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 ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  
2562  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น
มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปี
จังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด  ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและ  
งบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน  “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  
หมายความว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด  วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น  สำหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ  เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาลตำบลปะทิว  จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เป็นกรอบใน  
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  สามารถตอบสนองความต้องการ  และแก้ไขปัญหา
ของประชาชน  ในเขตเทศบาลตำบลปะทิวอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ส่วนที่ ๑  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
 เทศบาลตำบลปะทิว  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ของตำบลต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับหมู่ที่  ๓   ตำบลชุมโค 
 ทิศใต้  ติดต่อกับหมู่ที่  ๒   ตำบลบางสน และ ตำบลทะเลทรัพย์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่ที่  ๒   ตำบลชุมโค 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่ที่  ๓   ตำบลทะเลทรัพย์ 

 ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
 เทศบาลตำบลปะทิว  มีสภาพภมูิศาสตร์  เป็นพ้ืนที่แนวยาวเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย  เป็นระยะทาง
ประมาณ  ๘๐  กม.  ประชาชนประกอบอาชีพ  กสิกรรมเป็นหลัก  เช่น  ปลูกยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  และผลไม้  
รวมทั้งอาชีพประมงชายฝั่ง  และการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
 มีสภาพดินฟ้าอากาศ  ๓  ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  -  เมษายน  ฤดูฝน  ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน  ฤดูหนาว  ระหว่างเดือนธันวาคม - มกราคม  โดยทั่วไปจะมีฝนตกชุกเพราะอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย  และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านอ่าวไทย 

 ๑.๔ ลักษณะของดิน 
 ลักษณะดินเป็นดินร่วนบนทราย  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เดิมเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเล  และมีน้ำ
ทะเลท่วมถึง 

 ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ 
 มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน  1  แห่ง   แหล่งน้ำทั้ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่ง
น้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและ
บริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ลำห้วย  ๑ แห่ง สระน้ำ  - แห่ง 
    หนองน้ำ - แห่ง บ่อน้ำตื้น - แห่ง 
    ลำคลอง  2 แห่ง บ่อบาดาล 1 แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ำ - แห่ง 
    แม่น้ำ  - แห่ง ฝาย  - แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 

 ๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีพ้ืนที่บางส่วนเป็นป่าชายเลน   
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๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 ๒.๑ เขตการปกครอง  
 เดิมเป็นสุขาภิบาลปะทิว  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2542  และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจาก
สุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล  มีพ้ืนที่  ๑.๘๖  ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพ้ืนที่ของหมู่ที่  ๗  ตำบลบางสน  และ  
หมู่ที่  ๓  ตำบลทะเลทรัพย์  (บางส่วน)  อยู่ห่างจากจังหวัดชุมพร  ๓๖  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร  
๔๗๖  กิโลเมตร  เทศบาลตำบลปะทิว  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ของตำบลต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับหมู่ที่  ๓   ตำบลชุมโค 
 ทิศใต้  ติดต่อกับหมู่ที่  ๒   ตำบลบางสน และ ตำบลทะเลทรัพย์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่ที่  ๒   ตำบลชุมโค 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่ที่  ๓   ตำบลทะเลทรัพย์  
 แบ่งเขตการปกครองเป็น  ๔  ชุมชน  ดังนี้ 
 ๑.  ชุมชนวัดเขาเจดีย์ – ตลาดใน 
 ๒.  ชุมชนสานฝัน 
 ๓.  ชุมชนประสพสุข 
 ๔.  ชุมชนพูนทรัพย์ 

 ๒.๒ การเลือกตั้ง 
 เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปะทิว  ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ เขต
เลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้ 
 เขตเลือกตั้งท่ี  ๑  ประกอบด้วย  ชุมชนสานฝัน  ชุมชนประสบสุข  และชุมชนวัดเขาเจดีย์ – 
ตลาดใน  บางส่วน      
 เขตเลือกตั้งท่ี  ๒  ประกอบไปด้วย  ชุมชนพูนทรัพย์  และชุมชนวัดเขาเจดีย์ – ตลาดใน  
บางส่วน 

๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
  

จ ำนวนชมุชน 4
ชมุชน (ใสเ่ฉพำะตัวเลขเทำ่นัน้ !!!)  

 

ชมุชนที ่ ชือ่ชมุชน จ ำนวนครัวเรอืน หญงิ ชำย 

1 ชมุชนวดัเขาเจดยี ์ตลาดใน 
124

ครัวเรอืน 
218

คน 
199

คน 

2 ชมุชนสานฝัน 
160

ครัวเรอืน 
222

คน 
218

คน 

3 ชมุชนประสบสขุ 
64

ครัวเรอืน 
120

คน 
81

คน 

4 ชมุชนพนูทรพัย ์ 
70

ครัวเรอืน 
206

คน 
196
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 ๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

เทศบำลต ำบลปะทวิ ปะทวิ จ.ชมุพร 

 หญงิ ชาย หมายเหต ุ

จ ำนวนประชำกรเยำวชน 125
คน  

147
คน  

อำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี 

จ ำนวนประชำกร  416
คน  

362
คน  

อำย ุ18-60 ปี 

จ ำนวนประชำกรผูส้งูอำยุ 150
คน  

90
คน  

อำยมุำกกวำ่ 60 ปี 

รวม 752 คน  661 คน  ท ัง้สิน้ 1,413 คน  
 

 
๔. สภาพทางสังคม 
 ๔.๑ การศึกษา 
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๑  แห่ง   คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน 
 -  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  ๑ แห่ง   คือ  โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ 
 -  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน  ๑ แห่ง   คือ  โรงเรียนปะทิววิทยา   
 -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน ๑  แห่ง  คือ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปะทิว 

 ๔.๒ สาธารณสุข 
 -   สำนักงานสาธารณสุข  จำนวน  ๑  แห่ง   คือ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะทิว 
 -   โรงพยาบาล  จำนวน ๑ แห่ง   คือ  โรงพยาบาลปะทิว 

 ๔.๓ อาชญากรรม 
 เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และ
ทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูล
พ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจำกัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก  
ลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัด
งานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้
ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการ
เกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุ
ไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือ
กันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่
สามารถดำเนินการได ้
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 ๔.๔ ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรปะทิวได้แจ้งให้กับ
เทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า 
เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแล
อยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
 เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 ทางรถไฟ  มีสถานีรถไฟสายใต้ผ่านสถานีรถไฟปะทิว  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปะทิว 
 ทางรถยนต์ สามารถเดินทางได้  ๒ เส้นทาง  คือ  
   ถนนสายชุมพร - ท่าแซะ -  ปะทิว     ระยะทาง  ๕๘  กิโลเมตร 
   ถนนสายชุมพร - สะพลี  -  ปะทิว      ระยะทาง  ๓๖  กิโลเมตร 
 ทางอากาศ   มีสนามบินพาณิชย ์ ซึ่งอยู่ห่างจากเทศบาลตำบลปะทิวประมาณ  ๕  กิโลเมตร 

 ๕.๒ การไฟฟ้า 
  ในเทศบาลตำบลปะทิวมีไฟฟ้าใช้เต็มพ้ืนที่  ระบบไฟฟ้าในเขตเทศบาลใช้จากแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ  ทั่วถึงทุกครัวเรือน  และมีบริการไฟฟ้าสาธารณะริมถนนในเขตเทศบาล 

 ๕.๓ การประปา 
 ระบบการประปาในเขตเทศบาลใช้จากสำนักงานการประปา  จังหวัดชุมพร  ปริมาณการผลิต
แต่ละวันประมาณ  ๑,๒๐๐  ลูกบาศก์เมตร  มีผู้ใช้น้ำประมาณ  957  ครัวเรือน  ครอบคลุมในเขตเทศบาล  
แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตจากคลองวันบายเทคโนฯ  และคลองห้วยหลุด 

 ๕.๔ โทรศัพท์ 
 มีสำนักงานให้บริการโทรศัพท์อยู่ในเขตเทศบาล 

 ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 มีที่ทำการไปรษณีย์ของอำเภอปะทิวตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 
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๖. ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑ การเกษตร 
 เทศบาลตำบลปะทิว  มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง  มีการทำการเกษตรกรรมเล็กน้อย  ส่วนใหญ่
เป็นเพียงเกษตรแบบพอมีพอกิน   

 ๖.๒ การประมง 
 (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  

 ๖.๓ การปศุสัตว์ 
 มีการทำปศุสัตว์  เช่น  เลี้ยงหมู  ไก่  เป็ด  โค  แต่ได้ผลผลิตที่ต่ำ  เพาะเลี้ยงตามสภาพธรรมชาติ
และเพ่ือการบริโภคเองในครัวเรือน  อีกทั้งยังไม่มีการจัดการในรูปแบบของฟาร์ม 

 ๖.๔ การบริการ 
โรงแรมและรีสอร์ท   3 แห่ง 
ร้านอาหาร    9 แห่ง 
โรงภาพยนตร์    - แห่ง 
สถานีขนส่งหรือคิวรถตู้ประจำทาง  1 แห่ง (ท่ารถ ๑  แห่ง) 
ร้านเกมส์    ๓      แห่ง 

 ๖.๕ การท่องเที่ยว 
 ในเขตเทศบาลเทศบาลตำบลปะทิว  มีแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์  ๑  แห่ง  คือ  จุดชมวิว
พระใหญ่วัดเขาเจดีย์   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗  ต.บางสน  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอปะทิวประมาณ  ๕๐๐  เมตร 
บนยอดเขามีเจดีย์เก่า  ลักษณะเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส  กว้างยาวด้านละ  ๔  วา  ๒  ศอก  ซึ่งได้สร้างขึ้นก่อน
กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าครั้งที่สอง  และได้เล่าต่อๆ  กันมาว่าเมื่อสร้างเจดีย์เสร็จก็เสียกรุงศรีอยุธยา  เป็นที่มี
ชื่อเสียงของอำเภอ  และมีสถานที่ใช้ออกกำลังกาย  สนามกีฬาอเนกประสงค์  และบริเวณใกล้เคียงซึ่งอยู่นอก
เขตเทศบาลฯ  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอำเภอ  เช่น  ชายทะเลคาบาน่า  หาดทุ่งวัวแล่น  อ่าวบางเบิด  
ค่างแว่นที่วัดถ้ำเขาพลู  เป็นต้น 

 ๖.๖ อุตสาหกรรม 
 ในเขตเทศบาลไม่มีการประกอบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กภายในครัวเรือน
เสียเป็นส่วนมาก  เช่น  การแปรรูปอาหาร  อู่ซ่อมรถทั่วไป  สถานีบริการน้ำมันขนาดเล็ก  และการผลิตยา
สมุนไพรต่างๆ  เป็นต้น 

 ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนาคาร   3 แห่ง สถานีบริการน้ำมัน  3     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า   - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  2 แห่ง ตลาดสด   ๑ แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  ๔๗ แห่ง โรงฆ่าสัตว์   - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แห่ง 
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  1  กลุ่ม 

  - กลุ่ม OTOP สตรีเทศบาลตำบลปะทิว 
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 ๖.๘ แรงงาน 
 จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลปะทิว  ประกอบ
อาชีพค้าขาย  แรงงานจะแบ่งออกเป็น  2  ลักษณะ  คือ  แรงงานวัยทำงานในพ้ืนที่  และแรงงานต่างด้าว  ส่วน
เยาวชนวัยทำงานในเขตเทศบาลตำบลปะทิวเมื่อเรียนจบจะออกไปทำงานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงาน
ต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  
เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  และประชาชน
ประกอบอาชีพค้าขาย
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.๑ การนับถือศาสนา 
 -  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  ๙๘  นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ  2  
     วัด      2    แห่ง         
       สำนักสงฆ์ -    แห่ง 

 7.๒ ประเพณีและงานประจำปี 
 -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
 -  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
 -  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
 -  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม  
พฤศจิกายน 

 7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปะทิวทำอาชีพค้าขาย  และเป็นเขตเมือง 
 ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาใต้    

 7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของอุปโภคบริโภคใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง 
ได้แก่  การทำน้ำตาลจากมะพร้าว 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.๑ น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากการประปาส่วนภูมิภาค 
 8.๒ ป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ 
 8.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลตำบลปะทิวมีภูเขา  1  แห่ง  ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเขาเจดีย์   
 8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ไม่สามารถระบุได้เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบล
ปะทิว  เป็นเขตเมือง 
 
 
 
 
 

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



ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
 การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย
กำลังอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงขณะนี้
อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความเป็นมา... 
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๑. ความเป็นมา 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี  เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี  ให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่   ๒  ของรัฐบาล  (ปี 
๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ )  และกรอบการปฏิรูปในระยะที่  ๓  (ปี  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป)  คณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  ๒  คณะ  ได้แก่  (๑)  คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และ
กรอบการปฏิรูป  เพ่ือจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี  และ  (๒)  คณะอนุกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทำร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  
(Roadmap)  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี 
 คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ  ๒๐  ปี  ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  โดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน  ได้แก่  ภาคราชการ  ภาคเอกชน  ภาคการเมือง  และ 
นักวิชาการ  รวมถึงได้พิจารณานำข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ  และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมา
เป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี  ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 
 ในการดำเนินการขั้นต่อไป   คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน   
ก่อนที่จะนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการ
กำหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม   ๒๕๕๙  ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  (ตุลาคม  ๒๕๕๙ - กันยายน  ๒๕๖๔)  นอกจากนี้
หน่วยงานต่างๆ  จะได้นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งเป็นแผนระยะ  ๕  ปี  มาถ่ายทอดลงสู่
แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการ   ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม  
๒๕๖๐ 

๒. สาระสำคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 
 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและ                     
ในหลากหลายมิติทำให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ  โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยี  และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลำบากมากขึ้น
กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย
ซ่ึงเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพึ่งตนเอง”  ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่  
“พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก”  การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ  ที่อาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่า ง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น   และปัญหาความยากจนกระจุกตัวใน
กลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  องค์ความรู้  แหล่งทุน  และ 
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บริการทางสังคมที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า    ในขณะที่การใช้
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ   ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ  ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ  โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้
วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น   ในอีก
ด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ  ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ  การก่อการร้าย  โรค
ระบาด  เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ  และการก่อการร้าย  อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ  ขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น   ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดำรงชีวิตของ
ประชาชน  การบริหารจัดการทางธุรกิจ  และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 
 นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่  ๒๑  กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทำให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล   ในขณะที่โอกาส
ทางเศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น  แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล   (digital divide)  ถ้า
หากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่าง
มากขึ้น  ประกอบกับในอนาคต  ๒๐  ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทุกมิติ  เงื่อนไขภายนอกที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  ได้แก่  
กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน  ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี  และสินค้าและ
บริการ  ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอำนาจ
ทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซ่ึงในช่วงระยะ  ๑๐  ปีข้างหน้า
จะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลก
ในช่วงปี  ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒  และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศ
ต่างๆ  เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง  ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการ
ดำเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ  ยุโรป  และญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงิน
เฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่  รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  
นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น  ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะ
ช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง   เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน  แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ  ที่จะ
เป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ  ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว  เศรษฐกิจโลกในช่วง  ๑๐  ปี
ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ  ๕.๑  ในช่วง  ๕  ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก  (๒๕๔๖ – 
๒๕๕๐)  สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า  แต่ประเทศต่างๆ  ขยายกำลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการ
ผลิต  การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น  ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ  ๑๐ - 
๑๕  ปี  ข้างหน้านี้  จะทำให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง  เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสำหรับ
อนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุด
แข็งให้สัมฤทธิ์ผล 
 ในด้านความม่ันคงของโลกก็กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากการปรับดุลอำนาจของ
สหรัฐฯ  เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นำโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้น  น่าจะมีผลทำให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี   ๒๕๖๐ – ปี  ๒๕๗๙ มี
ลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง  โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับ
ทวิภาคีและ  พหุภาคีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  สำหรับการ 
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เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการดำรงชีวิตของคนและทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบ
ใหม่  รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม  และผลิตภัณฑ์  ซึ่ง
ประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้   เงื่อนไข
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนำเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสำคัญ  และช่วยแก้ปัญหา
การลดลงของทรัพยากรต่างๆ  รวมทั้งน้ำมัน  ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  จึงต้อง
ผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ  รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความ
มัน่คงทางอาหารของโลก 
 นอกจากนั้น  ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงสำคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน  ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย  แม้จะส่งผล
ให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ  แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน  รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการ
ใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ  ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่
สำคัญ  สำหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นนั้น  กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ  การดำรงชีวิต  การผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มี
ความทั่วถึงมากขึ้น  ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่ างต่อเนื่อง 
ตามมาด้วยการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่   และความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน  การใช้ระบอบประชาธิปไตย  และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 
 สำหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีต              
ถึงปัจจุบันทำให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ   โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้                    
ปานกลางมาตั้งแต่ปี  ๒๕๓๑  และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่                   
ปี  ๒๕๕๓  และล่าสุดในปี  ๒๕๕๗  รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น  ๕,๗๓๙๒  ดอลลาร์  สรอ.  ต่อปีฐาน
การผลิตและบริการหลากหลายขึ้น  ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก  หลายสาขาการผลิตและ
บริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง   อาทิ 
กลุ่มยานยนต์  อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร  การท่องเที่ยว  และ
บริการด้านสุขภาพ  ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น  ๓๘.๑  ล้านคนจากประชากรวัย
แรงงาน  ๓๘.๖  ล้านคน  อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ  ๑  ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลำดับจาก
ร้อยละ  ๒๐.๐  ในปี  ๒๕๕๐  เป็นร้อยละ  ๑๐.๙  ในปี  ๒๕๕๖  คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ  โอกาสการ
ได้รับการศึกษา  บริการสาธารณสุข  บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ  และการคุ้มครองทางสังคม  
อ่ืนๆ  รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ  มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ  ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น  ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคี
และพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองของประเทศ
ก็มีความก้าวหน้าไปมาก  รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ  
ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 
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 นอกจากนั้น  ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี   ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑  ได้
ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน   ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการ
บริหารจัดการที่ดีอันได้แก่  การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็น
ระบบดีขึ้นมีการกับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กำหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ขึ้นและฐานะการคลังมีความม่ันคงมากขึ้น  และฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง  มีการปรับปรุง
ในเรื่องกฎหมาย  กฎระเบียบต่างๆ  ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น  มีการสร้างความเป็นธรรม
ให้กับกลุ่มต่างๆ  สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น   ช่วยสร้าง
บรรยากาศของการแข่งขันในตลาด  และสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัว
มากขึ้น 

 แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ   สังคม  และ
การเมือง  จุดอ่อนสำคัญของประเทศไทยได้แก่  โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลำดับ  แต่คุณภาพคน
โดยเฉลี่ยยังต่ำและการออมไม่เพียงพอ  ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือ
ระดับล่าง  ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ำ  ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ำ  ต้องอาศัยการเพ่ิม
ปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก  ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของ
เศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก  จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญ 
ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ  โดยที่การใช้องค์ความรู้  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมเพ่ือ
การเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย  การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ  การวิจัยที่ดำเนินการไปแล้วไม่ถูก
นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า  การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย  สำหรับการ
ดำเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ   การดำเนินงานเพ่ือ
การพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ำ  ขาดความโปร่งใส  และขาดความรับผิดชอบ  ขณะที่ปัญหา
คอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำยังไม่
เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า  การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล  และกฎระเบียบต่างๆ 
ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง  คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  ไม่เคารพสิทธิผู้ อ่ืนและไม่ยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญขณะที่ความเหลื่อมล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทาย
มาก  รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

 ทั้งนี้  ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สำคัญ  
ได้แก่  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  ในระยะเวลา  ๒๐  ปีต่อจากนี้ไป  
จะมีนัยยะที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง  ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็ว  ย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ  ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ขณะเดียวกันประเทศไทยก็
เผชิญกับข้อจำกัด  ด้านทรัพยากร  ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและ
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ  ก็มีนัยยะต่อการสร้าง
ความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม  ข้อจำกัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์  ความจำเป็นในการลงทุนเพ่ือ
ยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  และการปฏิรูปกฎระเบียบและ
กฎหมายที่ทำให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ  และที่สำคัญเงื่อนไขจำเป็นที่ต้องปรับตัวคือ  การ
แก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน  ที่ทำให้จำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมือง
เพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 



- 13 – 

 
 โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว                    
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์                
เข้มข้นขึ้น  เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง  โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน  สินค้าและบริการ  เงินทุน  องค์
ความรู้เทคโนโลยี  ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ  เป็นไปอย่างเสรี  ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่
ประเทศต่างๆ  เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน  ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น 
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ   สิทธิ
มนุษยชน  และกฎระเบียบทางการเงิน  เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ  ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น  โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ใน
ระยะ  ๔ - ๕  ปีต่อจากนี้ไป  ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน  รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะ
ไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้  คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ำ  และปัญหาความเหลื่อมล้ำจะรุนแรงขึ้น  รวมทั้ง
ทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก  และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

 ทั้งนี้  เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต                   
การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด       
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ  การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก                
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่าง
รอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ   เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้  และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง
ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม  การลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดำรงชีวิตการทำงาน 
และการเรียนรู้  ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการร่วมกันอย่าง
เป็นเอกภาพมีการจัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหานั้นๆ  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว  เพ่ือ
กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  และกรอบการทำงานของภาคส่วนต่างๆ  เพ่ือให้ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาประเทศ  เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้                 
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน  คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง  และประเทศสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืน  ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศจะนำไปสู่การกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับ
ร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกำลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน              
การพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน  การดำเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคต
ของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 
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 อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา  ประเทศไทยมิได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ  เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว  การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญกับนโยบาย                 
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทำให้การดำเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง               
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ   ดังนั้น  เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  และเพ่ือเป็นการกำหนดให้ฝ่ายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ  ประเทศไทย
จำเป็นจะต้องมี  “ยุทธศาสตร์ชาติ”  ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่าง
เป็นระบบขนานใหญ่  เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้  และสามารถอาศัยโอกาสจาก
การเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้   จะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมาย
ของประเทศ  และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย
ต่างๆ  ของบริบทโลก  และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

 การกำหนดให้มี  “ยุทธศาสตร์ชาติ”  เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนำไป  สู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนำพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ำ  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  และปัญหาความขัดแย้งในสังคม  รวมถึงสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไป
พร้อมๆ  กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวที
โลก  สามารถดำรงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  และคนไทยใน
ประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์
ชาติกำลังดำเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคน
ต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ  ซึ่งเป็นแนวทาง  ทิศทางและวิธีการที่ทุก
องค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง  เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุก
คนต้องการ  คือประเทศไทยมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืนในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ  อันได้แก่  การเมือง
ภายในประเทศ  การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา  การทหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ๒.๒ วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า  “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  
ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพ
แห่งเขตอำนาจรัฐ  การดำรงอยู่อย่างมั่นคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความม่ันคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความมั่นคงในประชาคม 
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อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 ๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่ พึงประสงค์นั้น                   
จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และกำหนดแนวทางการพัฒนา
ของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้น  จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะ
ยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ   และ
สร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน  และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน 
เอกชน  ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ”  หรือคติพจน์ประจำชาติ  “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี  กินดี  สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  ๒๐  ปีต่อจากนี้ไป 
จะประกอบด้วย  ๖  ยุทธศาสตร์  ได้แก่  (๑)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  (๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  (๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาค  และเท่าเทียมกันทางสังคม  (๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  (๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์  สรุปได ้ ดังนี้ 
 ๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก   รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย  กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ  อาท ิ
 (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัด
คอร์รัปชั่น  สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  
 (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (๔) การพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
 (๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
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 ๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม   เกษตรและบริการ  การ
สร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร  การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต  ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุก
ด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนาทุน
มนุษย ์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ  อาท ิ
 (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
 (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ  โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา   และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป   รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ  สะอาดและปลอดภัยของโลก 
 - ภาคเกษตร  โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้ เข้มแข็งและยั่ งยืน   เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ  สะอาด  และปลอดภัย 
 - ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ   ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง  และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ  โดยการใช้ดิจิทัลและ
การค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
 - ภาคบริการ  โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย  มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม  เช่น  การท่องเที่ยว  และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ  ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ                
เป็นต้น 
 (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน   พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   (SMEs)  สู่สากล  และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
 (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ   จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม   มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง  และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
 (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ในด้านการขนส่ง  ด้านพลังงาน  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
 (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ  ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ   เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ  รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
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 ๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย  ใจ  สติปัญญา  มีความเป็นสากล  มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรมจริยธรรม  รู้คุณค่าความเป็นไทย  มี
ครอบครัวที่มั่นคง  กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ  อาท ิ
 (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียม  และท่ัวถึง 
 (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
 (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว
ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

 ๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง  ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ  อาท ิ
 (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 ๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือ
เร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ   และมีความมั่นคงด้านน้ำ  รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว  กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ  อาท ิ
 (๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง  ๒๕  ลุ่มน้ำ  เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๕ ) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 ๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ   มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ  อาท ิ
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 (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง  บทบาท  ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ  ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 
 (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ  ให้ทันสมัย  เป็นธรรมและเป็นสากล 
 (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 ๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ  ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ   อาทิ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนเฉพาะด้านต่างๆ  เช่น  ด้านความมั่นคง  เศรษฐกิจ  การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม  ฯลฯ  แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่  ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วง
เวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ   ของประเทศ  
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย  โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน  ภายใต้ระบบประชารัฐ  คือ  ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน  ภาคประชาชนและประชา
สังคม  ทั้งนี้  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและ
แนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ   เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ   จะสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

  ๒.๕ ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ  กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน   มีการกำหนด
เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ   รับรู้  และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน
สามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ  ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ  ของ
หน่วยงานปฏิบัติได ้ และมีการกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
 ๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย  มีกฎหมายรองรับ  มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ  เพ่ือให้ส่วนราชการนำยุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ  รวมทั้งกรอบกฎหมาย
ด้านการจัดสรรงบประมาณ  ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติอย่างมีบูรณาการ  และกรอบกฎหมายที่จะกำหนดให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
 ๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ  มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทำยุทธศาสตร์การ
นำไปสู่การปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล  รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล  บริหารจัดการและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถ
กำหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒ 
 เนื่องด้วยในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑                         
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ได้สิ้นสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่
ระหว่างการดำเนินการและยังไม่ประกาศใช้  แต่ได้กำหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที ่ ๑๒  เอาไว้แล้ว 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนา  4  ปี  (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)  ของเทศบาลตำบลปะทิว                    
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  เทศบาลจึงได้นำทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ของเทศบาล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่  ๑๒  มีรายละเอียด
ดังนี้  

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่   ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ   ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ  กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ  
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน   เช่น  ปัญหา
ผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน  คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ำทางสังคม  เป็นต้น  ทำให้
การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่
สำคัญ  ดังนี้  
 (๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
 (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
 (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
 ๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
 ๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๑  เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดในการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ  แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา  (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  ปี 
๒๕๔๐-๒๕๔๑)  จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ  ๕  ต่อปี  จนทำให้รายได้ประชาชาติต่อหัว  (GNP Per 
Capita)  ในปี  ๒๕๕๗  มาอยู่ที่ประมาณ  ๑๙๖,๒๔๐  บาท  หรือประมาณ  ๖,๐๔๑  ดอลลาร์  สรอ.  ต่อคน
ต่อปี  ซึ่งทำให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  (Upper Middle Income 
Country)  แต่ในระยะ  ๘  ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน  โดยขยายตัว
เฉลี่ยเพียงร้อยละ  ๓.๒  ชะลอจากร้อยละ  ๕.๗  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๙  ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพของ
ระบบเศรษฐกิจและต่ำกว่าระดับที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลา
อันควร  โดยสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง  ดังจะเห็นได้
จากสัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (Gross Domestic Product : GDP)  ลดลงจาก
ร้อยละ  ๔๑.๓  ในช่วงปี  ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙  เป็นร้อยละ  ๒๕.๕  ในช่วงปี  ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗  นอกจากนี ้ เมื่อ 
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เทียบกับประเทศอ่ืนๆ  ในภูมิภาค  จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี  ๒๕๔๓ 
– ๒๕๕๗  อยู่ที่ประมาณร้อยละ  ๔.๙  ต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

 ๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  แต่ความสามารถใน
การแข่งขันเริ่มลดลง  โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น  (สัดส่วนของภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  และบริการในปี  ๒๕๕๓  ที่ระดับร้อยละ  ๙.๙ ๒๕.๔ 
และ  ๖๔.๗  เป็นร้อยละ  ๗.๒  ๒๘.๕  และ ๖๔.๓  ในปี  ๒๕๕๗  ตามลำดับ)  โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการ
สั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ทำให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหาร
จัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน   (Supporting Industry)  และอุตสาหกรรมที่มี
เทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น   จนประเทศ
ไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า  ทำให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิม
ในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของกำลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกำลังแรงงานเป็นไป
อย่างล่าช้า  ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (Total Factor Productivity : TFP)  ที่
ลดลงทำให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออก
รวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  ๙.๗  ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๙  (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙)  เป็นเฉลี่ย
ร้อยละ  ๑.๑  ในช่วง  ๓  ปีของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที ่ ๑๑  (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 

 ๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (TFP)  ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ขาด
พลัง  ในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้อง
อาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๐  จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม  แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ  
๘  ปี  ที่ผ่านมาและยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า  ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิตรวม  ลดลงจากร้อยละ  ๓.๓๒  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๙  เป็นร้อยละ  ๒.๐๕  ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที ่ ๑๑  ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิต
ของปัจจัยแรงงาน 

 ๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อ                
การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง  การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก  และการดำเนินนโยบายและ                  
การบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต  แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรง
ถึงสองครั้งในปี  ๒๕๒๔  และ  ๒๕๔๐  แต่การให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทำให้
เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง  โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใน
ระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออำนวยต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาวมากขึ้นโดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ  ๓๗.๙  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๐  
เป็นร้อยละ  ๔๒.๒  ในช่วง  ๓  ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๑  ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัย
ทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมา
และจะเป็นข้อจำกัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 
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 ๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย  และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต   และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี  พ.ศ. ๒๕๕๗  WEF (World 
Economic Forum)  ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่  ๓๑  จาก  ๑๔๔ 
ประเทศ  และในปี  พ.ศ. ๒๕๕๗  IMD  (International  Institute  for  Management  Development)  
ได้จัดอันดับไว้ที่  ๓๐  จาก  ๖๑  ประเทศชั้นนำ  ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไป
ประกอบธุรกิจประจำปี  ๒๕๕๘  หรือ  Ease  of  Doing  Business  ๒๐๑๕  ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารโลก
นั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่  ๒๖  จาก  ๑๘๙  ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้น  จากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 
และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน  แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศท่ี
มีรายได้สูงโดย  ในปี  ๒๕๕๗  อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่  ๔๗  และด้าน
เทคโนโลยีที่  ๔๔  จาก  ๖๑  ประเทศที่จัดอันดับโดย  IMD  ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่  ๓๗  และ  ๔๓  
ตามลำดับในปี  ๒๕๕๑  และตลอดช่วงระยะเวลา  ๑๔  ปีที่ผ่านมา  (๒๕๔๓-๒๕๕๖)  ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาต่อ  GDP  ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗  ต่อ  GDP  โดยในปี  ๒๕๕๖  (ข้อมูลล่าสุด)  
ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ  ๐.๔๘  ต่อ  GDP  โดยเป็นการลงทุนวิจัย
และพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ  ๕๓  และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ  ๔๗  ขณะที่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว  เช่น  เกาหลีใต้  ญี่ปุ่น  สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อย
ละ  ๔.๐๓,  ๓.๓๕,  ๒.๗๙,  และ  ๒.๒๗  ต่อ  GDP  ในปี  ๒๕๕๕  ตามลำดับ 
 ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยั งมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า  โดยในปี  ๒๕๕๖  
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจำนวน  ๑๑  คนต่อประชากร  ๑๐,๐๐๐  คน  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศพัฒนาแล้ว  ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ  ๒๐-๓๐  คนต่อประชากร  ๑๐,๐๐๐  คน  
 ๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ  ด้าน  ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ำและทางรายได้ตามเป้าหมายและยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ  การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ  การให้บริการน้ำประปายัง
กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค  และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ  การให้บริการ  ICT  ยังไม่
ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง  และมีราคาค่อนข้างสูง  ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  นอกจากนั้น  การส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ   ICT  อยู่ในระดับต่ำและมีข้อจำกัด  
ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้  ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ   โดยเฉพาะการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  การรักษาความปลอดภัย  และข้อจำกัดต่อการ
ทำธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ  ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะ
เฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  เช่น  ความรู้ด้านภาษา  ความรู้ด้านเทคโนโลยี  และ
ความรู้ในการดำเนินธุรกิจต่างประเทศ  เป็นต้น 
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 ๒.๒ ด้านสังคม 
 ๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย  แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน              
เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย  เนื่องจากปัจจัยหลักๆ  ได้แก่ 
 (๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว  มีพัฒนาการไม่สมวัย
และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก  ๖.๓  คน  ในช่วงปี 
๒๕๐๗-๒๕๐๘  เป็น  ๑.๖๒  คน  ในช่วงปี  ๒๕๔๘ - ๒๕๕๘  และคาดว่าในปี  ๒๕๘๓  จะลดลงเหลือเพียง  
๑.๓  คน  
 (๒) กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง  และแรงงานกว่าร้อยละ  ๓๐  เป็นประชากร
กลุ่ม   เจเนอเรชั่น  Y  (Gen Y)*  ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า  ซึ่งจะเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนา
ในระยะต่อไป  กำลังแรงงานของไทยมี  จำนวน  ๓๘.๙  ล้านคนในช่วงปี  ๒๕๕๕-๒๕๕๗  และเริ่มลดลงร้อย
ละ  ๐.๑  ในปี  ๒๕๕๖  และร้อยละ  ๐.๒  ในปี  ๒๕๕๗  ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ  ๒.๒  
ต่อปีในช่วง  ๑๐  ปีที่ผ่านมา  (ปี  ๒๕๔๘ – ๒๕๕๗)  แต่ยังต่ำกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน  เช่น  มาเลเซีย  ๑  
เท่าตัว  และสิงคโปร์  ๕  เท่าตัว  และกำลังแรงงานกว่าร้อยละ  ๖๕.๑  มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ำกว่า 
นอกจากนี้  กำลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย  ซึ่งมีจำนวนร้อยละ  ๒๗  ของประชากรในปี  ๒๕๕๓  มี
ลักษณะความเป็นปัจเจกสูง  ไม่ให้ความสำคัญกับการมีครอบครัว  ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและ
อัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 
 (๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น   สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น  ขณะที่ผู้สูงอายุจำนวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ  
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก  ๑๐.๓  ล้านคน  (ร้อยละ ๑๖.๒)  ในปี  ๒๕๕๘  เป็น  ๒๐.๕  ล้านคน  (ร้อยละ  
๓๒.๑)  ในปี  ๒๕๘๓  การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่
เพ่ิมสูงขึ้น  แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานเพ่ิมขึ้น  แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  เนื่องจากมีการ
ออมน้อย  และแหล่งรายได้หลักร้อยละ  ๗๘.๕  ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  
 ๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น  อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก  ๓.๖  คนใน
ปี  ๒๕๔๓  เหลือ  ๓  คน  ในปี  ๒๕๕๖  โดยครัวเรือนเดียว  ครัวเรือน  ๑  รุ่น  และครัวเรือนแหว่งกลางมี
การขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี  ๒๕๔๓ – ๒๕๕๖  ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลง
ไปทำให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 
 ๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ  การเรียนรู้  และคุณธรรมจริยธรรม                 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น  อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย  ปี  ๒๕๕๗  เพศชาย  ๗๑.๓ ปี เพศ
หญิง  ๗๘.๒  ปี  แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ  เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ 
อย่างไรก็ตาม  คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น  จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ  
๑๕.๕๙  ปี  เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยช่วงปี  ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖  มีการศึกษาเฉลี่ย  ๘.๙  ปี  ขณะที่คุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับต่ำ  สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ใน
ปี  ๒๕๕๖  มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ  ๕๐  นอกจากนี้  คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดย
ผลการวิจัยและการสำรวจต่างๆ  พบว่าปัญหาสำคัญที่สุด  คือ  ความซื่อสัตย์สุจริต  และการทุจริตคอร์รัปชั่น 
โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
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 ๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง  แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการ
กระจายรายได้  สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ  ๔๒  ในปี  ๒๕๔๓  เหลือร้อยละ  ๑๐.๙  ในปี  
๒๕๕๖  แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ  ขณะที่ความเหลื่อมล้ำ
ด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย  ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค  (Gini  Coefficient)  ด้านรายได้ลดลง
จาก  ๐.๔๘๔  ในปี  ๒๕๕๔  เหลือ  ๐.๔๖๕  ในปี  ๒๕๕๖  อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่าง
กลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง  ๓๔.๙  เท่า  ในปี  ๒๕๕๖  โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ  
๑๐  ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ  ๓๖.๘  ของรายได้ทั้งหมด  ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ  ๑๐  ถือครอง
รายได้เพียงร้อยละ  ๑.๑  สาเหตุพ้ืนฐานที่สำคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล  ส่งผลให้การกระจาย
ประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ  ในสังคมไม่ทั่วถึง*  ประชากรที่เกิดช่วงปี  ๒๕๕๕ - ๒๕๔๖ 
 ๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย  อัน
เนื่องมาจาก 
 (๑) ความเหลื่อมล้ำด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุก
ตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ  ๒๐  มี
การถือครองที่ดินมากท่ีสุด  มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ  ๒๐  ที่มีการถือครอง
ที่ดินน้อยที่สุด  ๓๒๕.๗  เท่า  เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน  และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 
 (๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานขณะที่ โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง - 
ชนบทและระหว่างภูมิภาค  มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา  โดยกลุ่ม
ประชากรร้อยละ  ๑๐  ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด  มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่ม
ประชากรร้อยละ  ๑๐  ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ  ๑๙.๑  เท่า  นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูง
กว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ  ๒.๒  เท่า 
 (๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ำกันระหว่างภูมิภาค  
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  อาทิ  จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขใน
ปี  ๒๕๕๖  พบว่า  อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง  
๓.๖  เท่า 
 (๔) ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน   แรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น  จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา  ๕๐  ที่เพ่ิมขึ้นจาก  ๑.๒๙  ล้านคน  ในปี  
๒๕๕๕  เป็น  ๒.๔๗๑  ล้านคน  ในปี  ๒๕๕๗  ทำให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  ๔๒.๔  ในปี  
๒๕๕๗  อย่างไรก็ตาม  แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ  ๒.๑  เท่า  ในปี  
๒๕๕๖ 
 (๕) ความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม  เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย 
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม  และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน 
นอกจากนี้  ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม   ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
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 ๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น  จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ  ๙๙.๙  ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ   โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ  ๗๓.๘   ระบบ
ประกันสังคมร้อยละ   ๑๖.๗  และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ  ๗.๑  ขณะที่ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยในปี  ๒๕๕๘  ผู้สูงอายุ
ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ  ๘.๓  ล้านคน  จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ  
๑๐.๔  ล้านคน  ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น  ๘๐๐  บาท  ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ  ๘๙.๕  และ
รัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการ
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตามสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
และผู้ยากไร้  แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ  แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
รายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง  ๔.๕๔๔,๙๒๖  ครัวเรือน  อย่างไรก็ตาม  รัฐเริ่มให้
ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
 ๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น  อาทิ  การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน  และความสะดวกสบาย  ละเลยเรื่องวินัย  มี
ความเห็นแก่ตัว  ไม่รู้จักเสียสละ  ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และขาดความรับผิดชอบ  นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม  โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการนำเอาวัฒนธรรมต้นทาง
ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น  ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น  โดยมีกระบวนการจัดทำแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และ
บูรณาการเป็นแผนตำบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แผนพัฒนาอำเภอและ
แผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้   และงบประมาณในกิจกรรมที่ เกิน
ความสามารถของชุมชน  มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก  ๑๔๒,๖๓๒  แห่ง  ในปี  ๒๕๕๕  เป็น  ๑๕๒,๓๗๗  แห่ง  ในปี  ๒๕๕๖  ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ  ร้อยละ  ๓๒.๕๑  ขององค์กรทั้งหมด  และองค์กรการเงิน  ร้อยละ  ๒๖.๗๗  
 ๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  
ในช่วงระยะเวลากว่า  ๑๐  ปีที่ผ่านมา  ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ  ที่มีความ
รุนแรงมากข้ึน  นำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต  ทรัพย์สิน  และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 
 ๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาจำนวนมากก่อให้เกิดความ
เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
 (๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง  เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน  ทำให้ความต้องการใช้
ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร  การอยู่อาศัย  และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย  พ้ืนที่
ป่าไม้จึงถูกบุกรุกทำลายมากข้ึน  โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก  ๑๗๑.๐๒  ล้านไร่  หรือร้อยละ  ๕๓.๓๓  ของพ้ืนที่
ทั้งหมดของประเทศในปี  ๒๕๐๔  เป็น  ๑๐๒  ล้านไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  ๓๑.๖  ในปี  ๒๕๕๖ 
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 (๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม  
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ  การชะล้างพังทลายของดิน  นอกจากนี้  ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา  ซึ่งมี
ข้อจำกัดในการนำไปใช้ประโยชน์  การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณา
การของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือ
ครองที่ดิน  ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม  โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย
ระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
 (๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย  และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ  จำนวนมาก  เช่น  การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง  โดยเฉพาะการทำนากุ้ง  การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม  ท้าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี  ๒๕๐๔  ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า  ๒.๓  ล้านไร่  เหลือเพียง  
๑.๕  ล้านไร่  ในปี  ๒๕๕๒  คิดเป็นการลดลงร้อยละ  ๓๔.๘  ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่าง
จริงจังโดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี  ๒๕๓๔  และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ  อย่างไรก็
ตามในระหว่างปี  ๒๕๔๙ – ๒๕๕๔  พบว่า  ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น  ในปี  ๒๕๕๔  ผลผลิตประมงทะเลมี
ปริมาณเพียง  ๑.๖๑  ล้านตันลดลงจากปี  ๒๕๔๙  ที่มีปริมาณ  ๒.๔๒  ล้านตัน  ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ำเพ่ิมมากข้ึน 
 (๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  แต่ประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานดีขึ้น  ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด  ๓๐  ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิง
พาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการทำให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึนโดย
ในปี  ๒๕๕๕  ต้องนำเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ  ๖  อยู่ที่ระดับ  ๑.๐๘  ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน  คิดเป็น
ร้อยละ  ๕๔  ของความต้องการใช้ในปี  ๒๕๕๕  และคิดเป็นร้อยละ  ๑๒.๕  ของ  GDP  โดยน้ำมันดิบมีการ
นำเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ  ๗๖  ของการนำเข้าพลังงานทั้งหมด  ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี  
๒๕๕๕  เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ  ๖.๘  อยู่ที่ระดับ  ๑.๙๘๑  พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน  ทั้งนี ้ ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น  โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานต่ำกว่าอัตราขยายตัว
ของ  GDP  โดยในปี  ๒๕๕๕  การเพ่ิมขึ้นของ  GDP  ร้อยละ  ๑  ขณะที่มีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ  ๐.๖  
 (๕) ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย  ๒๕  ลุ่มน้ำหลัก  น้ำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม  ๒๘๕,๒๒๗  ล้านลูกบาศก์เมตร  ขณะที่การ
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ  ๒๘  ของปริมาณน้ำตามธรรมชาติ  มีแอ่งน้ำบาดาล
ทั้งหมด  ๒๗  แอ่ง  น้ำบาดาลมีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ำบาดาลรวมประมาณ  ๑.๑๓  ล้านล้านลูกบาศก์
เมตร  มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้  โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ำบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ  ๖๘,๒๐๐  ล้าน
ลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้  มีข้อจำกัดในเรื่องของความคุ้มทุน  เนื่องจากมี
ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ  และการดำเนินการสำรวจสูง  ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ำในประเทศ  ในปี  
๒๕๕๗  มีจำนวนประมาณ  ๑๕๑,๗๕๐  ล้านลูกบาศก์เมตร  โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ำของภาค
ส่วนต่างๆ  มีจำนวน  ๑๐๒,๑๔๐  ล้านลูกบาศก์เมตร  และยังไม่สามารถจัดสรรน้ำตามความต้องการได้อีก
ประมาณ  ๔๙,๖๑๐  ล้านลูกบาศก์เมตร 
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 ๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
 (๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ  แนวโน้มอัตราการ
เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก  ๑.๐๔  กิโลกรัม/คน/วัน  ในปี  ๒๕๕๓  เป็น  ๑.๑๑  
กิโลกรัม/คน/วัน  ในปี  ๒๕๕๗   สถานที่กำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ  ๑๙  และมี
การนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ  ๑๘  ทำให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙   
ล้านตัน  ในปี  ๒๕๕๖  ของเสียอันตราย  ในปี  ๒๕๕๗  มีประมาณ  ๒.๖๙  ล้านตัน  โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ  ๑๐  ต่อปี  เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  
ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกำจัดซากของเสียเหล่านี้   หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมี
กฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม
สามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ  ๗๐  โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนำของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง   เนื่องจากต้นทุนในการ
กำจัดสูง 
 (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง  แต่มีแนวโน้มดีขึ้น  ในปี  ๒๕๕๗         
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ  และที่เป็นปัญหาสำคัญได้แก่ฝุ่นละออง
ก๊าซโอโซน  และสารอินทรีย์ระเหยง่าย  (VOCs)  โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด  จังหวัดระยอง  ที่
ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย  ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน  เช่น  กรุงเทพฯ  ปทุมธานีเชียงใหม่  ขอนแก่น 
พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน  แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา  ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุง
มาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี  ๒๕๕๗  ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซิน
มีปริมาณลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงจาก  EURO  ๓  เป็น  EURO  ๔  ตั้งแต่
ปี  ๒๕๕๕  และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน  การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดำ 
อย่างไรก็ตาม  ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จำนวนมากสำหรับมลพิษ
จากหมอกควัน  ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ  โดยความร่วมมือและการทำงาน
ระหว่างภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  และประชาชนดีขึ้น 
 (๓) คุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง  สถานการณ์คุณภาพน้ำในช่วง  ๑๐  
ปี  ที่ผ่านมา  (พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๗)  มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง  โดยแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง
ส่วนแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  สาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ย
ตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์  และการระบายน้ำเสียจากชุมชน  ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน  มี
จำนวนไม่เพียงพอต่อการบำบัดน้ำเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน  
มีปริมาณน้ำเสียจากชุมชน  ๑๐.๓  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน  ขณะที่ระบบบำบัดน้ำเสียรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้น
ได้เพียงร้อยละ  ๓๑ 
 (๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น  แต่อัตราการเติบโตลดลง  ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้
พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  จากรายงานแห่งชาติฉบับที่  ๒  การจัดทำบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย  ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ในปี  ๒๕๓๓  ปริมาณ  
๒๒๙.๐๘  ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  และเพ่ิมเป็น  ๒๖๕.๙  ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
ในปี  ๒๕๔๗  โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ  ๓.๓  ต่อปี  อย่างไรก็ตาม  
อัตราการเติบโตลดลงในช่วง  ๕  ปีที่ผ่านมา  ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ  ที่มีการ
ดำเนินงานเพิ่มมากข้ึนในประเทศประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ 
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ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ  ๑.๑  จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความสำคัญมากในการเพ่ิมการดูด
กลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 
 ๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น  ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทย  ทั้งอุทกภัย  ภัยแล้ง  วาตภัย  และ
ดินถล่ม  สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท  อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถ่ีมากขึ้น  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยเป็นประจำทุกปีในมิติของจำนวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัย
แล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจำนวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ  ในขณะที่น้ำท่วมเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้ำดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ  ของโลก 
 ๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
 ๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
 (๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  จากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย  ชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี  ๒๕๕๖  แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ใน
ระดับที่ต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว  ถือเป็นความจำเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง
ธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลัก
ธรรมาภิบาลตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี พ.ศ.
๒๕๕๒  มีอย่างน้อย  ๖  ประการคือ  (๑)  หลักนิติธรรม  (๒)  หลักคุณธรรม  (๓)  หลักความโปร่งใส  (๔)  
หลักความมีส่วนร่วม  (๕)  หลักความรับผิดชอบ  (๖)  หลักความคุ้มค่า  ขณะนี้  ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่
ทุกภาคส่วน  ได้แก่  ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์  ขายเสียง  มีการทุจริตเพ่ือให้
ได้รับการเลือกตั้ง  มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ  มีระบบการบริหารงาน
ที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล  มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง   ภาคธุรกิจ
บางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ  กระทำการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ  ปิดงานอย่าง
รวดเร็ว  ผูกขาดทางธุรกิจ  หลีกเลี่ยงภาษี  ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับ
การทุจริตต่างๆ  ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้นสถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรม
เสียเอง  มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม  ขาดความโปร่งใส  ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนา
เป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์  สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลาง  ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการ
ทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง  รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษา
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 
 (๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล  ตั้งแต่ปี  ๒๕๔๔  โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (Thai  Institute  of  Directors : IOD)  ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง  พบว่าบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิ
บาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  ๗๒%  ในปี  ๒๕๕๗  ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี  ๒๕๔๕  ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ที่  ๕๒%  และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี  ๒๕๕๔  ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  ๗๗%  แสดงให้เห็นว่า 
บริษัทจดทะเบียนไทยให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน
และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 
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 ๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 
 (๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย  พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔  ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น  ๓  ส่วนได้แก่ 
บริหารราชการส่วนกลาง  บริหารราชการส่วนภูมิภาค  และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจาย
อำนาจที่ส่วนกลางได้มอบอำนาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดย
ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน  รวมไปถึงการกำหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการนำไปปฏิบัติ  ทั้งนี้การปฏิรูป
ระบบราชการ  ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. ๒๕๔๕  มีการกำหนดส่วนราชการไว้เป็น  ๒๐  กระทรวง  และส่วน
ราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  หรือทบวง 
 (๒) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข             
การกระจายอำนาจให้แก่   อปท .  ในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐  และ  พ.ศ. ๒๕๕๐  และตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่  ๑  
และฉบับที่  ๒  นอกจากนั้น  มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ   หน้าที่และเพ่ิม
รายได้ในการดำเนินงานของ  อปท.  โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๓  สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อ
รายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ  ๑๓.๓๑  เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ  ๒๕.๑๗  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๐  และร้อยละ  
๒๘.๒๑  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่  อปท.  ฉบับที่  ๑  จำนวน  ๑๘๕  ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน  ๒๔๕  ภารกิจ
และถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ  ฉบับที่  ๒  จำนวน  ๗๕  งาน/กิจกรรมจาก  ๑๑๔  งาน/กิจกรรม 
และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จำนวน  ๙.๘๕๐  คนแบ่งเป็นข้าราชการ  
๑,๓๗๘  คน  บุคลากรทางการศึกษา  ๕,๒๙๕  คน  ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจำอยู่ที่สถานี
อนามัย  จำนวน  ๗๙  คน  และลูกจ้างประจำ  ๓,๐๙๘  คน  อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไขเช่น 
การทับซ้อนของอำนาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  ทำให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล   ปัญหาการซื้อเสียง  ทำให้การ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม  และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ  อปท.  ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่น
จัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ  ๙.๙๐  ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙  และเพ่ิม
เป็นร้อยละ  ๑๐.๖๕  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ท้องถิ่นจำเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  คิดเป็น
ร้อยละ  ๓๘.๕๒  และร้อยละ  ๓๙.๔๖  ตามลำดับส่งผลให้  อปท.  ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น 
เช่น  การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม  การค้า  การบริการ  การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก  การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจำกัด 
 ๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ไทยกำลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีต
ที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างรับสินบน  ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้  เนื่องจากมี
ความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริต
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาทอันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็น
รูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจใน
โลกสมัยใหม ่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและ 
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ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน  และมาตรการต่างๆ  ที่ออกมา 
รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ   ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา
เหล่านี้ได้  ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  (Corruption  Perception  Index : CPI)  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  พบว่าประเทศไทยได้  ๓๘  คะแนนจากคะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  
อยู่อันดับที่  ๘๕  จากการจัดอันดับทั้งหมด  ๑๗๕  ประเทศทั่วโลกจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้น
เล็กน้อยเทียบกับปี  ๒๕๕๖  ที่ได้  ๓๕  คะแนน  อยู่อันดับ  ๑๐๒  โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
พบว่า  ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์   ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง  ๘๔  คะแนน  และ
มาเลเซียได้  ๕๒  คะแนน  (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชั่นน้อย) 

๓ บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
 ๓.๑ บริบทภายใน 
 ๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน  ภายใต้สมมติฐาน  (๑)  แนวโน้มการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ  ๓.๘  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  และร้อยละ  ๔.๒  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่  ๑๓  (๒)  การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  ๔  (๓)  ราคาน้ำมันเฉลี่ย  ๗๐ – ๙๐  ดอลลาร์  
สรอ.  ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  และเฉลี่ย  ๘๐ – ๑๐๐  ดอลลาร์  สรอ.  ต่อบาร์เรลในช่วง
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๓  (๔)  ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ  ๒.๑  โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตร
หดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘  ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  ๒.๐  และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ  ๓.๐  (๕)  การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  ๕  และ  (๖)  กำลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ  
๐.๒  และร้อยละ  ๐.๗  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  และ  ๑๓  ตามลำดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้  
เศรษฐกิจไทยในช่วง  ๑๐  ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  ๓.๓ – ๔.๓  โดยมีค่ากลางของการ
ประมาณการร้อยละ  ๓.๘  ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ  รายได้สูงในช่วงปี  
๒๕๗๑  (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  ๔.๓ – ๒๕๗๔)  (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓)  
การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปาน
กลางอย่างถาวรมากข้ึน  เมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว  โดยเฉพาะ  (๑)  การลดลงของกำลังแรงงานที่จะหด
ตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ  ๑.๐  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๔  ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น  (๒)  ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการ
ยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากร
ผู้สูงอายุ  (๓)  จำนวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี  ๒๕๗๐  ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง   (๔)  การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  
ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย  (๕)  ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นทำให้การจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจำกัดมากขึ้น  (๖)  เกณฑ์รายได้
ขั้นต่ำสำหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ  ๑๐๐ - ๒๐๐  ดอลลาร์  สรอ.  ต่อคน
ต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสำคัญๆ  เงื่อนไขดังกล่าวทำให้ประเทศ
ไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะทำให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ  มีความภาคภูมิ  มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
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 ๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการ
พ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น   โดยในปี  ๒๕๕๓  มีประชากรวัย
แรงงาน  ๕  คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ  ๑  คน  และคาดการณ์ว่าในปี  ๒๕๘๓  จะเหลือประชากรวัย
แรงงานเพียง  ๑.๗  คนแบกรับผู้สูงอายุ  ๑  คน  การขาดแคลนกำลังแรงงานทำให้ต้องนำเข้าแรงงานไร้ทักษะ
จากประเทศเพ่ือนบ้าน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงาน
จะช้าลง  ผลิตภาพแรงงานไทย  อาจเพ่ิมขึ้นช้า  ปัญหาการค้ามนุษย์  และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้น
พ้ืนฐานที่จำเป็น  ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย  อาทิ  อาชญากรรม  โรคระบาด 
และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม  อย่างไรก็ตาม  นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ 
ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น   สศช.  จะคำนวณใหม่อีกครั้งเมื่อการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ำในปี  ๒๕๔๖  ซึ่งอยู่ที่  ๑๒,๗๔๕  ดอลลาร์  สรอ.  
ต่อคนต่อปี 

 ๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ำ  ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้าน
รายได้  โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ  นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม  และ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม   จากการ
กระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ   ในสังคม  บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิต
ไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง  ทำให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่ม
คนรวยร้อยละ  ๑๐  ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ  ๑๐  ของประชากร  มีความแตกต่างกันถึง  ๓๔.๙  
เท่า  ในปี  ๒๕๕๖  นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ  อาทิ  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  
คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่ มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิง
ทรัพยากร  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

 ๓.๑.๔ ความเป็นเมือง  การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเพื่อ
ลดความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก  อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ  จึงจำเป็นที่จะต้องมี
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานการจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง   การใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า  บริการ  และอุตสาหกรรม  ตลอดจนการ
แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรท้องถิ่น  การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร  รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชน
และอุตสาหกรรม  ทั้งนี้  การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม  การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด  การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง  และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้นนอกจากนี้  ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือ
หรือทำให้จำเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่
มีจำนวนมาก 
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 ๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
 (๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๘  วางกรอบด้านการ
บริหารจัดการภาครัฐ  เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 
๒๕๕๘  มีมาตราสำคัญๆ  ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการ
พัฒนาอาท ิ มาตรา  ๖๙  หน่วยงานของรัฐ  องค์การเอกชน  หรือองค์กรใดท่ีดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน 
มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ  เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและ
ตรวจสอบมาตรา  ๘๒  รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  และต้องจัดระบบงานราชการและ
งานของรัฐอย่างอ่ืน  ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสร้าง
ความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน  กระจายอำนาจและจัดภารกิจ  อำนาจหน้าที่  และขอบเขตความรับผิดชอบที่
ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่นรวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน   ฯลฯ  มาตรา  ๘๙  รัฐต้องดำเนินนโยบาย
การเงิน  การคลัง  และงบประมาณภาครัฐ  โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง  และการใช้
จ่ายเงินแผ่นดิน  อย่างคุ้มค่า  จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม  มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม  มี
ประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม  อาทิ  มูลนิธิ  สถาบันการศึกษา  หน่วยงานวิจัยต่างๆ  นำเสนอผลการติดตาม  วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิ
บาล  การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐ
และการกระจายอำนาจ  เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ  เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจ
ภาครัฐหันมาพิจารณาทบทวน  แนวนโยบาย  มาตรการ  และกลไกการทำงานต่างๆ  ให้เหมาะสมมากขึ้น 

 ๓.๒ บริบทภายนอก 
 ๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก  องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่า
ในช่วงปี  ๒๕๔๔ – ๒๖๔๓  (ค.ศ. ๒๐๐๑ - ๒๑๐๐)  จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ  หมายถึงการมีประชากร
อายุ  ๖๐  ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ  ๑๐  ของประชากรรวมทั่วโลกโดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่
ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  เช่น  ญี่ปุ่น  อเมริกา  ยุโรป  ขณะที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะมี
ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผล
ให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ  และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้นนอกจากนี้   มีความ
ต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น  นับเป็นโอกาสอย่างมากสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนา
ด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ  ด้านการท่องเที่ยว  ที่พักอาศัย  การให้บริการสุขภาพในรูปแบบ
ต่างๆ  รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 ๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว  การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็ว
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยี
มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมาก
ขึ้น  มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง   Information  
Technology  กับ   Operational  Technology  หรือที่ เรี ยกว่ า   Internet  of  Things  (เทคโน โลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ  เครื่องมือต่างๆ  เช่น  โทรศัพท์มือถือรถยนต์  ตู้เย็น  โทรทัศน์  และอ่ืนๆ  
เข้าไว้ด้วยกัน)  เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น  โดยหากภาคการผลิต 
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ที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน  ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา  และนวัตกรรม  
จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
 ๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
 (๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน   มีการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ  ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศไทย  ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ  ระเบียบ  กติกา  ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้
ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
 (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี  ๒๕๕๘  จะนำมา
ซึ่งโอกาสที่สำคัญๆ  หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่  ๑)  การลด
ข้อจำกัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ  ๒)  โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนา
ตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ  ๓)  
โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาคในระยะต่อไป  
 (๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว  จะมีการนำประเด็นด้าน
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ   พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม  ตลอดจนพัฒนาสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดย
แรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน   แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร
และสินค้าขั้นปฐม  แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุ
ภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร  สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น  รวมทั้งแนวนโยบายและ
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง  ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้
มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง   (Inclusive  Growth)  
ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 (๔) ตลาดเงิน ตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง
แผนฯ  ๑๒  เนื่องจาก  ๑)  ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้น
แผนพัฒนาฯ  และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ  ๒) 
ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสำคัญๆ  ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่
วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศ
สำคัญๆ  ของโลกไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 (๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก  ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร 
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์  ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง  ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ  และ
ความเชื่อในสังคมตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  กระบวนการเรียนรู้  และพฤติกรรมการบริโภคของคน
ในประเทศ 
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 ๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   (Climate Change)  จะส่งผลกระทบ
ซ้ำเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น   
อุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น  ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน   เกิดฝนขาดช่วง  และมีฤดูกาล
เปลี่ยนไป  ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม  แหล่งน้ำขาดแคลน  ผลผลิต
ทางการเกษตรลดลงเกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์  และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรค
ระบาดใหม่เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ   เช่น  ระบบนิเวศป่าไม้  ระบบนิเวศ
ชายฝั่ง  พ้ืนที่ชุ่มน้ำ  เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง  และการสูญเสียแนวปะการัง  การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพดังกล่าวข้างต้น  จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร  สุขภาพ  พลังงาน  และลดทอนขีดความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
 (๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น   ทั้งอุทกภัย  ภัยแล้ง  แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต  การพัฒนาอุตสาหกรรม  และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  รวมทั้ง
วิถีการดำรงชีวิตของประชาชน  นอกจากนี้  ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 
 ๓.๒.๕  วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง  ค .ศ . ๒๐๑๕  (Post  ๒๐๑๕  Agenda)  
ประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง  ค.ศ. ๒๐๑๕  คือ  การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
กรอบสหประชาชาติ   (Sustainable  Development  Goals – SDGs)  ในช่ วงเวลา  ๑๕   ปี   โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๗  ประกอบด้วยเป้าประสงค์  (Goal)  จำนวน  
๑๗  ข้อ  และเป้าหมาย  (Target)  จำนวน  ๑๖๙  ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคตที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป  ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา  มีความ
เท่าเทียมกันทางเพศส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  มีรูปแบบการผลิตและ
การบริโภคแบบยั่งยืน  เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   สงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน  ส่งเสริมให้
สังคมมีความสุข  มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

๔ กรอบวิสยัทัศน์และเป้าหมาย 
 ๔.๑  กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ   ฉบับที่   ๑๒  จากสถานะของประเทศและบริบทการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่ประเทศกำลังประสบอยู่  ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  ยังคงมี
ความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๑  และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  การพัฒนา
ที่ยึดหลักสมดุล  ยั่งยืน  โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  ต้องให้ความสำคัญกับการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง  มีความม่ันคง  และยั่งยืน  สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว  
“มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน”  ของประเทศ 
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 ๔.๒ การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country  Strategic  Positioning)  
เป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่   สศช.  ได้จัดทำขึ้น
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง  และโลจิ
สติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading  and  Service  Nation)  เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ๔.๓ เป้าหมาย 
 ๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐ 
 (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว  (GDP  Per  Capita)  และรายได้ประชาชาติ
ต่อหัว  (GNP  Per  Capita)  ณ  สิ้นแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  ในปี  ๒๕๔๖  เพ่ิมข้ึนเป็น  ๓๑๗,๐๕๑  บาท  
(๙,๓๒๕  ดอลลาร์  สรอ.)  และ  ๓๐๑,๑๙๙  บาท  (๘,๘๕๙  ดอลลาร์  สรอ.)  ต่อคนต่อปี 
 (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ  ๒.๕  ต่อปี 
 (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘.๐  (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๑๐.๐  และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ  ๗.๕  ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๔.๐  ต่อปี) 
 ๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security)  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
 (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 ๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 ๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 (๕) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 
 ๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
 (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (๓) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 
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๕ แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 ๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา   พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา  ด้านบุคลากรวิจัย 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และด้านการบริหารจัดการ  รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาท
หลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิง
พาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 ๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน  สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใน
การพัฒนากำลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ
รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนโดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี   เร่งรัด
ให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้   สนับสนุนให้แรงงานและ
ปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต   เพ่ือให้
แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด   และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยง
กันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
 ๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล  พัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจท่ามกลางการดำเนินนโยบายและ
มาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของคนไทยและสนับสนุนให้มีการ
ขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่ เป็นของตนเองมากขึ้น   ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต  บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
 ๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้ านการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่  เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ  ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่าย
รถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ   พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและ
โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนา
ท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ  รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของ
ประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่ เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   เช่น 
อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วน  อากาศยาน  และอุตสาหกรรมระบบราง  เป็นต้น  เพ่ือสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
 ๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต  ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  โดยการปรับเปลี่ยน
จาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถ
สร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จำเป็นสำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน 
จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งด้าน
กายภาพและเศรษฐกิจ  รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการ
ประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้างหุ้นส่วน  และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด  พิจารณาพันธุ์พืช
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ำ  ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม  ใช้กลไกตลาดใน
การป้องกันความเสี่ยง  ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก  ทางนำ้  และทางอากาศเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือ 
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ขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล   ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ   เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่ม  
คลัสเตอร์ท่องเที่ยว  โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ  วิถี
ชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว  ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว
ในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ  และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่
การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น  โลจิสติกส์  และพลังงาน  รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
อ่ืนๆ  เช่น  ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ   เป็นต้น  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต  การตลาด  การบริหารจัดการการเงิน  และโลจิสติกส์  เชื่อมโยง
เศรษฐกิจดิจิตอล  ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการ
ลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  การลงทุน
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  การลงทุน  
ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์  การจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ  บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 
รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทน  สู่สังคมขององค์กร  และกิจการเพ่ือสังคม 

 ๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 ๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ   
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน   วัยเรียน  วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้  ทักษะ
ชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม   วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ   วัยผู้สูงอายุให้มีการทำงานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์  มีรายได้ในการดำรงชีวิต  มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอ
ความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ  ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล  ครอบครัว  และระบบบริการ
สุขภาพ 
 ๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
 (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา
ใหม ่ เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์  (Accountability) 
 (๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
 (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ  ตั้งแต่กระบวนการผลิต  สรรหา  และการคัดเลือกให้
ได้คนดีคนเก่ง  รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  และ 
 (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้  โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้  ปรับหลักสูตรและผลิต
กำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด   การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ 
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 ๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ  โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง  เพ่ือ
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพ
ในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ   (Medical  Service  Hub)  ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ   (Wellness  Hub) 
ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  (Product  Hub)  และศูนย์กลางบริการวิชาการ  และงานวิจัย 
(Academic  Hub)  เพ่ือนำรายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริม
การให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health  in  All  Policies)  เพ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
 ๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดย
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย   และการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของ
การดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน   ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับ
ผู้สูงอายุ 

 ๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
 ๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงานโดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง   เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้  เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย  โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร  ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 
 ๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก  โดย  (๑)  พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สวัสดิการสังคม  และกระบวนการยุติธรรม  (๒)  
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  กำหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่  พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการร่วมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน  และ  (๓)  การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย  
(Customized  Welfare)  ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน  โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน  (Cost  Sharing) 
 ๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยท่ีไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน   พรบ.
ทรัพยากรน้ำและบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม  เช่น  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีมรดก  และภาษีสิ่งแวดล้อม  
เป็นต้น 
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 ๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  และ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน  รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ  เช่น  กฎหมายป่าชุมชน
กฎหมายภาษีมรดกกฎหมายที่ดิน  เป็นต้น 
 ๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 ๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความ
พร้อมรองรับความเป็นเมือง  ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ระบบ
คมนาคมขนส่ง  ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน  มี
คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง   รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา 
 ๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัด
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้ง
ด้านการค้าการลงทุน   และการบริการ  โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green  Logistics)  
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน   และปรับปรุงกฎหมาย  กฎระเบียบ  รวมทั้งปรับลด
กระบวนงานด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า  ขนส่ง  และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
ต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
 ๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ                        
ให้ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน  รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้
ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน  การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์  การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว  และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและ
การผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 ๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว  ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ  
โดยคำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว  ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้  โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วน
นำระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ  บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  เพ่ิม
พ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม   รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของ
ระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้  กระจายการถือครองที่ดิน  จัดทำ
ฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า  กำหนดเพดาน
การถือครองที่ดินที่เหมาะสมและกำหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ  บริหารจัดการน้ำ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ  สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า  จัดตั้งองค์กร
บริหารจัดการน้ำในระดับพ้ืนที่  เช่น  คณะกรรมการลุ่มน้ำ  และองค์กรผู้ใช้น้ำ  คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง  ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  การท่องเที่ยว  การประมง  
และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนำแร่มาใช้ประโยชน์   คำนึงถึง
ความจำเป็นและมูลค่าในอนาคตบังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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 ๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว 
ที่มีประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสู่  Zero  Waste  Society  ผ่านมาตรการต่างๆ  เช่น  การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม  การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม  มาตรฐานและฉลากสินค้า  เป็นต้น 
 ๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต  การลงทุน  และการสร้างงานสีเขียว  เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว  ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green 
Value Chain)  ส่งเสริมการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน  รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 ๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
ทั้งทางอากาศ  ขยะ  น้ำเสีย  และของเสียอันตราย  ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  เพ่ือสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน  เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก  โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการ
คัดแยกขยะเพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด  เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพ้ืนที่วิกฤต 
สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม  เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน  สร้างวินัย
ของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน  โดยให้ความรู้แก่ประชาชน  และการบังคับใช้กฎหมาย 
 ๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดทำแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน   การเคลื่อนย้ายแรงงาน  การบริหารจัด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาค
ส่วน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย  ตลอดจนส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให้ความสำคัญกับการ
ป้องกันน้ำท่วม  วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง  พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Resilience City)  การให้บริการของระบบนิเวศ  ส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ   และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง 
รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 

 ๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 ๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใส  ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ  โดยให้มีช่องทางให้ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึง  เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้  เช่น  ข้อมูลการประกวดราคา
จัดซื้อจัดจ้างโครงการของทางราชการ  ข้อมูลการประมูลโครงการ  ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล
ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม  เช่น  คดีที่ไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล  คดีทุจริต
คอร์รัปชั่นและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
 ๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่
มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
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 ๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม  สามารถ
รับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ   สังคมและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสาน
เครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ  ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  สร้างผลงานที่
มีคุณภาพ  รวดเร็วและน่าเชื่อถือ  สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิง
นโยบายได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม  ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ  ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวน
มาก  และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)         
        ๑.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ  ๒๐  ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗)  ขณะนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
ขึ้นมาเพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น  โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการฯ  ดังกล่าวด้วย  โดยในเบื้องต้นได้กำหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗)  ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ  มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า  “มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน”        
        ทั้งนี้  ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย                  
๖  ยุทธศาสตร์  ได้แก่  (๑)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  (๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  (๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  และ  (๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ     
         เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน                 
และเกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น  จึงจำเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ  หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่กำหนดแผนและยุทธศาสตร์ใน
ระดับต่างๆ  ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา  ดังนั้น  แผน
พัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  จึงนำวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที ่ ๑๒  และ
นำยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  ๖  ด้านที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  โดยจะกำหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะ
เกิดข้ึนในช่วง  ๕  ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  เป็นสำคัญ 
     ๑.๒ การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๒ 
             ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คน
ไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมี
สัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพ
และโรคเรื้อรังการสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย  มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือ
เป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกำลังแรงงาน โดย
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑  การป้องกันและ 
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ควบคุมปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้ง
การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม        
      ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มุ่งเน้นการลดความ
เหลื่อมล้ำในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้ าถึง
ทรัพยากรแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึง
บริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่
เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้น
พ้ืนฐานที่จำเป็นและเหมาะสม  ตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมี
ช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือ
สร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะนำไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อม
ล้ำอันจะนำไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย         
 ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ให้
ความสำคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไข
การรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มี
ศักยภาพที่จะเป็นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบ
ราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
นานาชาติ  ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจำ
ภูมิภาค เป็นต้น 

        ทั้งนี้ โดยจะให้ความสำคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการ
ผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพ
ของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออำนวยความ
สะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้
เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว        

 ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มุ่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือ
ปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่อง 
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จากแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน 

        5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่ง
และยั่งยืน  ให้ความสำคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตโดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม 
(๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) 
ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่ง
ทะเลเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้าง
ความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความมั่นค งทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์  (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ โดยการกำหนดแนวทาง
บริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความ
มั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่ อง 
รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 
 ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เพ่ือให้การบริหาร
จัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้ง
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค 
และท้องถิ่นโดยมีประเด็นการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การ
ปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจาย
อำนาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอำนาจที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่ง
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทย  ปี ๒๕๗๗ 
        ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของ
ประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบรางอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรม
ผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการ 
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ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 
        ๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ให้ความสำคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการ
เพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากร
วิจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนำไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่
สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการดำรงชีวิตที่มีความสุขของ
คนไทยบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ประชาชน  รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้
ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 
       ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจสำคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจำกัดของ
พ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็น
เมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และ
สร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนา
เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ 
(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและ
บริการที่มีศักยภาพ  และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย 
        ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค  กำหนดยุทธศาสตร์
การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศท้ัง
ในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดำเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจน
มาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุ
ภูมิภาค อาทิ  การดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่
มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ดำเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การ
ปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการดำเนินงานตาม
พันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ  Regional Comprehensive Economic Partnerships 
(RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 
และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้าน
การเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย  
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 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาภาค 
 1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “เมืองศูนย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่เติบโตอย่างมั่นคง 
บนพื้นฐานของชุมชนเข้มแข็ง และเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืน” 
 2) พันธกิจ (Mission) 
 1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเกษตร สัตว์น้ำและพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา / 
ปาล์มน้ำมัน) ของกลุ่มจังหวัด ให้มีคุณภาพแบบครบวงจร 
 2. พัฒนาระบบการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน โดยการผสานเชื่อมโยงกับกลุ่มอัน
ดามันและเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นระดับโลก 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างกลุ่มจังหวัดสู่เมืองสีเขียว 
ทีม่ีระบบชุมชนเข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการขนส่งสินค้า รองรับ 
การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
 3) เป้าประสงค์รวม (Objectives) 
 1. สร้างความม่ันคง มั่งคั่ง แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ และระบบเศรษฐกิจของกลุ่ม
จังหวัดด้วยระบบการบริหารจัดการการเกษตร และพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา / ปาล์มน้ำมัน ) ที่มีประสิทธิภาพ 
 2. ยกระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้เป็นแหล่งผลิต แหล่งการค้า แหล่งเรียนรู้ 
การพัฒนายางพาราและปาล์มน้ำมันของประเทศ 
 3. พัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด สู่การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
 4. สร้างและพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน (Green Area) 
 5. จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและสาธารณูปโภค ให้มีศักยภาพในการรองรับ 
การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในทุกๆด้าน 
 4) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิต แปรรูปและ การบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและ 
ปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพแบบครบวงจร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง (ข้าว , 
ไม้ผล ,ปศุสัตว์ ,ประมง) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส์ 
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 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 เทศบาลตำบลปะทิว  ได้กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ขององค์กรโดยพิจารณาจากขีดความสามารถ
ภายในและสิ่งแวดล้อมภายนอก  ได้แก่  สภาพเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  เทคโนโลยี  โครงสร้างทางการบริหาร
จัดการองค์กร  จนกระทั่งกำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา  และโครงสร้าง / กิจกรรมต่างๆ  เพ่ือให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัดชุมพร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) วิสัยทัศน์ (VISION) 
 “ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนา
สองฝั่งทะเล” 
 2) พันธกิจ 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบน
พ้ืนฐานการผลิตเชิงคุณภาพและเกษตรปลอดภัย 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่มีคุณภาพ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว 
 3. เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 3) เป้าประสงค์รวม 
 1. สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพ่ิมข้ึน 
 2. การบริหารจัดการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
 3. ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัว ชุมชน สังคมมีความเข้มแข็งและดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีความ
พร้อมและทันเหตุการณ์ 
 5. ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารราชการจังหวัด 
 4) ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 1. การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค 
 (1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร 
 (2) พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
 (3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 
 2. การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 (1) ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (2) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 (3) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
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 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน 
 (1) พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสาธารณภัย 
 (2) ป้องกัน สงวน อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้ประโยชน์อย่าง
สมดุล 
 (3) พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (4) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพ่ือการ
พัฒนาแบบประชารัฐ 
 (1) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ 
 (2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเครือข่ายความร่วมมือแบบประชารัฐ 
 (3) พัฒนาระบบการอำนวยความเป็นธรรมของจังหวัด 
 (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามข้ามชาติ 
 (5) พัฒนาระบบควบคุมแรงงานต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.1 วิสัยทัศน์ 
                 “ ปะทิวเมืองน่าอยู่                      มุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
          ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม             พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
            เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน       อยู่บนพ้ืนฐานแห่งคุณธรรม  ” 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑.1 เมืองสุขภาพ  :  เป็นเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับบริการสาธารณะ
อย่างสะดวก  เพียงพอ 
 1.๒ เมืองมั่นคงและปลอดภัย  :  เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ปลอดจากคดีอาชญากรรม  ยาเสพติด  การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าลดลง 
 1.๓ เมืองแห่งการเรียนรู้  :  เป็นเมืองที่มุ่งให้ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม  เน้น
การศึกษา  การมีงานทำ  ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าทัน 
 1.๔ เมืองครอบครัว  ชุมชนเข้มแข็ง  :  เป็นเมืองที่ชุมชนมีจิตอาสา  ร่วมมือร่วมใจใน
การแก้ไขปัญหา  พัฒนาชุมชน  ครอบครวัอบอุ่น  มีภูมิคุ้มกันทางสังคม  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 1.๕ เมืองสิ่งแวดล้อมดี  :  เป็นเมืองที่มีการวางแผน  การบริหารจัดการ  โครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  ร่วมกันลดมลภาวะ  มีสถานที่พักผ่อนและมีพ้ืนที่สีเขียว
อย่างเพียงพอ 
 1.๖ เมืองพ้ืนที่สร้างสรรค์  :  เป็นเมืองที่มีท่ีมีจิตวิญญาณ  มีพ้ืนที่สำหรับเด็กและ
เยาวชนในการทำกิจกรรม  รวมทั้งประชาชนให้มีความภาคภูมิใจ  ช่วยกันบำรุงรักษาประวัติศาสตร์  ศาสนา  
ศิลปะ  ประเพณ ี วัฒนธรรม  และกีฬา 
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 ๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
 ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตลาดและสินค้าด้านการเกษตรอย่างมีคุณภาพ 
 ๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง 

 2.3 เป้าประสงค์ 
 ๑. ชุมชน/ท้องถิ่น มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ที่ชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
 ๒. การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
 ๓. ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสัมฤทธิผลของยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
 4. สร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน 
 5.  เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
 6.  ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 7. ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.4 ตัวชี้วัด 
  ๑. จำนวนของชุมชน/ท้องถิ่น ทีม่ีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ที่ชัดเจนนำไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง 
 ๒. จำนวนประชาชนที่มีส่วนรว่มของภาคส่วนต่างๆ ในกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เมืองน่าอยู่ 
 ๓. จำนวนประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสัมฤทธิผลของยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
 4. จำนวนประชาชนที่มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น 
 5. จำนวนของมูลค่าสินค้าเกษตร 
 6. จำนวนของตลาดสินค้าเกษตรทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 7. จำนวนประชาชนทีด่ำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1. สร้างกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่
ชุมชน/ท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ในระดับชุมชน/ท้องถิ่น ให้เกิด
สัมฤทธิผลอย่างน้อยปีละ ๓ เรื่อง 
 3. ติดตามผล ประเมินผล การนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับชุมชน/ท้องถิ่น 
 4. ประกาศเกียรติคุณ “เมืองน่าอยู”่ประจำปีและสนับสนุนงบประมาณ 
 5. สร้างกิจกรรมต่อเนื่องด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การเกษตร และวัฒนธรรมประเพณี 
 6. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
 7. จัดทำสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณี สินค้าและบริการ รวมถึงข้อมูลนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
 8. พัฒนาด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
 9. การพัฒนาระบบการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
 10. การส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
 11. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน/พัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่าย รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขัน 
 12. พัฒนาระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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 13. การสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 14. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.6 กลยุทธ์ 
 ๑.  ให้มีถนนที่ได้มาตรฐานและเพียงพอแก่การสัญจร 
 2.  ให้มีการวางท่อระบายน้ำในถนนทุกสาย  และปรับปรุงท่อที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น 
 3.  ให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 4.  ให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
 5.  ให้เยาวชน  ประชาชน  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 6.  ให้ชุมชนปลอดจากพาหนะของโรคติดต่อ 
 7.  ให้ประชาชนมีความรู้อย่างน้อยต้องสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
 8.  ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
 9.  ให้ประชาชนรู้จักระเบียบวินัยด้านจราจร 
 10.  ให้สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลดูสะอาดสวยงาม 
 11.  จัดให้มีการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 12.  จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาล 

 ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 ๑)  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              
ที่จำเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 ๒)  พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
 ๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔)  กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความ
ยั่งยืน 
 ๕)  เทศบาลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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 ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 
 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล   

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน ์
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคาม
หรือข้อจำกัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์  
จุดอ่อน  จุดแข็งของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของ
ท้องถิ่นในปัจจุบัน 
 จากการประเมินศักยภาพของเทศบาลตำบลปะทิว  โดยเทคนิค  SWOT  Analysis  ปรากฏ
ว่ามีสถานภาพการพัฒนา  ดังนี้ 
 ๑.จุดแข็ง (S : Strength) 
 ๑. มีการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ 
 ๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน 
 ๓. มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน 
 ๔. มีรายได้ท่ีได้จากการเก็บภาษี 
 ๕. มีการคมนาคมที่สะดวก 
 ๖. มีทำเลการลงทุนที่ดีเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของอำเภอปะทิว 
 ๗. มีแหล่งเงินทุนและมีอิสระในการบริหารจัดการ 
 ๘. เทศบาลมีพ้ืนที่เขตให้บริการน้อย ทำให้ดูแลประชาชนและให้บริการอย่างทั่วถึง 
 ๙. มีระบบอินเตอร์เน็ตและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ๑๐. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล 
 ๑๑. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
 1๒. มีข้อบังคับท้องถิ่นข้ึนมาบังคับใช้ 

 ๒. จุดอ่อน (W : Weakness) 
 ๑. มีขนาดพื้นที่ที่จำกัดทำให้การจัดเก็บภาษีได้น้อย 
 ๒. เยาวชนขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๓. ขาดการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ด ี
 ๔. ชุมชนไม่มีความเข้มแข็ง  การรวมกลุ่มทำได้ยาก 
 ๕. การดำเนินงานตามระเบียบของทางราชการมีข้ันตอนมาก  ซับซ้อน  ก่อให้เกิด
ความล่าช้า  ขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานและการแบ่งหน้าที่ในปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน 
 ๖. งบประมาณด้านการพัฒนามีจำกัด 
 ๓.โอกาส (O : Opportunity) 
 ๑. นโยบายรัฐบาลให้การสนบัสนุน 
 - ด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพ ด้านการศึกษา  ด้านสุขภาพ  นโยบายไทย
เข้มแข็ง  นโยบายการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ 
 ๒. นโยบายการกระจายอำนาจตามแผน  พ.ร.บ.กำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ  
ทำให้บทบาท  ภารกิจ  หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจนมากขึ้น 
 ๓. นโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น  ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
บริหารบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างอิสระ 
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 ๔. นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ในการ
บริหารและการตรวจสอบการดำเนินงานและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๕. มีอำนาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะและมีบทบาทในการบริหารกิจการท้องถิ่น
เพ่ิมมากข้ึน 
 ๖. มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 ๔.  ข้อจำกัด (T : Threat) 
 ๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ  
ติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล 
 ๒. สถานการณ์การเมืองไม่มั่นคงทำให้เศรษฐกิจถดถอย 
 ๓. ปัญหาการประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล  เช่น  ภัยแลง้  น้ำท่วม 
 ๔. ปัญหาการจัดสรรงบประมาณท่ีลดลงทำให้การพัฒนาของเทศบาลในบางเรื่องต้อง
ชะงักและไม่สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ 
 ๕. ชุมชนขาดการรวมตัวที่เข้มแข็ง  ขาดการรวมกลุ่มเป็นองค์กรชุมชน 
 ๖. สินค้าการเกษตรราคาต่ำ 
 ๗. การถ่ายโอนภารกิจ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแผนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์การพัฒนา
ออกมาโดยการวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน  และการวิเคราะห์โอกาส  และอุปสรรค  ซึ่งปัจจัย
ภายนอก  ทำให้มองเห็นได้ว่า  เทศบาลตำบลปะทิวเป็นองค์กรที่กำลังเติบโตและก้าวหน้า  ซึ่งรากฐานการบริหาร
เพ่ือพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน  แม้จะมีจุดอ่อนและเป็นปัญหาบ้าง  แต่เป็นเพียงส่วนน้อยที่สามารถพัฒนาและแก้ไข
ได้ด้วยระบบคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร  ส่วนอุปสรรคซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกต้องอาศัยการ
พัฒนาศักยภาพของบุคคลทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  และบุคลากรขององค์กร  อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง  และจากการมี
จุดแข็งที่เหนือกว่าจุดอ่อนทำให้สถานการณ์พัฒนาที่ผ่านมาเป็นไปอย่างก้าวหน้าและตรงตามปรัชญาของการ
กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 
 
 
       

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

 

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ส่วนที่ 33 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

 
ที ่
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิว
ให้น่าอยู ่

ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

กองคลัง, สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

สำนักปลดัเทศบาล 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข สำนักปลดัเทศบาล 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะชุมชน กองช่าง 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลดัเทศบาล 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการพาณิชย์ กองสาธารณสุข 

2  ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิตลาดการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 

ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

กองคลัง, สำนัก
ปลัดเทศบาล 

3 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตลาด
และสินค้าด้านการเกษตรอย่างมี
คุณภาพ 

ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

กองคลัง, สำนัก
ปลัดเทศบาล 

4 ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิวิถีพอเพียง ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลดัเทศบาล 

รวม 4 ยุทธศาสตร์ 2 ด้าน 8 แผนงาน 5 สำนัก/กอง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที ่ 7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

1. โครงการจัดงานวันสำคัญ
ของชาติและวันอื่นๆ ท่ี
ทางราชการกำหนดขึ้น
เป็นกรณีพิเศษ 

-เพื่อรองรับนโยบายต่างๆของ
รัฐบาล 
-เพื่อรักษาประเพณีวันสำคัญ
ของชาต ิ

สามารถปฏิบัติตามนโยบาย
ต่างๆของรัฐบาลและวัน
สำคัญอื่นๆ ท่ีทางราชการ
กำหนดขึ้นเป็นกรณีพิเศษฯ 

150,๐๐๐ 
 

150,๐๐๐ 
 

160,๐๐๐ 
 

170,๐๐๐ 
 

180,000 ขึ้นอยู่กับ
ทาง

ราชการ
กำหนด 

-ประชาชนได้เข้าร่วมงานวัน
สำคัญฯ 

สำนักปลัดฯ 

2. โครงการเตรียมและรับ
เสด็จในโอกาสต่าง ๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
โครงการเตรียมและรับเสด็จใน
โอกาสต่าง ๆ  ในอำเภอปะทิว 

เตรียมการรับเสด็จในโอกาส
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบล
ปะทิว ให้เกิดความคล่องตัว 

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ 

การเตรียมและรับเสด็จใน
โอกาสต่างๆ  มีความคล่องตัว
ขึ้น และสมพระเกียรติ 

สำนักปลัดฯ 
 

3. โครงการปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาติเพ่ือ
เสริมสร้างความ
สมานฉันท์      

เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของ
ชาติเพื่อเสริมสร้างความ
สมานฉันท์      

ดำเนินการจัดกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์ปกป้อง
สถาบันร่วมกันทุกภาคส่วน 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

1 ครั้ง/ปี ทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน
ประกาศเจตนารมณ์เพื่อ
ปกป้องสถาบันและสร้างความ
สมานฉันท์      

สำนักปลัดฯ 
 

4. โครงการป้องกันการทุจริต
ภาครัฐและการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเทศบาลตำบลปะ
ทิว 

ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วม สร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

-เยาวชน นักเรียน นักศึกษา  
และประชาชนท่ัวไป 
-ตู้ ปณ. 15 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1 ครั้ง/ปี - ประชาชนทราบช่อง
ทางการแจ้งข้อมูลเพ่ิมขึ้น 
- ลดปัญหายาเสพติด 

สำนักปลัดฯ 
 

5. โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น 

-เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถนำ
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ
มาใช้ปฏิบัติงาน 
-เพื่อส่งเสริมความสามัคคีใน
หน่วยงาน 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานส่วนท้องถิ่น  
จำนวน 70 คน 

100,000 100,000 130,000 140,000 150,000 70 คน -เจ้าหน้าท่ีสามารถนำความรู้
และประสบการณ์ท่ีได้รับมา
ใช้ปฏิบัติงาน 
-มีความสามัคคีในหน่วยงาน 

สำนักปลัดฯ 
 
 

6. โครงการพัฒนาข้อมูล
อิเล็คทรอนิคและระบบเว็บ
ไซด์เทศบาลตำบลปะทิว 

เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี
ทันสมัยสะดวก  รวดเร็ว 

เช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูล  1 ปี 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 ครั้ง/ปี ประชาชนสามารถค้นคว้า
ข้อมูลและรับทราบข่าวสาร
ของเทศบาลตำบลปะทิวได้ 

สำนักปลัดฯ 
(งาน

ประชาสัมพันธ์) 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

7. โครงการติดตั้งโครงเหล็กป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

เพื่อติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หรือ
ป้ายงานประเพณีต่างๆ  ของ
เทศบาลตำบลปะทิว 

ติดโครงเหล็กป้าย
ประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาล  
ขนาด 4x3 เมตรจำนวน1ป้าย 

20,0๐๐ 20,0๐๐ 20,0๐๐ 20,0๐๐ 20,0๐๐ 1 ป้าย ประชาชนได้รับทราบข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลตำบลปะทิว 

สำนักปลัดฯ 
(งาน

ประชาสัมพันธ์) 
8. โครงการปรับปรุงอาคาร

สำนักงานและอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และสวยงาม 

- ทาสีภายนอกอาคาร 
- ซ่อมแซมฝ้าเพดาน   
- เปลี่ยนผนังห้องน้ำ 
- ซ่อมแซมหลังคา  (ตาม
รายละเอียดท่ีกำหนด) 

40๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4 รายการ -อาคารสำนักงานและอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยม ีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม 

สำนักปลัดฯ 

9. โครงการปรับปรุงห้องข้อมูล
สารสนเทศ 

-เพื่อจัดต้ังเป็นศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศของเทศบาลตำบลปะ
ทิว 
-เพื่อให้มีสถานท่ีจัดเก็บเครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่างๆ 

-ทาสี  
-เดินระบบไฟฟ้าและ
สายสัญญาณของระบบกล้อง
วงจรปิดและระบบเสียงตามสาย 
-ติดผ้าม่าน 

100,000 - - - - 1 ห้อง -มีห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ของเทศบาลตำบลปะทิวท่ีเป็น
สัดส่วน 
-มีสถานท่ีจัดเก็บเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ  

สำนักปลัดฯ 
(งาน

ประชาสัมพันธ์) 

10. โครงการฝึกอบรมปลูก
จิตสำนึกเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น
ด้านความซ่ือสัตย์สุจริตและ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

-เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีตระหนักถึงความ
ซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน 
-เพื่อปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการ
ทุจริตภายในองค์กร 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานส่วนท้องถิ่น  
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่นท่ีเข้า
รับการอบรม 

-เจ้าหน้าท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต
ในการปฏิบัติงาน 
-เจ้าหน้าท่ีมีจิตสำนึกในการ
ต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร 

สำนักปลัดฯ 
(งานวิเคราะห์ฯ) 

 

11. โครงการอบรมบทบาทของ
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมทุกทา่นมีการ
เรียนรู้ มีความเข้าใจสาระสำคัญของ
กฎหมายและบทบาทหน้าที่การ
บริหารงานขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 

- - 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรม 

ผู้บริหารและสมาชกิสภาทอ้งถิ่น 
ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมทุกทา่นมี
การเรียนรู้ มีความเขา้ใจ
สาระสำคัญของกฎหมายและ
บทบาทหน้าทีก่ารบริหารงานของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

สำนักปลัดฯ 
(งานวิเคราะห์ฯ) 

 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
➢ แผนงานบริหารงานท่ัวไป   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

12. โครงการจัดกิจกรรมงานพระราช
พิธี  รัฐพิธี  พิธีการต่างๆ  วัน
สำคัญตามนโยบายรัฐบาลและ
การสั่งการของจังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ  2562   

เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธี  
พิธีการต่างๆ  วันสำคัญ
ตามนโยบายรัฐบาลและ
การสั่งการของจังหวัด
ชุมพร ฯลฯ  

- 30,000 - - - อุดหนุน พสกนิกรทุกหมู่เหล่าทุก
ตำบลได้ระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณใน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

สำนักปลัดฯ 
(อุดหนุน  

ท่ีว่าการอำเภอปะทิว) 

13. โครงการจัดกิจกรรมงานพระราช
พิธี  รัฐพิธี  พิธีการต่างๆ  วัน
สำคัญตามนโยบายรัฐบาลและ
การสั่งการของจังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ  2563   

เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธี  
พิธีการต่างๆ  วันสำคัญ
ตามนโยบายรัฐบาลและ
การสั่งการของจังหวัด
ชุมพร ฯลฯ  

- - 40,000 - - อุดหนุน พสกนิกรทุกหมู่เหล่าทุก
ตำบลได้ระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณใน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

สำนักปลัดฯ 
(อุดหนุน  

ท่ีว่าการอำเภอปะทิว) 

14. โครงการจัดกิจกรรมงานพระราช
พิธี  รัฐพิธี  พิธีการต่างๆ  วัน
สำคัญตามนโยบายรัฐบาลและ
การสั่งการของจังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ  2564   

เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธี  
พิธีการต่างๆ  วันสำคัญ
ตามนโยบายรัฐบาลและ
การสั่งการของจังหวัด
ชุมพร ฯลฯ  

- - - 40,000 - อุดหนุน พสกนิกรทุกหมู่เหล่าทุก
ตำบลได้ระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณใน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

สำนักปลัดฯ 
(อุดหนุน  

ท่ีว่าการอำเภอปะทิว) 

15. โครงการจัดกิจกรรมงานพระราช
พิธี  รัฐพิธี  พิธีการต่างๆ  วัน
สำคัญตามนโยบายรัฐบาลและ
การสั่งการของจังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ  2565   

เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธี  
พิธีการต่างๆ  วันสำคัญ
ตามนโยบายรัฐบาลและ
การสั่งการของจังหวัด
ชุมพร ฯลฯ  

- - - - 40,000 อุดหนุน พสกนิกรทุกหมู่เหล่าทุก
ตำบลได้ระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณใน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

สำนักปลัดฯ 
(อุดหนุน  

ท่ีว่าการอำเภอปะทิว) 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 

- 57 - 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

16. โครงการผู้ชำระภาษีดีเด่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้
หน้าท่ีและความสำคัญของ
การเสียภาษี 

- จัดทำประกาศเกียรติคุณ
ดีเด่น 
- จดัหาของท่ีระลึกให้กับผู้
ชำระภาษี 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

1 ครั้ง/ปี ประชาชนสามารถรู้หน้าท่ีและ
ความสำคัญของการเสียภาษี 

กองคลัง 
(งานจัดเก็บรายได)้ 
 

17. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบันทึกบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

เพือ่เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี
ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อนำไป
ปฏิบัติงานได้ทุกระบบ 

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี 
พนักงานจ้างของเทศบาล
ตำบลปะทิว จำนวน 25 
คน 

- 10,000 - - - 25 คน เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีด้วย
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-LAAS) สามารถนำไป
ปฏิบัติงานได้ทุกระบบ 

กองคลัง 
 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

18. โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาล
ตำบลปะทิว
ประจำปี 

เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง อาสาสมัคร 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความ
ชำนาญ เข้าใจในการระงับเหตุสา
ธารณภัยท่ีเกิดขึ้นภายในเขต
เทศบาลตำบลปะทิว 

พนักงาน  ลูกจ้าง   
อาสาสมัคร และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการป้องกันฯ 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

1 ครั้ง/ปี -พนักงาน  ลูกจ้าง  อาสาสมัคร  
มีความชำนาญ เข้าใจในการ
ระงับเหตุสาธารณภัย 
-หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถ
ทำงานร่วมกันอย่างมีระบบ
ระเบียบขึ้น 

สำนักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

19. โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยภายใน
เขตเทศบาล 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีอาจจะ
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ 

ประชาชนภายในเขต
เทศบาล 

100,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

ขึ้นอยู่กับ
เหตุการณ์ 

ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติต่างๆได้รับความ
ช่วยเหลอื 

สำนักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

20. โครงการอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในครัวเรือน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจ ในการป้องกันตนเองจากการ
เกิดอัคคีภัยในครัวเรือน 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลปะทิว จำนวน ๕๐ คน 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

๕๐ คน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันตนเองจากการเกิด
อัคคีภัยในครัวเรือน 

สำนักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

21. โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

-เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ 
-เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความ
ตื่นตัวและตระหนักถึงความ
ปลอดภัยบนท้องถนน 

จัดต้ังศูนย์บริการประชาชน
ช่วงเทศกาล 
 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 2 ครั้ง/ปี -ประชาชนผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา
ในช่วงเทศกาลตระหนักถึงหน้าท่ี
ตนเองในการมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือสังคม 
-ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล 

สำนักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

22. โครงการจัดจ้าง 
ปรับปรุงรถดับเพลิง 
 

เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
สภาพรถดับเพลิงท่ีชำรุด 

จัดจ้างซ่อมแซม  ปรับปรุง  
เปลี่ยนแปลงสภาพรถดับเพลิง
เป็นรถบรรทุกน้ำ  ๖,๐๐๐ 
ลิตร  

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1 ครั้ง/ปี ได้รถบรรทุกน้ำท่ีสามารถใช้
บริการช่วยเหลือแก้ปัญหาภัย
แล้งอย่างทั่วถึงและทันท่วงที 

สำนักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

23. โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 
 

เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิก อปพร.ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มความ
ชำนาญในการระงับเหตุสาธารณ
ภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
ป้องกันภัยท่ีเกิดขึ้น  

ฝึกอบรม อปพร.  
จำนวน  40  คน 

200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 40  คน -มีสมาชิก อปพร. เพิ่มขึ้น 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินขึ้น 

สำนักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

24. โครงการอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา 

-เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันตนเองจากกการเกิด
อัคคีภัยในสถานศึกษา 
-เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน
ตระหนักถึงหน้าท่ีของตนเองในการ
มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม 

นักเรียนในสถานศึกษา
ภายในเขตเทศบาลตำบลปะ
ทิว 
จำนวน  ๑๐๐  คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐  คน -นักเรียนมีความรู้และ
เข้าใจในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 
-นักเรียนมีจิตสำนึกท่ีดีท่ี
จะช่วยเหลือสังคม 

สำนักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานการศึกษา   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

25. โครงการเพิ่ม
ไอโอดีน  เพิ่มไอ
คิวและอีคิว 

-เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยและ
เด็กวัยเรียนให้ได้รับการส่งเสริม
พัฒนา IQ EQ และสุขภาพท่ีดี  
-เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการท้ังด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์และสังคม มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมสารไอโอดีน  

เด็กปฐมวัย  ศพด.บ้านบางสน   3,๐๐๐ 
 

3,๐๐๐ 
 

3,๐๐๐ 
 

3,๐๐๐ 
 

3,๐๐๐ 
 

ร้อยละ70 ของ
เด็กที่มีพัฒนาการ

ด้านร่างกาย 

-เด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนมีการ
พัฒนาคุณภาพให้ได้รับการส่งเสริม
พัฒนา IQ EQ และสุขภาพท่ีดี  
-เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมสารไอโอดีน 

กองการศึกษา 
(ศพด.บ้านบางสน) 

26. โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมการ
เรียนรู้นอก
ห้องเรียนของเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นให้เด็กได้รับ
ประสบการตรง และได้รับการ
พัฒนาการด้านร่างกาย และ
ประสาทสัมผัสท้ัง 5 

จัดกิจกรรมอบรมนอกสถานท่ี
สำหรับเด็กเล็ก ศพด.บ้านบาง
สน    

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ
เด็กที่ได้รับความรู้

เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
ภายนอก 

เด็กได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม เด็กได้รับประสบการ
ตรง และได้รับการพัฒนาการด้าน
ร่างกาย และประสาทสัมผัสท้ัง 5 

กองการศึกษา 
(ศพด.บ้านบางสน) 

27. โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

-เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กมีความเข้าใจ
ในกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการ
บริหารจัดการให้ ศพด.ให้น่าอยู่ 
-เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กได้พัฒนา
ตนเองให้มีคุณภาพ 

-ครูผู้ดูแลเด็ก  และบุคลากร
ทางการศึกษา 
-คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน  

10,๐๐๐ 
 

10,๐๐๐ 
 

10,๐๐๐ 
 

10,๐๐๐ 
 

10,๐๐๐ 
 

1 ครั้ง/ปี -ครูผู้ดูแลเดก็มีความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการ
บริหารจัดการให้ ศพด.น่าอยู่ 
-ครูผู้ดูแลเด็กได้พัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพมากขึ้น    

กองการศึกษา 
(ศพด.บ้านบางสน) 

28. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
เล็ก 
 

-เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวัย 
 

เด็กเล็กของ ศพด.บ้านบางสน 
-กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี 
-กิจกรรมหนูน้อยวิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมคณิตศาสตร์แสน
สนุก  
-กิจกรรมหนูน้อยแอโรบิค 

31,๐๐๐ 
 

31,๐๐๐ 
 

31,๐๐๐ 
 

31,๐๐๐ 
 

31,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 70% -เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาท่ี
เหมาะสมกับวยั 

กองการศึกษา 
(ศพด.บ้านบางสน) 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานการศึกษา   

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

29. โครงการอบรมและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง
ชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรปาก
ครองส่วนท้องถิ่น 
-เพื่อเป็นการส่งเสริมและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านพัฒนาการ
ของเด็กอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

-จัดอบรมและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่
ผู้ปกครองและบุคลากร
ทางการศึกษา  

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 60 
ของผู้ปกครอง
และครูในการ
เรียนรู้ด้าน

พัฒนาการของ
เด็ก 

- ผู้ปกครองและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้และวิธีการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กเล็กเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 
(ศพด.บ้านบาง

สน) 

30. โครงการสายใยแห่งรัก -เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือเด็กอย่างทั่วถึง  และ
ตรงตามสภาพปัญหา 
-เพื่อประสานความร่วมมือแก้ไข
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน  
ศพด. และชุมชน 

-กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
-กิจกรรมพาน้องเข้าวัด 
เด็กเล็ก ศพด.บ้านบางสน  

5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 70 
ของการพบเจอ
สภาพปัญหาใน
ครอบครัวของ

เด็ก 

-เด็กได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ท่ัวถึง  และตรงตามสภาพปัญหา 
-สามารถแก้ไขปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน  
ศพด. และชุมชน 

กองการศึกษา 
(ศพด.บ้านบาง

สน) 

31. โครงการก่อสร้างห้อง
เก็บของ 

เพื่อใช้เก็บเครื่องมือเครื่องใช้และ
อุปกรณ์ต่างๆ ของ ศพด.บ้านบางสน 

ก่อสร้างห้องเก็บของ  
จำนวน ๑ หลัง  

100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 1 หลัง -ศพด.บ้านบางสนมีห้องเก็บของท่ี
เป็นสัดส่วน 

กองการศึกษา 
(ศพด.บ้านบาง

สน) 
32. โครงการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทิดไทองค์
ราชัน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน  ได้ทำ
กิจกรรมในวันพ่อและกิจกรรมใน
วันแม่ร่วมกัน 

จัดกิจกรรมในวันพ่อและ
กิจกรรมวันแม่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน  
(เด็กเล็ก ศพด.บ้านบางสน  

10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของ
เด็กและผู้ปกครอง
ในการมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม

ของศูนย์ 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางสน  ได้ทำกิจกรรมในวัน
พ่อและกิจกรรมในวันแม่ร่วมกัน 

กองการศึกษา 
(ศพด.บ้านบาง

สน) 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานการศึกษา   

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

33. โครงการเด็กปฐมวัย
ใส่ใจภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

-เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

-กิจกรรมจักสาน 
-กิจกรรมดนตรีไทย 
-กิจกรรมทำขนมไทย 
เด็กเล็ก ศพด.บ้านบางสน   

4,5๐๐ 4,5๐๐ 4,5๐๐ 4,5๐๐ 4,5๐๐ ร้อยละ 80 ของเด็ก
และผู้ปกครองในการ
มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมของศูนย์ 

-เด็กได้เรียนรู้กิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-ผูป้กครองและชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมของเด็ก 

กองการศึกษา 
(ศพด.บ้านบางสน) 

34. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน 

-ค่าอาหารกลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน 
-ค่าพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 
-ค่าจัดการเรียนการสอน 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน 
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

581,150 581,150 581,170 581,190 581,210 ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน 

มีค่าใช้จ่ายต่างๆเพียงพอภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน 

กองการศึกษา 
 

35. โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบางสนใส่
ใจสิ่งแวดล้อม 

-เพื่อปลูกจิตสำนึกในการใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมในเด็กปฐมวัย 
-เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี ปลอดภัย 
-เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้
ผู้ปกครองและชุมชน  

เด็กปฐมวัย  ศพด.บ้านบางสน  
-กิจกรรมการกำจัดขยะ
อินทรีย์ในครัวเรือนโดยการ
เลี้ยงไส้เดือนดิน 
-กิจกรรมคัดแยกขยะ  

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของเด็ก
ท่ีมีการใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

-เด็กปฐมวัยมีจิตสำนึกในการใส่
ใจสิ่งแวดล้อม 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี ปลอดภัย 
-มีศูนย์การเรียนรู้ให้ผู้ปกครอง
และชุมชนได้ศึกษา 

กองการศึกษา 
(ศพด.บ้านบางสน) 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานการศึกษา   

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

36. โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายใน-
ภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบางสน 

-เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางสนมีสถานท่ีท่ี
เหมาะสมสะอาดสะดวกและ
ปลอดภัย 

-ก่อสร้างที่คัดกรองด้าน
สุขภาพของเด็ก 
-จัดซ้ือกล่องใส่ผ้าเช็ดมือ 
-ปรับพ้ืนท่ีเพื่อสำหรับการ
เรียนรู้ (BBL)   

ฯลฯ 

300,๐๐๐ 300,๐๐๐ 300,๐๐๐ 300,๐๐๐ 300,๐๐๐ ร้อยละ 70ของเด็กท่ีมี
สุขภาพท่ีดี 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาง
สนมีสถานท่ีท่ีเหมาะสม 
สะอาด สะดวกและปลอดภัย 

กองการศึกษา 
(ศพด.บ้านบางสน) 

37. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน  
เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอ
ปะทิว จังหวัดชุมพร 

-เพื่อให้ครูและเด็กมีสื่อการ
เรียนการสอนท่ีทันต่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่  

ชุดอุปกรณ์สำหรับ
ห้องเรียน เทคโนโลยี
สารสนเทศ  DLTV  
จำนวน  1  ชุด 

- 
 
 

30,7๐๐ 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 80 ของ
เด็กที่ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  DLTV 

-ครูและเด็กมีสื่อการเรียนการ
สอนท่ีทันต่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

กองการศึกษา 
(ศพด.บ้านบางสน) 

38. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่าน
การเล่น 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยใน
ท้องถิ่นมีพัฒนาการสมบูรณ์
ตามวัยครบท้ัง 4 ด้าน 

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 เด็ก
ปฐมวัยได้เรียนรู้

ผ่านการเล่นสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา 

เด็กปฐมวัยในท้องถิ่นมี
พัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบ
ท้ัง 4 ด้าน 

กองการศึกษา 
(ศพด.บ้านบางสน) 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
➢ แผนงานการศึกษา   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๔5
บาท 

39. โครงการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานการศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

นักเรียนโรงเรียนปะ
ทิววิทยา ชั้น ม.3 
และ ม.6 

40,000 40,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนชั้น ม.3 
และ ม.6 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

สำนักปลัดฯ 
(อุดหนุน ร.ร.ปะ

ทิววิทยา) 
40. โครงการส่งเสริมอาหาร

กลางวันของ ร.ร.อนุ
บาลปะทิว 

เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันอย่างเพียงพอ
มีคุณค่า 

จำนวน  ๒๐๐ วัน 2,376,๐๐๐ 2,376,๐๐๐ 2,376,๐๐๐ 2,376,๐๐๐ 2,376,๐๐๐ 2 ภาคเรียน/ปี  เด็กนักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบทุกคน 

สำนักปลัดฯ 
(อุดหนุน ร.ร.อนุ

บาลปะทิว) 
41. กิจกรรมเข้าค่ายทักษะ

ชีวิตเยาวชน คน
พอเพียง คนดีศรีปะทิว 

เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรม  มีทักษะชีวิต
สามารถนำความรู้ท่ีได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลปะทิวฯ ชั้น 
ป.1-6 จำนวน 
413 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90ของ
นักเรียนท่ีได้ฝึก
ปฏิบัติกิจกรรม
ฐานการเรียนรู้ 

นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรม  มีทักษะชีวิต
สามารถนำความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

สำนักปลัดฯ 
(อุดหนุน ร.ร.อนุ

บาลปะทิว) 

42. กิจกรรมเปิดบ้าน
คุณธรรม วิถีพุทธ วิถี
ไทย วิถีพอเพียง 

เพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอ
ผลงาน มีความกล้าแสดงออก  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน 

นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลปะทิวฯ ชั้น 
ป.1-6  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 95 
ของนักเรียน
ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนได้นำเสนอผลงาน 
มีความกล้าแสดงออก  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน 

สำนักปลัดฯ 
(อุดหนุน ร.ร.อนุ

บาลปะทิว) 

43. โครงการสร้างความ
ปลอดภัยทางน้ำให้กับ
นักเรียน 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องทักษะ
การว่ายน้ำเบ้ืองต้นสามารถ
ท่ีจะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกิด
สภาวะจมน้ำได้ 

นักเรียนโรงเรียนปะ
ทิววิทยา จำนวน 
50 คน 

- - 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ80ของท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องทักษะการ
ว่ายน้ำเบ้ืองต้นสามารถท่ี
จะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกิด
สภาวะจมน้ำได้ 

สำนักปลัดฯ 
(อุดหนุน ร.ร.
ปะทิววิทยา) 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานสาธารณสุข   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

44. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค 

-เพือ่ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ  มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

-อบรมให้ความรู้กับประชาชน  
ผู้ประกอบการภายในเขต
เทศบาลฯ 

35,๐๐๐ 35,๐๐๐ 35,๐๐๐ 35,๐๐๐ 35,๐๐๐ ปีละ  1  
ครั้ง 

-ประชาชน ผู้ประกอบการ  มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

กอง
สาธารณสุขฯ 

45. โครงการรณรงค์ป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

-เพื่อลดปริมาณสัตว์นำโรค 
-เพื่อลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิต
จากโรคไข้เลือดออก 
 

-พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและ
กำจัดสัตว์นำโรคให้ลดลง 
-จัดซ้ือสารเคมีท่ีต้องใช้ 
-ทำป้ายประชาสัมพันธ์ 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

8  ครั้ง/ปี -สัตว์นำโรคลดปริมาณลง 
-อัตราการเจ็บป่วยจากสัตว์นำโรคต่างๆ 
ลดลง 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

46. โครงการให้ความรู้กับ
เยาวชนในการวางแผน
และเตรียมความพร้อม
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 

-เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ
และวางแผนและเตรียมความพร้อม การ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
-เพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

-อบรมให้ความรู้กับเยาวชนใน
การวางแผนและเตรียมความ
พร้อมการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 
-เยาวชนในเขตพื้นท่ีเทศบาล  
จำนวน 100 คน 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

1 ปี/ครั้ง -เยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจและ
วางแผนและเตรียมความพร้อม การ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
-ลดอัตราการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

กอง
สาธารณสุขฯ 

47. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้วันเอดส์โลก  (1 
ธ.ค.) 

-เพือ่รณรงค์ให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่อง
โรคเอดส์ และจัดทำสื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์/ตระหนักเห็นถึง
ความสำคัญของการแพร่ระบาดโรคเอดส์  

นักเรียน  เยาวชน  แกนนำ
ชุมชน  อสม.ประชาชน 
จำนวน 150  คน 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 150  คน -กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่องโรค
เอดส์เพิ่มมากขึ้น และตระหนักและเห็น
ถึงความสำคัญของโรคเอดส์  ลดการแพร่
ระบาดของโรค 

กอง
สาธารณสุขฯ 
 

48. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการจัดการ
ขยะชุมชน 

-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการจัดการ
ขยะชุมชน 
-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและบูรณา
การร่วมกันระหว่างชุมชน/อปท.ในการ
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 

-ฝึกอบรมประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลปะทิว 
-แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ด้านการจัดการขยะ 

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

เกี่ยวกับการ
จัดการขยะ 

-ประชาชนมีความรู้ในการจัดการขยะ
ชุมชน 
-ประชาชนมีส่วนร่วมและบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างชุมชน/อปท.ในการ
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานสาธารณสุข   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

49. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
และโรคอุบัติใหม่ 

-เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรค
อุบัติใหม่ 
-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อ
และโรคอุบัติใหม่ภายในชุมชน 

-ประชาชนท่ัวไปในเขต
เทศบาลตำบลปะทิว 
-แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง -ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคติดต่อและ
โรคอุบัติใหม่ 
-ประชาชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อและโรค
อุบัติใหม่ภายในชุมชน 

กองสาธารณสุข
ฯ 
 
 

50. โครงการฝึกอบรมและ
รณรงค์รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
(วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 
มิ.ย.) 

-เพื่ออบรมให้ความรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 
-เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแล
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

ประชาชน  นักเรียน  
อสม.แกนนำชุมชน  
จำนวน  100 คน 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

100 คน -ทุกคนมีความตระหนักและดูแลเอาใจ
ใส่ส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 

กองสาธารณสุข
ฯ 

51. โครงการออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพ 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมี
พลานามัยท่ีสมบูรณ์  แข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพจิตท่ีดี 

- นำเต้นแอโรบิก  ทุกวัน  
เวลา 17.30–18.30 น. 

45,๐๐๐ 
 

45,๐๐๐ 
 

45,๐๐๐ 
 

45,๐๐๐ 
 

45,๐๐๐ 
 

ตลอดปีงบ
ประ 
มาณ 

- ประชาชนทุกคนมีพลานามัยที่
สมบูรณ์  แข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไข้
เจ็บมีสุขภาพจิตท่ีดี 

กองสาธารณสุข
ฯ 

52. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการป้องกัน
เด็กจมน้ำ 
 

-เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันเด็กจมน้ำ   
-เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและ
ผู้อื่นได้ 
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากเด็กจมน้ำ 

เด็กนักเรียน  และ
ผู้ปกครอง  จำนวน 80 
คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 80 คน -ผู้ปกครองมีความรู้ในการป้องกันเด็ก
จมน้ำได้   
-เด็กและผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่นได้ 
-สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุจากเด็ก
จมน้ำได้ 

กองสาธารณสุข
ฯ 

 

53. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเขตเทศบาลตำบล
ปะทิว 

เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  
ตลอดจนการฟื้นฟูบำบัดร่างกายจากยา
เสพติด 

เยาวชน  นักเรียนและ
ประชาชนท่ัวไปจำนวน 
120 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 120 คน -สร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นเมืองน่าอยู่ 
-ได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและ
ประสบการณ์ต่างๆ ในการเข้าค่ายพัก
แรม 

กองสาธารณสุข
ฯ 
 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานสาธารณสุข   

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

54. โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

-เพื่อสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์  
เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า  
- เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย
ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า 

-สำรวจข้อมูลจำนวน
สัตวแ์ละขึ้นทะเบียน
สัตว์ 
-ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข
บ้า 
 

8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 1 ครั้ง/ปี -สามารถทราบจำนวนสัตว์และท่ี
ไดข้ึ้นทะเบียนสัตว์ไว ้ 
-ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าให้สัตว์ปลอดภัย 
- ประชาชนปลอดภัยห่างไกลโรค
พิษสุนัขบ้า 

กองสาธารณสุขฯ 
 

55. โครงการต่อเติม
อาคารเอนกประสงค์ 

-เพื่อสามารถมีพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม
ในด้านต่างๆ ของเทศบาล 
-เพื่อความสะดวกกับผู้เข้าเยี่ยม
ชมกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางเทศบาล
จัดขึ้น 

-กั้นห้อง จำนวน  1 
ห้อง ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
กองสาธารณสุข 

6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 1 ห้อง -มีพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ของเทศบาล 
-ผู้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ มี
ความสะดวกในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

กองสาธารณสุขฯ 

56. โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักพื้นท่ีสี
เขียว 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต
เทศบาลตำบลปะทิวให้เป็น
สวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพ 

ปรับปรุงบริเวณท่ีรกร้าง 
ท่ีสาธารณะ 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1 ครั้ง/ปี ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต
เทศบาลตำบลปะทิวให้ดูสวยงาม
ขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

57. โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชน 

-เพื่อให้ประชาชนมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร/ออกกำลังกาย/
อารมณ์ 
-เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ลด
เสี่ยง ลดโรค 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลปะทิว 
จำนวน 100 คน 

25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ท่ีมีการ
ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมจน
มีสุขภาพท่ีดี 

-ประชาชนมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร/
ออกกำลังกาย/อารมณ์ มากขึ้น 
-ประชาชนมีสุขภาพดี ปราศจาก
โรค 

กองทุน สปสช. 
(ร.พ.ปะทิว) 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานสาธารณสุข   

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

58. โครงการ อสม.รวม
น้ำใจสร้างเด็กไทย
ปัญญาเลิศด้วย
ไอโอดีน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคเกลือ
เสริมไอโอดีน และอาหารเสริมไอโอดีน 
ทุกหลังคาเรือน 
-เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

-อบรมให้ความรู้ อสม. 
 แกนนำชุมชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลปะทิว 
-รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนบริโภค
อาหารเสริมไอโอดีน 

27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 ปีละ 1 ครั้ง -ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักในการป้องกัน ควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 
-ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
สุขภาพและสร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน 

กองสาธารณสุขฯ 
 

59. โครงการอบรมให้
ความรู้หมอ
หมู่บ้าน/ชุมชน 

-เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลสุขภาพ 
-เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจำวัน  

-อบรมให้ความรู้ อสม. 
 แกนนำชุมชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลปะทิว 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ปีละ 1 ครั้ง - ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพ 
-ประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้
จริงในชีวิตประจำวัน 

กองสาธารณสุข 
 

60. โครงการอบรมให้
ความรู้การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

-เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจใน เรื่อง
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
-เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้
จริงสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้  

 อบรมให้ความรู้ อสม. 
 แกนนำชุมชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลปะทิว 

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 ปีละ 1 ครั้ง -มีความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
-นำความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติได้จริง
สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้  

-กองสาธารณสุข
ฯ 
 

61. โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก
(อถล.) 

-เพื่ออบรมให้ความรู้การจัดการขยะ 
ป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อม 
-เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร สร้างจิตสำนึกในการจัดการ
ขยะ  
- สร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง อถล. 
และชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

อถล. และประชาชน 
ภายในเขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ปี -มีความรู้การจัดการขยะ ป้องกัน
และรักษาสิ่งแวดล้อม 
-เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร สร้างจิตสำนึกในการจัดการ
ขยะ  
- สร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง อถล. 
และชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

-กองสาธารณสุข
ฯ 
 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานสาธารณสุข   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

62. โครงการฝึกอบรม
การจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมชุมชน 

-เพื่ออบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะ 
และการบำบัดน้ำเสีย 
-เพื่อลดปัญหาด้านการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล และมูลฝอย 
-เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ปรับใช้ในชุมชน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะ และสิ่งแวดล้อมชุมชน อย่าง
ยั่งยืน 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกเทศบาล 
พนักงาน แกนนำ
ชุมชน อสม อถล. 
เทศบาลตำบลปะ
ทิว 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 ครั้ง/ปี -มีความรู้ในการจัดการขยะ และการ
บำบัดน้ำเสีย 
-ลดปัญหาด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย 
-สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไป
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปรับใช้ใน
ชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม
ชุมชน อย่างยั่งยืน 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 

63. โครงการพัฒนา
ศักยภาพและเยี่ยม
บ้านผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ป่วย
เอดส์ 

-เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล
และบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
 

ผูสู้งอายุ ผู้พิการ
และผู้ป่วยเอดส ์
เทศบาลตำบลปะ
ทิว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
ได้รับการ 
ดูแลและได้รับบริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
(กอง
ทุนสปสช.) 

64. โครงการคัดกรอง
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ภายในเขต
เทศบาลตำบลปะทิว 

-เพื่อให้ประชาชน ได้รับการตรวจคัด
กรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
-เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปะทิว 

ประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบล
ปะทิว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

ประชาชน ได้รับการตรวจคัดรกอง
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
ลดอัตราการป่วยเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง  

-กอง
สาธารณสุขฯ 
(กองทุน 
สปสช.) 

65. โครงการอบรมให้
ความรู้การตรวจ
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม 

-เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง 
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
-เพื่อลดอัตราการป่วยมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม  

ประชาชนภายใน
เขตเทศบาลตำบล
ปะทิว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

-ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่อง มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม 
-ลดอัตราการป่วยมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม  

-กอง
สาธารณสุขฯ 
(กองทุน 
สปสช.) 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานสาธารณสุข   

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

66. โครงการฝึกอบรม
ให้ให้ความรู้ส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก 

-เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการดูแลสุขภาพช่องปากท่ี
ถูกวิธี 
 

นักเรียน ภายใน
เทศบาลตำบลปะทิว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธี 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
(กองทุนสปสช.) 

67. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และส่งเสริม
สุขภาพ
ผู้ประกอบการ 

-เพื่อให้ผู้ประกอบมีความรู้ ความ
เข้าใจ เรื่อง สุขลักษณะ สุขาภิบาล
อาหาร 
-เพื่อให้ผู้ประกอบการมีสุขภาพท่ีดี 

ผู้ประกอบการ ภายใน
เขตเทศบาลตำบลปะ
ทิว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

 ผู้ประกอบมีความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่อง สุขลักษณะ สุขาภิบาลอาหาร 
ผู้ประกอบการมีสุขภาพท่ีดี 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
(กองทุน 
สปสช.) 

68. โครงการฝึกอบรม
วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจ
เรื่องเพศ 

-เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ ความ
เข้าใจ เรื่องเพศ 
-เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกต้อง และสามารถ
นำไปปฏิบัติได้จริง  

นักเรียน ชั้น ป 6 
จำนวน  100 คน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องเพศ 
นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกต้อง และสามารถนำไปปฎิบัติ
ได้จริง 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
(กองทุน 
สปสช.) 

69. โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เด็กดี ศรี
ปะทิว  

-เพื่อสร้างเข้าใจ และลดจำนวน
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
-เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และ
ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ 

นักเรียน  จำนวน 
100 คน  

29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

นักเรียนมีเข้าใจ และลดจำนวน
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
-มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และ
ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
(กองทุนสปสช.) 

70. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ลดพุงลดโรค
ในสถานศึกษา 

-เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมบริโภค 
-เพื่อให้นักเรียนท่ีมีภาวะอ้วน และ
เริ่มอ้วนได้รับการปับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

นักเรียน จำนวน 
200 คน  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค 
นักเรียนท่ีมีภาวะอ้วน และเริ่มอ้วน
ได้รับการปับเปลี่ยนพฤติกรรม 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
(กองทุน 
สปสช.) 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานสาธารณสุข   

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

71. โครงการเฝ้าระวัง
ภาวะโภชนาการและ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 0-5 ปี 

-เพื่อให้เด็ก 0-5 ปี ได้รับอาหาร
และโภชนาการท่ีถูกต้อง 
-เพื่อให้เด็ก 0-5 ปี มีการ
พัฒนาการตามวัย  

เด็ก 0-5 ปี ภายใน
เขตเทศบาลตำบลปะ
ทิว  

29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 ปีละ 1 
ครั้ง 

เด็ก 0-5 ปี ได้รับอาหารและ
โภชนาการท่ีถูกต้อง 
เด็ก 0-5 ปี มีการพัฒนาการตาม
วัย 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
(กองทุน 
สปสช.) 

72. โครงการพัฒนา
สติปัญญาเด็กวัย
เรียน เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

-เพื่อให้ส่งเสริมเด็ก ได้รับการ
พัฒนาการด้านสติปัญญา  

นักเรียน  จำนวน 
100 คน  

13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 ปีละ 1 
ครั้ง 

เด็ก ได้รับการพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
(กองทุนสปสช.) 

73. โครงการส่งเสริม
การออกกำลังกาย
และเล่นกีฬา ลด
เรียน เพิ่มรู้ สู่
เด็กไทยสูงสมส่วน
แข็งแรง 

เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีร่างกายแข็งแรง
เจริญเติบโตสมวัยสูงสมส่วน 

นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลปะทิว ป.2-6 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 
ของเด็กท่ีมี
สุ๘ภาพ
แข็งแรง 

เด็กวัยเรียนมีร่างกายแข็งแรง
เจริญเติบโตสมวัยสูงสมส่วน 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
(กองทุนสปสช.) 
-ร.ร.อนุบาลปะ
ทิว 

74. โครงการอบรมเรื่อง
กีฬาเพื่อพัฒนา
สุขภาพและ
บุคลิกภาพ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายและจิตใจของเยาวชนโดยใช้
กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ 

นักเรียนท่ีเป็นนักกีฬา
และไม่เป็นนักกีฬา 
โรงเรียนปะทิววิทยา 

- 16,750 16,750 16,750 16,750 ร้อยละ 80 
ของ

นักเรียนท่ี
เข้าร่วม

โครงการมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

นักเรียนมีสภาพทางกายและจิตใจท่ี
ใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อได้ดีขึ้น 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
(กองทุนสปสช.) 
-ร.ร.ปะทิว
วิทยา 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
➢ แผนงานสาธารณสุข   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

75. โครงการให้ความรู้ด้าน
กฎหมายและข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 

เพื่อให้แม่ค้ารวมท้ังประชาชนท่ัวไปมี
ความรู้และมีจิตสำนึกที่จะปฏิบัติตน
ให้บ้านเมืองเกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

แม่ค้าท่ีจำหน่ายสินค้า
ในพื้นท่ีผ่อนผัน,ตลาด
สด  รวมท้ังประชาชน
ท่ัวไป 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 ครั้ง/ปี ผู้ประกอบการค้าและประชาชน
ท่ัวไปมีความรู้และมีจิตสำนึกที่จะ
ปฏิบัติตนให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

-กองสาธารณสุข
ฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาการเกษตรกรรม  การท่องเที่ยว  และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานเคหะและชุมชน   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

76. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนสาย
เทศบาล 2 

-เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อการสัญจร 
-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.5๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 
0.50 เมตร ยาวรวม 535 เมตร 
(ตามแบบท่ีกำหนด) 

180 เมตร
567,๐๐๐ 

 

170 เมตร
535,5๐๐ 

 

185 เมตร
582,75๐ 

 

- - 1 สาย -ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยต่อ
การสัญจร 
-ไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

77. โครงการปรับปรุง
เครื่องหมายจราจรบนผิว
ทาง 

-เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อการสัญจร 

ตีเส้นจราจรบนผิวทางถนนสายต่างๆ 
แทนของเดิมท่ีชำรุดและเลือนลาง 
(ตามแบบท่ีกำหนด) 

250,0๐๐ 
 

250,0๐๐ 
 

250,0๐๐ 
 

250,0๐๐ 
 

250,0๐๐ 
 

1 ครั้ง - ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยต่อการ
สัญจร 

กองช่าง 

78. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
บริเวณหน้าอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย   

-เพื่อให้มีท่ีจอดรถ
สำหรับพนักงานและผู้
มาติดต่อราชการ 

ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก  ขนาด
กว้าง  5.50  เมตร  ยาว  16.80  
เมตร  (ตามแบบแปลนท่ีกำหนด) 

120,0๐๐ 
 

120,0๐๐ 
 

120,0๐๐ 
 

120,0๐๐ 
 

120,0๐๐ 
 

1 หลัง พนักงานและประชาชน
ท่ีมาติดต่อราชการมีพ้ืนท่ี
สำหรับจอดรถ 

กองช่าง 

79. โครงการซ่อมแซมฝาปิดบ่อ
พักน้ำและรางระบายน้ำ 
คสล. 

-เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อการสัญจร 
-เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ฝาปิดบ่อพักน้ำแลฝาปิดบ่อพักน้ำ
และรางระบายน้ำ คสล. ภายในเขต
เทศบาลท่ีชำรุด (ตามแบบท่ีกำหนด) 

50,0๐๐ 
 

50,0๐๐ 
 

50,0๐๐ 
 

50,0๐๐ 
 

50,0๐๐ 
 

ขึ้นอยู่กับ
การชำรุด 

-ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยต่อการ
สัญจร 
-มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

80. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู 
ถนนสายบ้านทองหลาง-
บ้านบางจาก 

-เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อการสัญจร 
-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
 

-ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ลึกไม่น้อย
กว่า  0.50 เมตร  ยาวรวม 350 
เมตร (ตามแบบท่ีกำหนด) 
-สามแยกตลาดใน-หน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ  ยาว 128.00 เมตร 
-หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ –สะพาน
เหล็กไฟ  ยาว 222.00 เมตร 

128 เมตร 
406,8๐๐ 

 

111 เมตร 
352,8๐๐ 

 

111 เมตร 
352,8๐๐ 

 

- - 1 สาย -ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยต่อการ
สัญจร 
-ไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาการเกษตรกรรม  การท่องเที่ยว  และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

81. โครงการก่อสร้างที่พัก
ผู้โดยสารบริเวณหน้า
โรงเรียนปะทิววิทยา 

-เพื่อให้ผู้ปกครองมีท่ีพักในการ
รอรับนักเรียน 

ขนาดกว้าง  1.80  เมตร  ยาว  6.00  
เมตร  (ตามแบบแปลนท่ีกำหนด) 

70,0๐๐ 
 

70,0๐๐ 
 

70,0๐๐ 
 

70,0๐๐ 
 

70,0๐๐ 
 

1 หลัง -ผู้ปกครองมีท่ีพักในการรอรับ
นักเรียน 

กองช่าง 

82. โครงการจ้างเหมา
บริการดูแล
สวนสาธารณะ 

- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบ 

- จ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ  
ได้แก่  สวนสุขภาพหน้าสถานีรถไฟ  สนาม
บริเวณสำนักงาน  สวนบริเวณศูนย์บริการ
ประชาชน และนักท่องเท่ียว  
สวนสาธารณะหลังสถานีรถไฟ  จำนวน  4  
แห่ง  เป็นเงิน  200,000  บาท 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

4 แห่ง 
 

-การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ 

กองช่าง 

83. ย้ายระบบการ
จำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๒๐๑ 

-เพื่อต้องการพัฒนาพ้ืนท่ี
บริเวณเขตทางสำหรับใช้เป็น
สถานท่ีจัดกิจกรรมและ
นันทนาการต่าง ๆ 

-เสาไฟฟ้าศักดิ์สูง จำนวน ๑๐ ต้น 
-เสาไฟฟ้าศักดิ์ต่ำ จำนวน ๑๐ ต้น 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ สาย -เทศบาลสามารถที่จะดำเนินการ
ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณเขตทางได้
โดยสะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 
 

84. ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณ
เขตทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๒๐๑ 

-เพื่อต้องการปรับภูมิทัศน์
บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล
ตำบลปะทิว 
-เพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรม
และนันทนาการต่าง ๆ 

-วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. 
-ถมดินลูกรังปรับพื้นท่ี 
-ลงหินคลุกบดอัดแน่นพร้อมปูผิวด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
(ตามแบบท่ีกำหนด) 

850,000 - - - - 1 สาย -หน้าบริเวณอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลปะทิวมีภูมิทัศน์ท่ี
เรียบร้อยและสวยงาม 
-เทศบาลมีพ้ืนท่ีสำหรับจัด
กิจกรรมและนันทนาการต่าง ๆ 

กองช่าง 
 

85. ปรับปรุงถนนสาย
เจริญรัฐ 

-เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อการใช้รถใช้ถนน 

-เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๘ 
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือมีพื้นท่ี
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๙๘๐ 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนท่ีกำหนด) 

๑,๓๘๙,๑๐๐ - - - - ๑ สาย -ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยต่อการใช้รถใช้
ถนน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาการเกษตรกรรม  การท่องเที่ยว  และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานเคหะและชุมชน   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

86. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนสายเจริญรัฐ 

-เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
การใช้รถใช้ถนน 

ติดตั้งไฟฟ้าเสาเหล็กปลายกลมเรียวชุบกัลวาไนท์ชนิดกิ่ง
เดี่ยว สูงไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ต้น (ตาม
แบบแปลนท่ีกำหนด) 

๔๕๐,๐๐๐ - - - - ๑ สาย -ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

87. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนสายประชานิยม 

-เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
การใช้รถใช้ถนน 

ติดตั้งไฟฟ้าเสาเหล็กปลายกลมเรียวชุบกัลวาไนท์ชนิดกิ่ง
เดี่ยว สูงไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น (ตาม
แบบแปลนท่ีกำหนด) 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ สาย -ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

88. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนสายเทศบาล ๙ 

-เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
การใช้รถใช้ถนน 

ติดตั้งไฟฟ้าเสาเหล็กปลายกลมเรียวชุบกัลวาไนท์ชนิดกิ่ง
เดี่ยว สูงไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น (ตาม
แบบแปลนท่ีกำหนด) 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ สาย -ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

89. โครงการจ้างเหมา
บริการทำความสะอาด
ถนนและทางเท้าภายใน
เขตเทศบาล 

-เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
ถูกต้องตามระเบียบ 

- จ้างเหมาทำความสะอาดถนนและทางเท้าภายในเขต
เทศบาล จำนวน 3 คน 

388,800 388,800 388,800 388,800 388,800 ปีต่อปี ขึ้นอยู่
กับว่าใคร
ประมูลได้ 

-การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้องตามระเบียบ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

90. ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายปะทิว – 
ท่าแซะ 

-เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
การใช้รถใช้ถนน 

-เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ตกิคอนกรตียาวรวม ๑,๗๓๐ 
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นทีแ่อสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๑๓,๕๓๔ ตารางเมตร จำนวน ๓ ชว่ง ดังนี้ 
๑. สี่แยกเจริญรัฐ – บ้านพกัรถไฟ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร  
ยาว ๙๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
๒. บ้านพกัรถไฟ – ปอ้มตำรวจ ขนาดกว้าง ๖.๒๐ เมตร  
ยาว ๓๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
๓. ป้อมตำรวจ – เขตเทศบาล ขนาดกวา้ง ๘.๐๐ เมตร  ยาว 
๔๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
 (ตามแบบแปลนที่กำหนด) 

๓,๗๕๓,๓๙๐ - - - - ๑ สาย -ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ต่อการใช้รถใช้ถนน 

กองช่าง 
(ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ
จากกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง

ท้องท้องถิ่น) 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาการเกษตรกรรม  การท่องเที่ยว  และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานเคหะและชุมชน   

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

91. โครงการขุดลอกท่อ
และรางระบายน้ำใน
เขตเทศบาล 

เพื่อให้ระบบการระบาย
น้ำให้มีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน 

ลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล ฯ 
ปีละ 1 ครั้ง 

99,๐๐๐ 99,๐๐๐ 99,๐๐๐ 99,๐๐๐ 99,๐๐๐ 1 
ครั้ง/ปี 

-ระบบการระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพ 
-ลดกลิ่นเหม็นและลดการ
อุดตันทางระบายน้ำ 

กองสาธารณสุขฯ 

92. ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนสายบ้าน
ทองหลาง – บ้านบาง
จาก 

-เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อการใช้รถใช้
ถนน 

- ผิวจราจร Asphaltic Concrete  
ขนาดกว้าง 6.0๐ เมตร ยาว 1.100 
เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบท่ี
กำหนด)  

1,980,0๐๐ 1,980,0๐๐ 1,980,0๐๐ 1,980,0๐๐ 1,980,0๐๐ ๑ สาย -ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยต่อการใช้
รถใช้ถนน 

กองช่าง 
 

93. ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนสายทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 
3201 

-เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อการใช้รถใช้
ถนน 

- ผิวจราจร Asphaltic Concrete  
ขนาดกว้าง 7.0๐ เมตร ยาว 216 
เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบท่ี
กำหนด) 

453,600 453,600 453,600 453,600 453,600 ๑ สาย -ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยต่อการใช้
รถใช้ถนน 

กองช่าง 
 

94. ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.รูปตัวยู บริเวณ
หน้าสถานีรถไฟปะทิว 

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกไม่น้อย
กว่า 0.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนท่ีกำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 สาย - ไม่มีน้ำท่วมขังบ้านเรือน
ของประชาชนท่ีพักอาศัย
อยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟ
ปะทิว 

กองช่าง 
 

95. ปรับปรุงทางเท้าถนน
สายบ้านทองหลาง - 
บ้านบางจาก (สี่แยก
เจริญรัฐ – สามแยก
ตลาดใน) 

-เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อการใช้รถใช้
ถนน 
 

ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 264 เมตร 
(ตามแบบแปลนท่ีกำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย -ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยต่อการใช้
รถใช้ถนน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 

- 77 - 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาการเกษตรกรรม  การท่องเที่ยว  และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานเคหะและชุมชน   

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

96. บำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลตำบลปะ
ทิว 

-เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อการใช้รถใช้
ถนน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล
ตำบลปะทิว เช่น ถนน ทางเท้า ระบบ
ระบายน้ำ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำต่าง ๆ 
ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ๑ แห่ง -ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยต่อการใช้
รถใช้ถนน 

กองช่าง 
 

97. ขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายปะทิว – ท่า
แซะ (ริมรั้ว รร.
อนุบาล ฯ) 

-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อการใช้รถใช้
ถนน 
 

 ขนาดกว้าง 1.40 – 2.40 เมตร ยาว 98 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 186 ตารางเมตร 
พื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 186 ตารางเมตร 

- 134,000 134,000 - - ๑ สาย -ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยต่อการใช้
รถใช้ถนน 

กองช่าง 
 

98. ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนสายวัดเขาเจดีย์ 
– พระใหญ่ 

-เพื่อให้นักท่องเท่ียว 
และประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

เสริมผิวจราจรด้วย PARA ASPHALT 
CONCRETE ขนาดกว้าง 6.00 – 7.00 
เมตร ยาว 1,026 เมตร หนา 0.05 เมตร 
มีพ้ืนท่ี  PARA ASPHALT CONCRETE ไม่
น้อยกว่า 6,494 ตารางเมตร 

3,542,690 3,542,690 3,542,690 3,542,690 3,542,690 1 สาย -นักท่องเท่ียว และ
ประชาชนสามารถเดินทาง
ไดส้ะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 
(ขออุดหนุน
งบประมาณ

จากการ
ท่องเท่ียว
และกีฬา) 

99. ขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายเทศบาล 7 

-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อการใช้รถใช้
ถนน 
 

ขนาดกว้าง 1.000 – 2.00 เมตร ยาว 
157 เมตร หนา 0.15 เมตร 
มีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 219 ตารางเมตร 
 (ตามแบบรูปรายการละเอียดท่ีกำหนด) 

- 163,000 163,000 - - ๑ สาย -ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยต่อการใช้
รถใช้ถนน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทวิ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาการเกษตรกรรม  การท่องเที่ยว  และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานเคหะและชุมชน   

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

100. ปรับปรุงทางเท้า คสล.
ถนนสายเทศบาล 5 

-เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยต่อการ
ใช้รถใช้ถนน 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80 เมตร 
(ตามแบบรูปรายการละเอียดท่ีกำหนด) 

- 284,300 284,300 - - ๑ สาย -ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยต่อการใช้รถ
ใช้ถนน 

กองช่าง 
 

101. ปรับปรุงฝาปิดรางระบาย
น้ำ คสล.ถนนสายบ้าน
ทองหลาง – บ้านบางจาก 
(ตรมข้ามศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบางสน 

-เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยต่อการ
ใช้รถใช้ถนน 
 

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 100 เมตร 
จำนวน 100 ฝา (ตามแบบรูปรายการ
ละเอียดท่ีกำหนด) 

- 199,000 199,000 - - 1 สาย -ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยต่อการใช้รถ
ใช้ถนน 

กองช่าง 
 

102. 
 

ปรับปรุงท่ีดิน  -เพื่อให้สามารถเข้า
ดำเนินการบริหาร
จัดการในท่ีดินได้ 

ท่ีดิน หมู่ท่ี 4 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร จำนวน 10 ไร่ (ทำรั้วลวด
หนามรอบพ้ืนท่ี) 

- 216,400 216,400 - - ๑ แปลง -มีพ้ืนท่ีดนิท่ีสามารถเข้า
ดำเนินการบริหารจัดการให้
เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 

กองช่าง 
 

103. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ -เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยต่อการ
ใช้รถใช้ถนน 
 

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าแสงสว่าง ดังน้ี 
1. ถนนสายเทศบาล 1 
2. ถนนสายเทศบาล 8 – เทศบาล 10 
3. ถนนสายเทศบาล 13 

- 600,000 600,000 - - 3 สาย -ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยต่อการใช้รถ
ใช้ถนน 

กองช่าง 
 

104. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน
สายเทศบาล 2 

-เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยต่อการ
ใช้รถใช้ถนน 

ติดตั้งไฟฟ้าเสาเหล็กปลายกลมเรียวชุบ
กัลวาไนท์ชนิดกิ่งเดี่ยว สูงไม่น้อยกว่า  
9.๐๐ เมตร จำนวน 34 ต้น (ตามแบบ
แปลนมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท) 

- 1,392,700 1,392,700 - - 1 สาย -ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยต่อการใช้รถ
ใช้ถนน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาการเกษตรกรรม  การท่องเที่ยว  และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานเคหะและชุมชน   

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

105. ปรับปรุงถนน
สายเทศบาล 2 

-เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยต่อการ
ใช้รถใช้ถนน 
 

- เสริมผิวจราจรด้วย Asphaltic 
Concrete  ขนาดกว้าง 6.0๐ 
เมตร ยาว 980 เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.05 เมตร (ตามแบบรูป
รายการละเอียดท่ีเทศบาลกำหนด) 

- 1,850,000 
 

1,850,000 
 

- - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยต่อการใช้
รถใช้ถนน 
 

กองช่าง 
 

106. ปรับปรุงถนน
สายเทศบาล 
10 

-เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยต่อการ
ใช้รถใช้ถนน 
-ป้องกันน้ำท่วมขัง 

ผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 
ยาว 430 เมตร (ตามแบบรูป
รายการละเอียดท่ีเทศบาลกำหนด) 

- - - 4,500,000 - 1 สาย -ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยต่อการใช้
รถใช้ถนน 
-ไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
(ขออุดหนุน

กรม) 

107. ปรับปรุงถนน
สายเทศบาล 8 

-เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยต่อการ
ใช้รถใช้ถนน 

ผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 
ยาว 316 เมตร (ตามแบบรูป
รายการละเอียดท่ีเทศบาลกำหนด) 

- - -  2,200,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยต่อการใช้
รถใช้ถนน 
 

กองช่าง 
(ขออุดหนุน

กรม) 

108. ปรับปรุงถนน
สายเทศบาล 
11 

-เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยต่อการ
ใช้รถใช้ถนน 

ผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 
ยาว 320 เมตร (ตามแบบรูป
รายการละเอียดท่ีเทศบาลกำหนด) 

- - - - 2,000,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยต่อการใช้
รถใช้ถนน 
 

กองช่าง 
(ขออุดหนุน

กรม) 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วั
ด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

109. โครงการ
สนับสนุนการ
สร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ 

-เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ  60  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

จ่ายเบี้ยยังชีพกับ 
- ผู้สูงอายุ  60-69 ปี จะ  
ได้รับ 600 บาท 
- อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 
700 บาท 
- อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 
800 บาท 
- อายุ 90 ปีขึ้นไป จะ
ได้รับ 1,000 บาท 

1,497,6๐๐ 1,497,6๐๐ 1,497,6๐๐ 1,497,6๐๐ 1,497,6๐๐ ตลอดปี
งบ 

-สามารถรองรับการจัดสวัสดิการ
ให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ  60  ปี
บริบูรณ์ขึ้นไปได้ 

สำนักปลัดฯ 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
 

110. โครงการ
สนับสนุน
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพพล
ภาพ 

- เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความ
พิการให้แก่คนพิการท่ีมีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดท่ีได้แสดงความ
จำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน  เพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 

- คนพิการภายในเขต
เทศบาล  ท่ีมีสิทธิจะได้รับ
เบี้ยความพิการคนละ  
800 บาทต่อเดือน 

211,2๐๐ 211,2๐๐ 211,2๐๐ 211,2๐๐ 211,2๐๐ ตลอด
ปีงบ 

- สามารถรองรับการจัด
สวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์
ท่ีกำหนดท่ีได้ 

สำนักปลัดฯ 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
 

111. โครงการ
สนับสนุนการ
จ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

- เพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์  ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์
ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมี
ความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดท้ิง
ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 

- ผู้ป่วยเอดส์ภายในเขต
เทศบาล ท่ีมีสิทธิจะได้รับ
เบี้ยยังชีพคนละ 500 
บาทต่อเดือนครบท้ัง 12 
เดือน   

120,0๐๐ 120,0๐๐ 120,0๐๐ 120,0๐๐ 120,0๐๐ ตลอดปี
งบ 

- สามารถรองรับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรอง
และทำการวินิจฉัยแล้ว และมี
ความเป็นอยู่ยากจน หรือถูก
ทอดท้ิงขาดผู้อุปการะดูแล ไม่
สามารถประกอบอาชีพเล้ียง
ตนเองได้ 

สำนักปลัดฯ 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

112. โครงการบ้าน
ท้องถิ่นประชารัฐ
ร่วมใจ  เทิดไท้องค์
ราชัน  ราชินี 
 
 
 
 

- เพื่อสานพลังประชารัฐ  ปกป้อง  
เทิดทูน  สถาบันพระมหากษัตริย์
ให้มีความมั่นคงในการเป็นศูนย์
รวมจิตใจความรักและความ
สามัคคีของคนในชาติ 
- เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสานพลังประชารัฐ  ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  
ผู้พิการหรือผู้ยากจนให้มีคุณภาพ
ชีวิตในการอยู่อาศัยท่ีดีขึ้น 

- เทศบาล  สานพลัง
ประชารัฐ  ช่วยเหลือ
เกื้อกูล  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้
ยากไร้  ผู้พิการหรือผู้
ยากจน  โดยดำเนินการ
ดังน้ี   
1. ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  
ปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย 
2. ปรับปรุงสภาพการอยู่
อาศัย  (เช่น  สภาพเครื่อง
นอน  เครื่องครัว  ห้องน้ำ  
ทางเดิน) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ตลอดปี
งบ 

- สามารถร่วมกันสานพลังประชารัฐ  
ปกป้อง  เทิดทูน  สถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงใน
การเป็นศูนย์รวมจิตใจความรักและ
ความสามัคคีของคนในชาติได้ 
- สามารถสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสานพลังประชา
รัฐ  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  ผู้
พิการหรือผู้ยากจนให้มีคุณภาพชีวิต
ในการอยู่อาศัยท่ีดีขึ้นได้ 

สำนักปลัดฯ 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
 

113. โครงการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสถานี
วิทยุชุมชน 

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
ตำบลปะทิวให้ประชาชนท่ัวไป
ได้รับทราบ  

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ 
ผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน  
สัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 
ชั่วโมง 

๒5,๐๐๐ ๒5,๐๐๐ ๒5,๐๐๐ ๒5,๐๐๐ ๒5,๐๐๐ สัปดาห์
ละ 1 
ครั้ง/
ชั่วโมง 

ประชาชนท่ัวไปไดร้ับทราบข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ ทต.
ปะทิว 

สำนักปลัดฯ 
(งาน

ประชาสัมพันธ์) 
 

 
114. โครงการจัดทำ

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำปี
เทศบาลตำบลปะทิว 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผล
การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ
ของเทศบาลตำบลปะทิว 

จัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัตงิานประจำปีของ
เทศบาลตำบลปะทิวให้
ประชาชนในเขตทราบ ใน
รูปแบบวารสาร  จำนวน  
1,000 เล่ม 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 1,000 เล่ม ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณของเทศบาลตำบลปะทิว 

สำนักปลัดฯ 
(งาน

ประชาสัมพันธ์) 
 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

115. โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นชุมชน
เข้มแข็ง 

- เพื่อเสริมสร้างความรักความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว 
-เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำ
กิจกรรมต่างๆร่วมกัน     

สมาชิกในครอบครัว
ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก 
ปู่ ย่า ตา ยาย จำนวน 40 
คน 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 40 คน สมาชิกในครอบครัว มีความรู้
และเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี 
ความสำคัญของสถาบัน
ครอบครัว และได้ทำกิจกรรม
ร่วมกันในครอบครัว  

สำนักปลัดฯ 
(งานพัฒนาชุมชน) 
 

116. โครงการสำรวจและ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ของประชาชนในเขต
เทศบาล (เขตเมือง) 

เพื่อเก็บรวบรวมความจำเป็น
พื้นฐานใช้ประกอบการตรวจสอบ
ให้ความช่วยเหลือประชาชน 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
ครัวเรือนในเขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

1 ครั้ง/ปี สามารถเก็บรวบรวมความ
จำเป็นพื้นฐานใช้ประกอบการ
ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนได้ 

สำนักปลัดฯ 
(งานพัฒนาชุมชน) 

 

117. โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลและแผนชุมชน 

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอปัญหา ความ
เดือดร้อน ความต้องการ  และ
โครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาพื้นท่ีใน
เขตเทศบาลตำบลปะทิว 

จัดประชุมประชาคมโดย
การรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน  จำนวน 
150 คน 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

150 คน -ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
ปัญหา ความเดือดร้อน ความ
ต้องการ  และโครงการต่างๆ เพื่อ
พัฒนาพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตำบล
ปะทิว 

สำนักปลัดฯ 
(งานวิเคราะห์ฯ) 

 

118. โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นำชุมชน 

เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้เรียนรู้แนวคิด
ใหม่จากชุมชนอื่น สถานท่ีอื่นมาเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาชุมชนของตนในเขตเทศบาล
ตำบลปะทิว   

คณะกรรมการชุมชน  คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานในเทศบาลตำบล
ปะทิว จำนวน 100 คน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100 คน ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้แนวทางใหม่มา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาชุมชนของตนในเขต
เทศบาล ฯ 

สำนักปลัดฯ 
(งานพัฒนาชุมชน) 

 

119. โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กลุ่มสตรีและผู้นำ
ชุมชน เพื่อการพึ่งพา
ตนเอง 

เพื่อให้ชุมชนมีกลุ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ 
สร้างความสามัคคีให้ชุมชน  
 

ฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรี
และผู้นำชุมชนในเขต
เทศบาลตำบลปะทิว  
จำนวน 30 คน 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

30 คน ชุมชนมีกลุ่มอาชีพท่ีมั่นคง เพิ่ม
รายได้ มีความสามัคคี  
 

สำนักปลัดฯ 
(งานพัฒนาชุมชน) 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

120. โครงการฝึกอบรม
ปฏิบัติธรรมนำสุขผู้สูง
วัย 

-เพื่อให้ผู้สูงอายุภาคภูมิใจและมี
ความสุขในชีวิต 
-ส่งเสริมให้เยาวชนมีความกตัญญู 
รู้ค่าผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 
จำนวน  100  คน 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 100  คน ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน,
รู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดท้ิงและได้รับ
รู้ถึงความกตัญญูจากลูกหลาน 

สำนักปลัดฯ 
(งานพัฒนาชุมชน) 
 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

121. โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ 

เพื่อให้ชุมชนท้ัง ๔ ชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลปะทิว  ได้ร่วมกันทำกิจกรรมและ
สร้างความสมานฉันท์ระหว่างชุมชน 

จัดทีมแข่งขันกีฬาท้ัง ๔ 
ชุมชน 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

1 ครั้ง/ปี ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปะทิว  
มีความสามัคคีและมีสุขภาพ
แข็งแรง 

สำนักปลัดฯ 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
122. โครงการจัดงานตัก

บาตรเทโว (วันออก
พรรษา) 

เพื่อให้ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรวัน
ออกพรรษาและเป็นการสืบสานประเพณี
ของไทย 

ประชาชนในเขตเทศบาล
และบริเวณใกล้เคียง  
ประมาณ 300 คน 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

300 คน ประชาชนร่วมทำบุญตามประเพณี
ของไทย 

กองการศึกษา 
 

123. โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 
  

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะของเด็กให้
ได้แสดงออกและมีส่วนร่วมทำกิจกรรม 

เด็กและผู้ปกครองในอำเภอ
ปะทิวและใกล้เคียง 
ประมาณ 1,000 คน 

100,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

1,000 คน เด็กได้พัฒนาตนเองโดยการ
แสดงออกและมีส่วนร่วมทำ
กิจกรรม 

กองการศึกษา 
 

124. โครงการจัดงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา
และวันสำคัญอื่นๆ 

-เพื่อให้ประชาชนร่วมกันทำบุญแห่เทียน
พรรษา 
-เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีของไทย 

จัดงานวันเข้าพรรษา  และ
วันสำคัญอื่นๆ  (ประชาชน
ท่ัวไป ประมาณ 300 คน) 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 300 คน ประชาชนเข้าร่วมทำบุญแห่
เทียนตามประเพณีของไทยและ
ได้รับการสืบสานต่อไป 

กองการศึกษา 
 

125. โครงการแข่งขันกีฬา
ของนักเรียน เยาวชน 
หรือประชาชน 

-เพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้หัน
มาเล่นกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมี
พลานามัยท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพจิตท่ีดี 

นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป จำนวน 
200 คน 
 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 200 คน -เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการ
เล่นกีฬาและออกกำลังกาย 
-เยาวชนและประชาชนมี
พลานามัยท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง มี
สุขภาพจิตท่ีดี 

กอง
การศึกษา 

126. โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 

-เพื่อให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันใน
ท้องถิ่น 
-เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ของไทย 

นักเรียน  เยาวชน  และ
ประชาชนท่ัวไป   

 

150,๐๐๐ 
 

150,๐๐๐ 
 

150,๐๐๐ 
 

150,๐๐๐ 
 

150,๐๐๐ 
 

1 ครั้ง/ปี ประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมใน
ท้องถิ่นและได้ร่วมประเพณีวัน
สงกรานต์ได้รับการสืบสานให้มี
ต่อไป 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

127. โครงการจัดงาน
วันลอยกระทง 

-เพื่อให้ประชาชนร่วมกันลอยกระทง 
-เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีของ
ไทย 

นักเรียน  เยาวชน  และ
ประชาชนท่ัวไป   
 

150,๐๐๐ 
 

150,๐๐๐ 
 

150,๐๐๐ 
 

150,๐๐๐ 
 

150,๐๐๐ 
 

1 ครั้ง/ปี ประชาชนเข้าร่วมลอยกระทงตาม
ประเพณีของไทยและได้รับการสืบ
สานให้มีต่อไป 

กองการศึกษา 
 

128. โครงการลานดนตรี
และศิลปะ 

-เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนมีสถานท่ีในการแสดง
ความสามารถด้านต่างๆ ของตนเอง
และหมู่คณะอย่างเหมาะสม 
-เพื่อให้เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และลดการ
มั่วสุมท่ีจะก่อให้เกิดปัญหายาเสพติด
ในพื้นท่ีเขตเทศบาล 

-จัดลานแสดง
ความสามารถด้านดนตรี
และศิลปะใน
สวนสาธารณะ เดือนละ 
1 ครั้ง (นักเรียน  
เยาวชน  ประมาณ 
100 คน) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดเดือนละ 1 
ครั้ง จำนวน 
100 คน 

-เยาวชนและประชาชนมีสถานท่ีใน
การแสดงความสามารถด้านต่างๆ 
ของตนเองและหมู่คณะอย่าง
เหมาะสม 
-เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และสามารถลดการมั่ว
สุมท่ีจะก่อให้เกิดปัญหายาเสพติดใน
พื้นท่ีเขตเทศบาล 

กองการศึกษา 

129. โครงการทำบุญ
วันขึ้นปีใหม่ 

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ทำบุญ
ร่วมกันในวันขึ้นปีใหม่ 
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
หน่วยงาน ชุมชน และประชาชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลปะทิว 
และพื้นท่ีใกล้เคียง  
ประมาณ  300 คน 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 300 คน -ประชาชนได้ทำบุญร่วมกันในวันขึ้นปี
ใหม่ 
-มีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
หน่วยงาน ชุมชน และประชาชน 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

130. 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
กีฬาฟุตบอลโรงเรียนปะ
ทิววิทยา 

เพื่อให้นักเรียนได้แสดง
ศักยภาพและความสามารถ
ทางด้านกีฬาฟุตบอลนำไปสู่
ความเป็นเลิศ 

นักเรียนโรงเรียนปะทิว
วิทยา จำนวน 40 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการมีทักษะด้าน
กีฬาฟุตบอลหรือไม่ 

นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
และความสามารถ
ทางด้านกีฬาฟุตบอล
นำไปสู่ความเป็นเลิศ 

สำนักปลัดฯ 
(อุดหนุน ร.ร.ปะทิว

วิทยา) 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาการเกษตรกรรม  การท่องเที่ยว  และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานการพาณิชย์   

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

131. โครงการปรับปรุงหลังคา
ตลาดสด 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตลาดสด
เทศบาล ฯ ให้คงรักษามาตรฐาน
ของตลาดสดน่าซ้ือระดับดีมากไว้
อย่างยั่งยืน 

เปลี่ยนหลังคาตลาดสด
เทศบาลฯ จากหลังคา
กระเบื้องลอนคู่เป็นหลังคามุง
ด้วยเมทัลชีท  และอื่นๆ ท่ี
จำเป็น  

700,๐๐๐ 
 

700,๐๐๐ 
 

700,๐๐๐ 
 

700,๐๐๐ 
 

700,๐๐๐ 
 

1 ครั้ง -ตลาดสดเทศบาลฯ ยังคงรักษา
มาตรฐานของตลาดสดน่าซ้ือระดับ
ดีมากไว้อย่างยั่งยืน 

กองสาธารณสุข
ฯ 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาการเกษตรกรรม  การท่องเที่ยว  และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์พัฒนาการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที่  2  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
  ➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

132. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณศูนย์บริการประชาชน
และนักท่องเท่ียวช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนเพิ่ม
ความสวยงามและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในช่วงเทศกาล 

ประดับตกแต่งไม้
ดอกไม้ ประดับและ
ไฟประดับ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ปี ศูนย์บริการประชาชน
เป็นสถานท่ีสวยงาม
และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในช่วง
เทศกาล 

สำนักปลัดฯ 
 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์พัฒนาการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที ่ 4  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง 
➢ แผนงานการศึกษา   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

133. 
 
 
 
 

โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงในเด็กปฐมวัย 

-เพื่อให้เด็กรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
-เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรม 
-เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กรู้จักการ
ดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบใน
แบบพอเพียง 
-เพื่อให้เด็กรู้จักการประหยัดและ
อดออม 

-กิจกรรมปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได้ 
-กิจกรรมออมทรัพย์
เพื่ออนาคต 
เด็กเล็ก ศพด.บ้านบาง
สน  จำนวน 83 คน 

4,000 
 

4,000 
 

4,000 
 

4,000 
 

4,000 
 

2 กิจกรรม 
จำนวน 83 คน 

-เด็กได้รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
-เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรม 
-เด็กเล็กได้รู้จักการดำเนินชีวิต
ด้วยความรอบคอบในแบบ
พอเพียง 
-เด็กได้รู้จักการประหยัดและ
อดออม 

กองการศึกษา  
(ศพด.บ้านบางสน) 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. แผนงาน
บริหารท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อใช้ในการบริการประชาชน
และทดแทนเครื่องเก่าท่ีมีอายุ
การใช้งานเกิน 5 ปีขึ้นไป 

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV  ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 
1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 น้ิว 
จำนวน 1 เครื่อง 

17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 สำนักปลัดฯ 

2. แผนงาน
บริหารท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อใช้ในการบริการประชาชน
และทดแทนเครื่องเก่าท่ีชำรุด 

เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบขวด  บรรจุ
น้ำได้ไม่น้อยกว่า  18  ลิตร  จำนวน 1 
เครื่อง 

26,000 26,000 - - - สำนักปลัดฯ 

 
 

แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3. แผนงานบริหาร
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบถึงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการชำระภาษีพร้อม
ท้ังข่าวสารต่างๆ ของเทศบาล และ
เป็นการปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธ์ให้ดูทันสมัย 

ป้ายประชาสัมพันธ์ แบบจอ 
LED COLOR P10  จำนวน 
1 ชุด 

 600,000   600,000   600,000  - - กองคลัง 

 
 
 

แบบ ผ. 03 - 90 - 
 



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อสนับสนุนรถดับเพลิง
ขณะเกิดเหตุอัคคีภัยและ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเมื่อเกิดภัยแล้ง 

รถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี 
แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 
ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่
ต่ำหว่า 12,000 กโิลกรัม เป็นราคาพร้อม
ปั๊มและอุปกรณ์  จำนวน 1 คัน 

 2,500,000   2,500,000   2,500,000   2,500,000   2,500,000  สำนักปลัดฯ  
(งานป้องกันฯ) 

5. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในงานดับเพลิงสำหรับ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ดับเพลิงท่ีลุกไหม้น้ำมัน
สารเคมีหรือสารไวไฟ
ประเภทต่างๆ ภายในเขต
เทศบาลตำบลปะทิว 

รถดับเพลิงชนิดโฟม จำนวน 1 คัน  3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000  สำนักปลัดฯ  
(งานป้องกันฯ) 

6. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือ 
อพยพ และขนย้ายสิ่งของ
ของผู้ประสบสาธารณภัย
ภายในเขตเทศบาล และใช้
ในการติดต่องานราชการ
ตามสถานท่ีต่างๆ 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ
กว่า 2,400 ซีซี แบบมีช่องว่างหลังคนขับ 
มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน มีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับสำหรับน่ังหรือเก็บของได้
เป็นกระบะสำเร็จรูป เป็นราคารวม
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 

 821,000   821,000   821,000   821,000   821,000  สำนักปลัดฯ  
(งานป้องกันฯ) 

7. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในงานดับเพลิงสำหรับ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ดับเพลิงไฟไหม้อาคาร
บ้านเรือน บ้านพักอาศัย
ภายในเขตเทศบาลตำบลปะ
ทิว 

รถดับเพลิงอาคาร จำนวน 1 คัน  3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000  สำนักปลัดฯ  
(งานป้องกันฯ) 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8. แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อใช้ระงับเหตุอัคคีภัยตาม
อาคารบ้านเรือนและป้องกันการ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินขึ้น 

ชุดผจญเพลิง จำนวน 4 ชุด  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000  สำนักปลัดฯ  
(งานป้องกันฯ) 

9. แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อใช้ระงับเหตุอัคคีภัยตาม
อาคารบ้านเรือนและป้องกันการ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินขึ้น 

เครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศ 
SCBA แบบผจญเพลิง จำนวน 2 ชุด 

 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000  สำนักปลัดฯ  
(งานป้องกันฯ) 

10. แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อใชช้่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัยกรณีมีต้นไม้โค่นล้มทับท่ี
อยู่อาศัย หรือกีดขวางทางจราจร 
หรือใช้ตัดต้นไม้ท่ีอาจเสี่ยงต่อการ
เกิดอันตรายก่อนเกิดสาธารณภัย
ภายในเขตเทศบาล        

เลื่อยยนต ์ จำนวน 1 เครื่อง  50,000 50,000  50,000  50,000  50,000 สำนักปลัดฯ  
(งานป้องกันฯ) 

 
 
แผนงานการศึกษา   
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11. แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ -เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บางสน มีเครื่องเล่นท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐาน และปลอดภัยกับเด็กเล็ก 

เครื่องเล่นกลางแจ้ง  ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน  
จำนวน 1 ชุด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา   
(ศพด.บ้านบางสน) 
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แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
-เพื่อให้มีเครื่องมือ  เครื่องใช้
เพียงพอต่อการใช้งาน 

พัดลมเพดาน  จำนวน  3  ตัว  
ขนาด  48 - 56  น้ิว  แบบติด
เพดาน  ใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า  
48  น้ิว ปรับแรงลมได ้ ใช้
ไฟฟ้า  220 w (ในตลาดสด) 

6,000 6,000 - - 6,000 กองสาธารณสุขฯ 

13. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อให้ประชาชนมีโต๊ะ
รับประทานอาหารท่ีเหมาะสม
เพียงพอ 

โต๊ะรับประทานอาหาร  4 ท่ีน่ัง  
หน้าโฟเมก้าขาว พร้อมด้วยที่
น่ังโพล่ีล้วน  จำนวน 3 ชุด 

34,284 34,284 - - - กองสาธารณสุขฯ 

14. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพื่อใช้ในการเก็บขยะภายในเขต
เทศบาล และเพื่อทดแทนคันเก่า
ท่ีมีการเสื่อมสภาพลงตามการ
เวลา 

รถบรรทุกขยะ ขนาด  1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
2,400 ซีซี แบบเปิดข้างเท
ท้าย จำนวน 1 คัน 

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 กองสาธารณสุขฯ 

15. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพื่อใช้ในการเก็บขยะภายในเขต
เทศบาล และเพื่อทดแทนคันเก่า
ท่ีมีการเสื่อมสภาพลงตามการ
เวลา 

รถบรรทุกขยะ ขนาด  6 ตัน 6 
ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ
กว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย 
จำนวน 1 คัน 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 กองสาธารณสุขฯ 

16. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
-เพื่อให้มีเครื่องมือ  เครื่องใช้
เพียงพอต่อการใช้งาน 

เครื่องพ่นหมอกควัน ชนิด
สะพายไหล่ จำนวน 1 เครื่อง 

59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 กองสาธารณสุขฯ 

17. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
-เพื่อให้มีเครื่องมือ  เครื่องใช้
เพียงพอต่อการใช้งาน 

เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด 
ULV จำนวน 1 เครื่อง 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองสาธารณสุขฯ 
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แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18. แผนงาน
เคหะชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ -เพื่อให้ประชาชนมีเครื่องออก
กำลังกายเพียงพอต่อการใช้งาน 
-เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

เครื่องเล่นกลางแจ้ง จำนวน 5 ชุด 
(ติดตั้งที่หน้าสำนักงานฯ) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กองช่าง 

 
แผนงานสร้างความเข้มเข็งของชมุชน 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อเพิ่มจุดกระจายเสียงให้เกิด
ประสิทธิภาพในการรับฟัง
ข่าวสารได้ครอบคลุมท้ังพื้นท่ี 

เครื่องรับ – ส่งสัญญาณเสียงตามสาย
ภายในเขตเทศบาล  จำนวน  10 ตัว 
ได้แก่ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อม
ติดตั้ง แบ่งติดตั้งปีละ 2 ตัว 

100,000 
2 ตัว  

 100,000 
2 ตัว 

 100,000 
2 ตัว 

 100,000 
2 ตัว 

 100,000 
2 ตัว 

สำนักปลัดฯ  
(งานประชาสัมพันธ์ฯ) 

 
แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20. แผนงานการ
พาณิชย์ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อรักษาความปลอดภัยและเฝ้า
ระวังการกระทำผิดหรือเหตุความ
ไม่สงบต่างๆ ในตลาดสด 

กล้องวงจรปิด ภายในตลาดสด
เทศบาลตำบลปะทิว    
จำนวน  8   ตัว 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ 
(งานตลาดสด) 

21. แผนงานการ
พาณิชย์ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรับ
ฟังได้ครอบคลุมท้ังพื้นท่ี 

ติดตั้งชุดเครื่องเสียงพร้อมมีอุปกรณ์
ท่ีเกี่ยวข้อง  จำนวน 1 ชุด (ชุด
เครื่องเสียง 1 ชุด , ลำโพง จำนวน 
10 ตัว) 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ 
(งานตลาดสด) 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
การติดตามและประเมนิผล 

4.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือ
นำไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมนิผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผลการนำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่
ได้กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผลการนำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการ
ในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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๕. โครงการพัฒนา 
    ๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
    ๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
    ๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
   ๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ 
ปี 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดแ ละ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๑. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  
เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ  และเชิง
คุณภาพ  อย่างไร   

  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่  ๒  

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ข้อ ๗  การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
 การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

4.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๑. ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า  เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง

ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน  สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 

http://www.dla.go.th/
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 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยาก

และบางเรื่องอาจทำไม่ได้   

 ๒. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการ

คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องดำเนินการ  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม  โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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