“การพฒันาสงัคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอดุมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน (น้ าหนกัร้อยละ ๓๐)” 

 
๑. เป้าประสงค์  

๑) ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดปัตตานีมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มข้ึน ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมลดลง 
๒) ชุมชนมี ส่ วนร่วมในการพัฒนาท้อง ถ่ิ น ให้น่ าอยู่  ภูมิ ปัญญาเกิดคุณค่า มูล ค่ าเพิ่ ม  และเป็นแหล่ ง 

สร้างงาน สร้างรายได้  
๓) หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพึ่งตนเองมากขึ้น 
๔) ประชาชน มีคุณภาพ มีองค์ความรู้ มีสุขภาพดี มีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มข้ึน 

 
๒. กลยุทธ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สามารถจัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ 
และก าหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี ้

๑) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปุาต้นน้ า และพัฒนาแหล่งทรัพยากรรองรับการเกษตร การ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมฮาลาล และอาหารฮาลาล (ต้นทาง) 

๒) ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวเพื่อสร้างเกราะปูองกันภัยคุกคาม และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (ต้นทาง) 

๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรม ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และสร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่มเพื่อการ
พัฒนาจังหวัดบนความเป็นพหุวัฒนธรรม (ต้นทาง) 

๔) ปรับระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชนที่ยั่งยืน โดยให้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา 
อนุรักษ์ และจัดการให้เกิดประโยชน์ (กลางทาง) 

๕) สร้างมาตรการรองรับปัญหาทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงโลกร้อน ลดภัยคุกคามทางธรรมชาติต่อ
จังหวัดอย่างยั่งยืน (กลางทาง) 

๖) สร้างเสริมสุขภาพประชาชน พัฒนาทั่วทุกชุมชน หมู่บ้านให้เป็นพื้นที่สุขภาวะดีแบบมีส่วนร่วม พร้อม
ยกระดับการบริการสุขภาพรองรับการพัฒนาเมือง และการเช่ือมโยงนานาชาติ (กลางทาง) 

๗) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน และโอกาสในการพัฒนาตนเองของประชาชนที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รักษาอัต
ลักษณ์ที่ดีงาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน(กลางทาง) 

๘) สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนพัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึดหลักเข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา(กลางทาง) 

๙) ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพคน พัฒนาเมือง ชุมชน สู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ประชาชน ชุมชน
มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง (กลางทาง) 

๑๐) สร้างมาตรการเพื่อการพึ่งตนเองของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชนที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และระบบสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง (ปลายทาง) 

๑๑) ส่งเสริมการสร้างงาน อาชีพ รายได้ จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาอย่างรู้คุณค่า และการรักษาให้ยั่งยืน 
(ปลายทาง) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
“การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเช่ือมโยงเมืองสู่นานาชาติ (น้ าหนักร้อยละ ๓๐)” 

 
๑. เป้าประสงค์  

๑) ประชาชนมีความปลอดภัย สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข และมีความเช่ือมั่นต่อรัฐ 
๒) ระบบการคมนาคมขนส่งและการโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาจังหวัด และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชน 
๓) ระบบบริหาร และบริการของรัฐมีประสิทธิภาพสูง ทันสมัย จังหวัดปัตตานีเป็นเมืองเทคโนโลยี

สารสนเทศทันสมัย (SmartProvince) 
๒. กลยุทธ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐาน สามารถจัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ และ
ก าหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain) ดังนี้ 

๑) เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย (ต้นทาง) 
๒) เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันปราบปรามและเฝูาระวังภัยคุกคามต่อประชาชนและความมั่นคงของจังหวัด

ด้วยการท างานแบบบูรณการผสานความทันสมัยของเทคโนโลยี และคุณภาพบุคลากร (กลางทาง) 
๓) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และพัฒนาการคมนาคมทั้งทางบก ทางราง ทาง

น้ า ทางอากาศ ให้มีความปลอดภัย มีมาตรฐานเช่ือมโยงจังหวัด กับกลุ่มจังหวัด  ประเทศ อาเซียน และ
นานาชาติ (กลางทาง) 

๔) พัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้วยกลไกการท างานเชิงบูรณาการรูปแบบประชารัฐเน้นภารกิจร่วม 
พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (กลางทาง) 

๕) ปรับสภาพแวดล้อมเมือง สร้างภูมิทัศน์ใหม่ ให้มีความเป็นอารยสถาปัตย์ เป็นเมืองสะอาด เป็นระบบพร้อม
ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยความประทับใจ (กลางทาง) 

๖) ยกระดับการบริการประชาชนให้มีความทันสมัย เป็นสากล และรองรับการเติบโตของเมืองสู่นานาชาติ 
(ปลายทาง) 

๗) เตรียมพร้อมเมืองสู่สังคมดิจิทัล และพัฒนาสู่เมืองแห่งความทันสมัยด้วยเทคโนโลยี(ปลายทาง) 
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๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน   ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถ่ินใน
อนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์   คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี ้

 
           “ต่าบลพิเทน น่าอยู่ด้วยการด่ารงชีวิตแบบพอเพียง การคมนาคมสะดวก 

 ประชาชนมีความรู้ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ” 
 พันธกิจ 

1. ปรุงพฒันาเส้นทางคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. ปรับปรงุและพัฒนาการศึกษา   สาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  อันดีงาม  และภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 
3. การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนใหเ้ข้มแข็ง  และสามารถพึ่งพาตนเองได ้
4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 
5.  การส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้เพิ่มข้ึน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
2. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์คุณธรรม จริยธรรม และ

สถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
3. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเช่ือมโยงกับเครือข่ายการผลิต

สินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและ
พลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

4. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และ
เป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

 2.2 ยุทธศาสตร์  
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 
   (1) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  
   (2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และสร้างการมี

ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  
   (3) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  
   (4) การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม  และ

เสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกบั 
   (1) การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรใหเ้หมาะสม  
   (2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  
   (3) การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  
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   (4) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   (5) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสงัคม  
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกับ 
   (1) การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน 
   (2) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
   (3) การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  
   (4) การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  
   (5) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน  
   (6) การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร  
   (7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
   (1) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  
   (2) การพัฒนาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
   (3) การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มปีระสทิธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
   (4) การบริหารจัดการเศรษฐกจิส่วนรวมอย่างมเีสถียรภาพ  
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ให้

ความส าคัญกับ 
   (1) การพฒันาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมอืในอนุภูมิภาคต่างๆ  
   (2) การพฒันาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
   (3) การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
   (4) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกใน

การด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก  
   (5) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ  
   (6) การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปูองกันภัยจากการก่อการร้ายและ

อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัต ิและการแพร่ระบาดของโรคภัย  
   (7) การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี

จริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไร  
   (8) ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักออมและเสียสละพร้อมเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยการจัดตั้งกองทุน

สวัสดิการชุมชนต าบลพิเทน  
   (9) การส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกจิในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความรว่มมือ

ในการพัฒนาภูมิภาค  
   (10) การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต่ระดับชุมชนท้องถ่ิน  
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกบั 
   (1) การอนรุักษ์ ฟื้นฟ ูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (2) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคม

คาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   (3) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สังคม

มีภูมิคุ้มกัน  
   (4) การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  



   (5) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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   (6) การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

   (7) การควบคุมและลดมลพิษ  
   (8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็น

ธรรมอย่างบูรณาการ  
 

 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
  ๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารงุรกัษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ 
๔)  มลภาวะและสิง่แวดล้อมไมเ่ป็นพิษท าให้หมู่บ้านน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕)  การบรหิารจัดการภาครัฐที่ดีและมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๖) การสง่เสรมิความแข้มแข็งของชุม การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทัง้การสร้างสังคมความน่า 
    อยู ่
 

 ๒.๓  ตัวชี้วัด 
   ๑)  ประชาชนในเขตต าบลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพิม่มากข้ึนร้อยละ  ๕ 
   ๒)  ในเขตต าบลมีโครงสร้างพื้นฐานใหป้ระชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
   ๓)  ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู ่
   ๔)  ประชาชนในเขตต าบลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
   ๖)  หมู่บ้านมรีายได้เพิ่มข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพึ่งตนเองได้มากข้ึน 
   ๗)  หมู่บ้านในเขตต าบลรอ้ยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   ๘)  การบรกิารจัดการของต าบลมผีลการปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
   ๙)  การบรกิารจัดการของต าบลมผีลการปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
 
 ๒.๔  ค่าเป้าหมาย 
  ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได ้    
๔)  มลภาวะและสิง่แวดล้อมไมเ่ป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อยา่งสงบสุข     
๕)  การบรหิารจัดการภาครัฐที่ดีและมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
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๒.๖  กลยุทธ ์

๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภค
และบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธ์ุพืชและเมล็ดพันธ์ุพืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลด
ต้นทุน  เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจ าหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด 

๔)  ส่งเสรมิชุมชนให้แข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมูบ่้านและชุมชนให้พัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถ่ิน   

๕)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของ

ประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและ
ความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถ่ินพิเทน 
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเช่ือมโยงสู่กิจกรรม 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ 

๑๐)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการ
ปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนุนการ
ฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟื้นฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะรวม 
และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น
เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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 ๒.๘ แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
  ๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๘) แผนงานงบกลาง   

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปีของต าบลมีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อบต.     

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
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๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท่ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ีของต าบลไดใ้ช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength)    2)จุดอ่อน  (w : Weaknesses) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1 ด้านการบริหาร 
 1.1 การจัดแบง่โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมี

ความชดัเจน  
 1.2 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถก าหนด 

นโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
 1.3 การบริหารมีความคล่องตัวเน่ืองจากมีความพร้อม

ด้านทรัพยากร  
 1.4 การแบ่งแยก/มอบหมายหน้าที่รับผดิชอบมคีวาม

ชัดเจน 

1. ด้านการบริหาร 
 1.1 ความต้องการของประชาชนมีสงูแต่องค์การ

บริหารส่วนต าบลตอบสนองความต้องการได้น้อย 
 1.2 การประสานงานยงัมีน้อย 
 1.3 ภารกิจถ่ายโอนบางเร่ืองยังเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ่านาจหน้าท่ี 
 2.1 มีระเบียบและกฎหมายที่เอ้ือต่อการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.2 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถออก

ข้อบัญญัตภิายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อบงัคบัใช้
ภายในต าบล 

 2.3 มีขอบเขต อ านาจหน้าที่รับผดิชอบเต็มพื้นที่ต าบล 
 2.4 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตาม

แผนการกระจายอ านาจฯ 
 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ่านาจหน้าท่ี  
 2.1 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ ๆ จ านวนมาก ท าให้การ

ปฏิบตัิงานไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
 2.2 ประชาชนส่วนใหญย่ังไม่เข้าใจบทบาทหน้าทีข่อง

องค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.3 อ านาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอ านาจฯ ยังไม่มี

ความชดัเจนในหลายภารกิจ 

3. ด้านบุคลากร 
 3.1 สามารถก าหนดกรอบอัตราก าลงัไดต้ามภารกิจและ

งบประมาณ 
 3.2 บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตต าบลและ

บริเวณใกล้เคยีง ท าให้เขา้ใจวัฒนธรรมและปญัหา
ของท้องถิ่น 

 3.3 ก าลังบคุลากรมีความเหมาะสมกับโครงสร้างและ
อ านาจหน้าที ่

3. ด้านบุคลากร 
 3.1 บุคลากรไม่ได้รับการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 3.2 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศซึง่เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการ
ปฏิบตัิงานในอนาคต  

 3.3  บุคลากรในหน่วยงานมีการโอนย้ายบ่อย ท าให้
การท างานไม่มีความต่อเน่ือง 

4. ด้านงบประมาณ 
 4.1 มีรายได้จากการจดัเก็บเป็นของตนเองท าให้มคีวาม

คล่องตัวในการบริหารงาน 
 

4. ด้านงบประมาณ 
 4.1 งบประมาณมีจ ากัดแต่ความต้องการใช้

งบประมาณมีสงู 
 4.2 ขาดแนวทางใหม่ ๆ ในการจัดหารายได้  
 4.3 ห้วงระยะเวลาในการจัดสรร/ 

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลลา่ช้า  
ไม่แน่นอน 
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3)  โอกาส (O : Opportunities)              4) อุปสรรค (T : Threats) 
 

โอกาส อุปสรรค 
1 ด้านการเมืองการปกครอง 
 1.1 ได้รับการผลักดันด้านงบประมาณจาก

นักการเมืองระดบัจงัหวัด 
 1.2 ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมอืง 
 

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
 1.1 การประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินมีน้อย 
 1.2 การรวมตัวเพื่อจัดต้ังกลุม่ทางการเมืองและ

กลุ่มผลประโยชน์มีน้อย 
 1.3 ปัญหาเหตกุารณ์ความไม่สงบในพื้นที ่

2. ด้านเศรษฐกิจ 
 2.1 ประชาชนมีอาชีพหลักคือการท าสวนยางพารา 
 2.1 นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกบัการผลิตภาค

การเกษตร 
 2.2 มีการพฒันาด้านเทคโนโลยมีากขึ้น 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
 2.1 ต้นทุนการผลิตของประชาชนสูงข้ึนเนือ่งจาก

สินค้าราคาแพง 
 2.2 การรวมกลุม่อาชีพมีจ านวนน้อย 
 2.3 สินค้าหลกัของต าบลคือยางพารามรีาคาลด

ต่ าลง 
3. ด้านสังคม 
 3.1 ประชาชนมีค่านิยมใฝเุรียนรู ้
 3.2 มีสถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพยาบาล 

และสถาบนัทางศาสนาที่สามารถรองรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 3.3 นโยบายรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกบัการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. ด้านสังคม 
 3.1 ปัญหาอาชญากรรมเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของ

ต าบลและอ าเภอ 
 3.2 ปัญหาวัยรุ่น เยาวชน มีแนวโน้มรุนแรงและ

เพิ่มมากขึ้น  

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.1 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มี

ความสะดวก คล่องตัว และมปีระสิทธิภาพในการ
ท างานเพิม่ขึ้น  

 4.2 สามารถค้นหาข้อมูลจากแหลง่ข้อมลูภายนอกได้
ทันต่อเหตกุารณ์ตลอดเวลา 

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 4.1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีราคาแพง และมีความ

ยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งาน  
 4.2 การจัดเก็บและการค้นหาข้อมลูยงัไม่เป็น

ระบบที่ดีพอ 
 4.3 บุคลากรขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีในการ

ปฏิบัติงาน 
 

  ๖)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
         องค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพื่อช้ีให้เห็นถึง
ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยต าบลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดท่าแผนพัฒนา 
  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี ้



 ๑)  มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐ เปูาหมาย
คือต้องการให้ได้มากกว่าน้ีหรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุก
สาย  ปัญหาคือองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่ 
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เป็นที่สาธารณะ  จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ 
ฝุาย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้   องค์การบริหารส่วน
ต าบลก็ได้ต้ังงบประมาณในส่วนน้ีไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

๒)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่างทาง
หรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  
ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไข
อย่างไร  ทั้งนี้   องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ต้ังงบประมาณในส่วนน้ีไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

๓)  การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง แต่ไม่สามารถ
ใช้การได้ เนื่องจากกระแสไฟฟูาไม่เพียงพอ   
 ด้านท่ีอยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรในพื้นที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ มีจ านวน   ๑๑  ครัวเรือน  
ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือองค์การบริหารส่วนต่าบลได้มีโครงการซ่อมแซม
บ้านคนจน  แต่งบประมาณมีจ ากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่าน้ีองค์การบริหารส่วนต่าบลก็จะด าเนินการให้ได้ครอบคลุม
ทุกหลังคาเรือน  บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต่าบล     มีการด าเนิน
โครงการประกวดหมู่บ้านทุกปีมีเพียงบางครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิด
มลพิษเพียงเล็กน้อย เพราะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับบริโภค 
โดยบางครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุในถังหรือขวด  แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้ าที่ได้จากน้ าฝน  ท าให้เกิดปัญหาน้ าดื่มที่ยังไม่
สะอาดเท่าที่ควร  มีครัวเรือน  จ านวน  ๔  ครัวเรือน  ในหมู่บ้านที่ไม่มีน้ าดื่มสะอาดส าหรับบริโภค  การแก้ปัญหา
เบื้องต้นคือประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรองน้ าฝนหรือการต้มน้ าให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม    

(๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  ๗๐ เช่น สวนยางพารา   

สวนผลไม้   ท านา  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีมี
อาชีพและรายได ้และที่ไม่รายได้มี ๑๖ คน  ผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีข้ึนไป  ร้อยละ  ๙๐  มีอาชีพและมีรายได้  ถ้าเปรียบเทียบ
อัตราการว่างงานทั้งจังหวัด ร้อยละ ๐.๙๗  ถือว่าอัตราการว่างงานของประชากรในเขตต าบลมีอัตราที่ต่ ากว่ามาก  
ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่  หมู่บ้านในเขตต าบลบางหมู่บ้านส่วนมากมีอาชีพ
ค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  ท าให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของต าบลจึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ 
รายได้เฉลี่ยต่ ากว่าคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทต่อปี   ร้อยละ  ๗๕  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทาง
การเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพื้นที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ าท่วมเป็น
ประจ า  บางพื้นที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพื้นที่ในการท าการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพิ่มข้ึนมาก เริ่มเกิดเป็น
ชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู้รางระบายน้ ามีมากข้ึน  
เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังองค์การบริหารส่วนต าบล การแก้ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ลงพื้นที่แก้ไข
ปญัหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการท าความสะอาดท่อและรางระบายน้ าในชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ผลที
ได้ปัญหาการระบายน้ าลดลง  ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมมากข้ึน  และท าให้ประชากรมีรายได้เพิ่มข้ึน อีกทั้ง  
องค์การบริหารส่วนต าบล  ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบ



อาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร   เนื่องจากกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด  
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(๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 ด้านแรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕   

เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไป
ท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้าน
ใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยัง
ไม่สามารถแก้ไขได้ 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน   โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  
ผู้ปกครองสามารถเลีย้งดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เท่านั้น  ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจ
ข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม  การออก
ก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้  องค์การบริหารส่วนต าบล
พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

 ด้านการศึกษา 
  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  
ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ  ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารสว่นต าบล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรม
ต่างๆ กับทางโรงเรียน     

 ด้านค่านิยมของคนในพ้ืนท่ี 
  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(อิสลาม)  และประชากรบางรายที่
ไปร่วมท ากิจกรรมของศาสนาพุทธด้วย  ประชากรในองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะ
ต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการ สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บาง
ครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน  พยายามที่จะให้
ทุกส่วนทุกฝุายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการสูบบุหรี่ ให้หมู่บ้านเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  
การแข่งขันกีฬาประชาชน งานประเพณี  เป็นต้น 
  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามี ๙  ครัวเรือน  ที่ไม่มีการปูองกันอุบัติเหตุ  
อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของ องค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่



มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดทีเ่ปน็ที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ก่อสร้าง
หอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ   
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ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  
การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  
และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  
เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดข้ึนเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการ
ร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทาง องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตาม
อ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              
  ด้านยาเสพติด  
  ปัญหายาเสพติดในชุมชนของ องค์การบริหารส่วนต าบล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอทุ่งยาง
แดงได้แจ้งให้กับ องค์การบริหารส่วนต าบลทราบนั้นพบว่าในเขต องค์การบริหารสว่นต าบลมผีู้ทีต่ิดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบ
กับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงาน
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของ องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ
ท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้า
นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ให้ความ
ร่วมมือมาโดยตลอด   

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน 

ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  
ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่
สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอื่น  และน้ าฝน  น้ าในการเกษตร
ก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตรได้เพิ่มข้ึน  
เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแก้ไขปัญหา  
องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  
เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและ
ที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม  ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน  ฯลฯ    

(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดต้ังชุมชนในเขต องค์การบริหารส่วนต าบล  มีทั้งหมด ๖ ชุมชน  แต่ละ 

ชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน ๙ คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบล  
ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล ในปี พ.ศ. 
๒๕๕6 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต. 4,137   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
4,988  คน  คิดเป็นร้อยละ  82.94  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล 4,137   คน  
จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  4,988  คน  คิดเป็นร้อยละ  82.94  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่
น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายก อบต.  
โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญบ่้าน  การแก้ไขปัญหาของ องค์การบริหารส่วนต าบลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบใหร้ะมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน 
องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถ่ินทุกชุมชนในเขต องค์การบริหาร



ส่วนต าบล  ในการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล  จากผลการประชุมทุกครัง้ที ่องค์การบริหารส่วนต าบลจัด
ข้ึน มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย   ส่งผลให้ องค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา องค์การบริหาร 
      - 90 - 
ส่วนต าบล นอกจากนี้   องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ ส าหรับ
ประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลให้เจริญเท่า
เทียมกับ องค์การบริหารส่วนต าบลอื่นๆ และ องค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ   มี
อัตราก าลังพนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้าน
บริการ 
 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของ องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอปุโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยงัไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขต องค์การ
บรหิารส่วนต าบล 

- ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟูาส่องสว่างทาง
และทีส่าธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลมุพื้นที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
องค์การบรหิาร
ส่วนต าบล 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในเขต 
องค์การบรหิาร
ส่วนต าบล 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก ไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไป
มาเพิ่มมากขึ้นและ 
องค์การบรหิารส่วน
ต าบลไมส่ามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจาก
พื้นที่ยังไม่เป็นที่

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ที่เป็นสาธารณะ
และประชาชนมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสญัจรไปมา 
 



สาธารณะ จะด าเนินการ
ได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ   

๒. ด้านงานส่งเสริม
ความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการ 
ด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต 
องค์การบรหิาร
ส่วนต าบล 

- ประชาชน
สามารถวาง
แผนการด าเนินงาน
ได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุน
ในการท ากจิการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
องค์การบรหิาร
ส่วนต าบล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากจิการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาด
สถานที่จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย  กรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

- เกษตรกรในพื้นที ่ - ผลผลิตมีราคา
สูงข้ึน 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้าง
งาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงข้ึน
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายได้
เฉลี่ยต่อปี ต่ ากว่า 
๓๐,๐๐๐ บาท   จ านวน 
๙ ครัวเรือน    
 

- ประชาชนที่มี
รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตก
เกณฑ์มาตราฐาน
รายได ้

 ๗) ในเขต องค์การ
บรหิารส่วนต าบลไมม่ี
แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขต ต าบล - มีแหล่งทองเที่ยว
ในเขต องค์การ
บรหิารส่วนต าบล
และสง่เสรมิ
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ข้ึน 

๓. ด้านสังคมและ
การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการ

ด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
ต าบล 

- ประชาชน
สามารถวาง

แผนการด าเนินงาน
ได้เอง 

 ๒) ขาดแหล่งเงินลงทุน
ในการท ากจิการและ

ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
ต าบล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากจิการและ
ประกอบอาชีพ 

 ๓) ประชาชนขาด - การพาณิชย  กรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี



สถานที่จ าหน่ายสินค้า 
 

สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

 ๔) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนส่ง

ผลผลิตไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

 - เกษตรกรในพื้นที ่ - ผลผลิตมีราคา
สูงข้ึน 

 ๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้างงาน 

 - ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงข้ึน
เหมาะสมกับค่า

ครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 

 ๖) ครัวเรือนมีรายได้
เฉลี่ยต่อปี ต่ ากว่า 

๓๐,๐๐๐ บาท   จ านวน 
๙ ครัวเรือน    

 - ประชาชนที่มี
รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์

มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตก
เกณฑ์มาตราฐาน

รายได ้

 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเปูาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๔. ดา้น
การศึกษา 
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถ่ินถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถ่ิน ถูกลมื
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
ต าบล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชน
และประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ไม่ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป 

5. ด้านการ
บริหารจัดการท่ีดี
และความมั่นคง 

๑) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุข้ึนได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สญัจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

 ๒) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพยส์ินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการปูองกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ



ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
การใหผู้้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับ
เหตุทะเลาวิวาท 

6. ด้านการ
บรหิารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๓) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็ม
และน้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็ม
หรือมีรสกร่อย ไม่สามารถ
ใช้ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคได้ 

- ดินและน้ าใต้ดิน - พื้นที่ในเขตต าบล - ปัญหาเรื่องดิน
เค็มลดลง จัดหา
แหล่งน้ าจากแหลง่
อื่นเพิ่มมากข้ึน   

 ๔) มีปัญหาเรื่องขยะและ
น้ าเสียเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พื้นที่ต าบล 

- ปัญหาขยะและน้ า
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้
โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน  
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ส่วนท่ี ส่วนท่ี ๔๔  
 
 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

บรหิารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด องค์การ
บรหิารส่วน
ต าบล 
พิเทน 

บริการชุมชนและ
สงัคม 

แผนงานการศึกษา การ
การศึกษา 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

การเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ กองช่าง 
๒ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสรา้งความเข้มแข็ง
ของระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา การ
การศึกษา 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณ
สูข 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ ส านักปลัด 

การด าเนินงานอื่นๆ แผนงานงบกลาง ส านักปลัด 
๓ 3ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านสังคมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

บรหิารทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัด 

๔ 4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

๕ 5ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการท่ีดี และความ
มั่นคง 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กอง
สาธารณสุขฯ 

๖ 6ยุทธศาสตร์ด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนาธรรมและ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา 

รวม ๖ ยุทธ ๔ ด้าน ๑๐ แผนงาน ๕ ส านัก/
กอง 

 
 
 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบติ 
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ส่วนท่ี ส่วนท่ี ๕๕  

 
 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินน้ัน  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัมนาท้องถ่ินสี่ปีของอค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินน้ัน  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัมนาท้องถ่ินสี่ปีของอค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาข้ึนมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภา
ท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 

การติดตามและประเมินผล 
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โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ
โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการใหบ้รกิาร 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพฒันาทีล่่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบือ่หน่ายกบักระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีควรพจิารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ

ด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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ส่วนท่ี ส่วนท่ี ๕๕  
 
 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินน้ัน  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัมนาท้องถ่ินสี่ปีของอค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินน้ัน  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัมนาท้องถ่ินสี่ปีของอค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาข้ึนมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภา
ท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 

การติดตามและประเมินผล 
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โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ
โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการใหบ้รกิาร 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพฒันาทีล่่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบือ่หน่ายกบักระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีควรพจิารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ

ด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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