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  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิม่เติมถึง  (ฉบบัที่ ๑๒)  พ.ศ. 
๒๕๔๖  มาตรา  ๕๐ (๙)  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                     
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ไดก้ าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนาท้องถิ่นน้ัน  หมายถึงแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น  การพัฒนาและประเด็น
ที่เกีย่วข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพื่อน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  
และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
 

  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ขึ้น  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และพร้อมที่จะ
น าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลปะทิว  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔)  เทศบาลต าบลปะทิว  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

 
๑. ดำ้นกำยภำพ 
 ๑.๑  ทีต่ั้งของหมูบ่ำ้นหรือชมุชนหรือต ำบล 
 เทศบาลต าบลปะทิว  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ของต าบลต่าง ๆ  ดังนี ้
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับหมู่ที่  ๓   ต าบลชุมโค 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับหมู่ที่  ๒   ต าบลบางสน และ ต าบลทะเลทรัพย ์
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่ที่  ๒   ต าบลชุมโค 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่ที่  ๓   ต าบลทะเลทรัพย ์

 ๑.๒  ลักษณะภูมปิระเทศ 
 เทศบาลต าบลปะทิว  มีสภาพภมูิศาสตร ์ เป็นพื้นที่แนวยาวเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย  เป็นระยะทาง
ประมาณ  ๘๐  กม.  ประชาชนประกอบอาชีพ  กสิกรรมเป็นหลัก  เช่น  ปลูกยางพารา  ปาล์มน้ ามัน  และผลไม้  
รวมทั้งอาชีพประมงชายฝั่ง  และการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาด าเป็นดินแดนที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ 

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

 ๑.๔ ลักษณะของดิน 
 ลักษณะดินเป็นดินร่วนบนทราย  เนื่องจากสภาพพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเล  และมีน้ า
ทะเลท่วมถึง 

 ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ ำ 
 มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ านวน  1  แห่ง   แหล่งน้ าทั้ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่ง
น้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและ
บริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย  ๑ แห่ง สระน้ า  - แห่ง 
    หนองน้ า - แห่ง บ่อน้ าตื้น - แห่ง 
    ล าคลอง  2 แห่ง บ่อบาดาล 1 แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ า - แห่ง 
    แม่น้ า  - แห่ง ฝาย  - แห่ง 
    อื่นๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 

 ๑.6 ลักษณะของไม้และป่ำไม้ 
 ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แตม่ีพื้นที่บางส่วนเป็นป่าชายเลน   
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๒. ด้ำนกำรเมอืง/กำรปกครอง 
 ๒.๑ เขตกำรปกครอง  
 เดิมเป็นสุขาภิบาลปะทิว  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2542  และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจาก
สุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล  มีพื้นที่  ๑.๘๖  ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ของหมู่ที ่ ๗  ต าบลบางสน  และ  
หมู่ที่  ๓  ต าบลทะเลทรัพย ์ (บางส่วน)  อยูห่่างจากจังหวัดชุมพร  ๓๖  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร  
๔๗๖  กิโลเมตร  เทศบาลต าบลปะทิว  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ของต าบลต่าง ๆ  ดงันี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับหมู่ที่  ๓   ต าบลชุมโค 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับหมู่ที่  ๒   ต าบลบางสน และ ต าบลทะเลทรัพย ์
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่ที่  ๒   ต าบลชุมโค 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่ที่  ๓   ต าบลทะเลทรัพย์  
 แบ่งเขตการปกครองเป็น  ๔  ชุมชน  ดังนี ้
 ๑.  ชุมชนวัดเขาเจดีย์ – ตลาดใน 
 ๒.  ชุมชนสานฝัน 
 ๓.  ชุมชนประสพสุข 
 ๔.  ชุมชนพูนทรัพย ์

 ๒.๒ กำรเลือกตั้ง 
 เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลปะทิว  ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ เขต
เลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้ 
 เขตเลือกตั้งที่  ๑  ประกอบด้วย  ชุมชนสานฝัน  ชุมชนประสบสุข  และชุมชนวัดเขาเจดีย์ – 
ตลาดใน  บางส่วน      
 เขตเลือกตั้งที่  ๒  ประกอบไปด้วย  ชุมชนพูนทรัพย์  และชุมชนวัดเขาเจดีย์ – ตลาดใน  
บางส่วน 

๓. ประชำกร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกีย่วกับจ ำนวนประชำกร 
  

จ ำนวนชมุชน 4
ชมุชน (ใสเ่ฉพำะตวัเลขเทำ่นัน้ !!!)  

 

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 ช่วงอำยแุละจ ำนวนประชำกร 

เทศบำลต ำบลปะทวิ ปะทวิ จ.ชมุพร 

 
หญงิ ชาย หมายเหต ุ

จ ำนวนประชำกรเยำวชน 125
คน  

147
คน  

อำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี 

จ ำนวนประชำกร  416
คน  

362
คน  

อำย ุ18-60 ปี 

จ ำนวนประชำกรผูส้งูอำย ุ 150
คน  

90
คน  

อำยมุำกกวำ่ 60 ปี 

รวม 691 คน  599 คน  ท ัง้ส ิน้ 1,290 คน  
 

 
๔. สภำพทำงสังคม 
 ๔.๑ กำรศึกษำ 
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  ๑  แห่ง   คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน 
 -  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จ านวน  ๑ แห่ง   คือ  โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ 
 -  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน  ๑ แห่ง   คือ  โรงเรียนปะทิววิทยา 
 -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ านวน ๑  แห่ง  คือ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอปะทิว 

 ๔.๒ สำธำรณสุข 
 -   ส านักงานสาธารณสุข  จ านวน  ๑  แห่ง   คือ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว 
 -   โรงพยาบาล  จ านวน ๑ แห่ง   คือ  โรงพยาบาลปะทิว 

 ๔.๓ อำชญำกรรม 
 เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และ
ท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูล
พื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก  
ลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัด
งานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปญัหา คือการแจ้งเตือนให้
ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการ
เกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพื่อระงับเหตุ
ไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือ
กันหลายฝา่ย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่
สามารถด าเนินการได ้
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 ๔.๔ ยำเสพตดิ 
 ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรปะทิวได้แจ้งให้กับ
เทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า 
เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแล
อยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 ๔.๕ กำรสังคมสังเครำะห ์
 เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 

๕. ระบบบรกิำรพืน้ฐำน 
 ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี ้
 5.1 กำรคมนำคมขนส่ง 
 ทางรถไฟ  มีสถานีรถไฟสายใต้ผ่านสถานีรถไฟปะทิว  ซึ่งต้ังอยู่ในเขตเทศบาลต าบลปะทิว 
 ทางรถยนต ์ สามารถเดินทางได้  ๒ เส้นทาง  คือ  
   ถนนสายชุมพร - ท่าแซะ -  ปะทิว     ระยะทาง  ๕๘  กิโลเมตร 
   ถนนสายชุมพร - สะพลี  -  ปะทิว      ระยะทาง  ๓๖  กิโลเมตร 
 ทางอากาศ   มีสนามบินพาณิชย์  ซึ่งอยู่ห่างจากเทศบาลต าบลปะทิวประมาณ  ๕  กิโลเมตร 

 ๕.๒ กำรไฟฟำ้ 
  ในเทศบาลต าบลปะทิวมีไฟฟ้าใช้เต็มพ้ืนที่  ระบบไฟฟ้าในเขตเทศบาลใช้จากแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ  ทั่วถึงทุกครัวเรือน  และมีบริการไฟฟ้าสาธารณะริมถนนในเขตเทศบาล 

 ๕.๓ กำรประปำ 
 ระบบการประปาในเขตเทศบาลใช้จากส านักงานการประปา  จังหวัดชุมพร  ปริมาณการผลิต
แต่ละวันประมาณ  ๑,๒๐๐  ลูกบาศก์เมตร  มีผูใ้ช้น้ าประมาณ  957  ครัวเรือน  ครอบคลุมในเขตเทศบาล  
แหล่งน้ าดิบที่ใช้ในการผลิตจากคลองวันบายเทคโนฯ  และคลองห้วยหลุด 

 ๕.๔ โทรศัพท์ 
 มีส านักงานให้บริการโทรศัพท์อยู่ในเขตเทศบาล 

 ๕.๕ ไปรษณยีห์รือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครภุัณฑ์ 
 มีที่ท าการไปรษณีย์ของอ าเภอปะทิวต้ังอยู่ในเขตเทศบาล 
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๖. ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑ กำรเกษตร 
 เทศบาลต าบลปะทิว  มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง  มีการท าการเกษตรกรรมเล็กน้อย  ส่วนใหญ่
เป็นเพียงเกษตรแบบพอมีพอกิน   

 ๖.๒ กำรประมง 
 (ในเขตเทศบาลไมม่ีการประมง)  

 ๖.๓ กำรปศุสตัว ์
 มีการท าปศุสัตว์  เช่น  เลี้ยงหมู  ไก่  เป็ด  โค  แต่ได้ผลผลิตที่ต่ า  เพาะเลี้ยงตามสภาพธรรมชาติ
และเพื่อการบริโภคเองในครัวเรือน  อีกทั้งยังไม่มีการจัดการในรูปแบบของฟาร์ม 

 ๖.๔ กำรบริกำร 
โรงแรมและรีสอร์ท   3 แห่ง 
ร้านอาหาร    9 แห่ง 
โรงภาพยนตร์    - แห่ง 
สถานีขนส่งหรอืคิวรถตู้ประจ าทาง  1 แห่ง (ท่ารถ ๑  แห่ง) 
ร้านเกมส ์    ๓      แห่ง 

 ๖.๕ กำรท่องเที่ยว 
 ในเขตเทศบาลเทศบาลต าบลปะทิว  มีแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์  ๑  แห่ง  คือ  จุดชมวิว
พระใหญ่วัดเขาเจดีย ์  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗  ต.บางสน  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอ าเภอปะทิวประมาณ  ๕๐๐  เมตร 
บนยอดเขามีเจดีย์เก่า  ลักษณะเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส  กว้างยาวด้านละ  ๔  วา  ๒  ศอก  ซึ่งได้สรา้งขึ้นก่อน
กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าครั้งที่สอง  และได้เล่าต่อๆ  กันมาว่าเมื่อสร้างเจดีย์เสร็จก็เสียกรุงศรีอยุธยา  เป็นที่มี
ชื่อเสียงของอ าเภอ  และมีสถานที่ใช้ออกก าลังกาย  สนามกีฬาอเนกประสงค์  และบริเวณใกล้เคียงซึ่งอยู่นอก
เขตเทศบาลฯ  มีสถานทีท่่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอ าเภอ  เช่น  ชายทะเลคาบาน่า  หาดทุ่งวัวแล่น  อ่าวบางเบิด  
ค่างแว่นที่วัดถ้ าเขาพลู  เป็นต้น 

 ๖.๖ อตุสำหกรรม 
 ในเขตเทศบาลไม่มีการประกอบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กภายในครัวเรือน
เสียเป็นส่วนมาก  เช่น  การแปรรูปอาหาร  อู่ซ่อมรถทั่วไป  สถานีบริการน้ ามันขนาดเล็ก  และการผลิตยา
สมุนไพรต่างๆ  เป็นต้น 

 ๖.๗ กำรพำณชิย์และกลุ่มอำชีพ 
กำรพำณชิย ์
ธนาคาร   3 แห่ง สถานีบริการน้ ามัน  3     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า   - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  2 แห่ง ตลาดสด   ๑ แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  ๔๗ แห่ง โรงฆ่าสัตว์   - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แห่ง 
กลุ่มอำชพี 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  1  กลุ่ม 

  - กลุ่ม OTOP สตรีเทศบาลต าบลปะทิว 
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 ๖.๘ แรงงำน 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลปะทิว  ประกอบ
อาชีพค้าขาย  แรงงานจะแบ่งออกเป็น  2  ลักษณะ  คือ  แรงงานวัยท างานในพื้นที่  และแรงงานต่างด้าว  
ส่วนเยาวชนวัยท างานในเขตเทศบาลต าบลปะทิวเมื่อเรียนจบจะออกไปท างานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไป
ท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  
ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มกีารจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่
อาศัย  และประชาชนประกอบอาชีพค้าขาย
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๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน่ (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 
 7.1 ข้อมูลพืน้ฐำนของหมูบ่ำ้นหรือชุมชน 
  

ข้อมูลพืน้ฐำนของหมูบ่้ำน/ชุมชน  
เทศบำลต ำบลปะทิว ปะทิว จ.ชุมพร 

ชื่อหมูบ่ำ้น ชำย (คน) หญงิ (คน) 
ครัวเรือน  

(ครัวเรือน) 
พืน้ที่ (ไร่)  

ชุมชนประสบสุข 81 120 64 183.00  

ชุมชนพูนทรัพย ์ 196 209 70 233.00  

ชุมชนวัดเขาเจดีย์ - ตลาดใน 199 218 127 476.50  

ชุมชนสานฝัน 218 222 160 270.00  

สรุปรวม 694 769 421 1,162  
 

 
 

ขอ้มลู ณ 13/12/2559 
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 ๗.๒ ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร 
 

ชื่อหมู่บ้ำน 

ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร (ท ำสวน) 
เทศบำลต ำบลปะทิว ปะทิว จ.ชุมพร 

ยำงพำรำ ปำล์มน้ ำมัน มะพร้ำว 

จ ำนวน
ครัวเรือน 

จ ำนวน
ไร่ 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

ต้นทุนเฉลี่ย 
รำคำขำย

เฉลี่ย 
จ ำนวน

ครัวเรือน 
จ ำนวน

ไร่ 
ผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุนเฉลี่ย รำคำขำยเฉลี่ย 

จ ำนวน
ครัวเรือน 

จ ำนวน
ไร่ 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

ต้นทุนเฉลี่ย 
รำคำขำย

เฉลี่ย 
(ครัวเรือน) (ไร่) (กก./ไร่) (บำท./ไร่) (บำท./ไร่) (ครัวเรือน) (ไร่) (กก./ไร่) (บำท./ไร่) (บำท./ไร่) (ครัวเรือน) (ไร่) (กก./ไร่) (บำท./ไร่) (บำท./ไร่) 

ชุมชนพูน
ทรัพย์ 1 5 20 7,000.00 320 7 21 250 3,000.00 1,000.00 2 3 100 5,000.00 1,000.00 
ชุมชนวัดเขา
เจดีย์ - 
ตลาดใน 5 32 20 7,000.00 320 9 41 200 3,000.00 800 1 0 50 5,000.00 500 
ชุมชนสาน
ฝัน 

     
5 28 200 3,000.00 800 

     
สรุปรวม 6 37 20 7,000.00 320 21 90 216.67 3,000.00 866.67 3 3 75 5,000.00 750 
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 ๗.๓ ข้อมูลดำ้นแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
 

ชื่อหมูบ่ำ้น 

แหลง่น้ ำทำงกำรเกษตร  (ปริมำณน้ ำฝน) 
เทศบำลต ำบลปะทิว ปะทิว จ.ชุมพร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
 

  

(หมูบ่ำ้น) (หมูบ่ำ้น) 
 

  

ชุมชนประสบสุข 1 0 
 

  

ชุมชนพูนทรัพย ์ 1 0 
 

  

ชุมชนวัดเขาเจดีย์ - ตลาดใน 1 0 
 

  

ชุมชนสานฝัน 1 0 
 

  

สรุปรวม 4 0     

   

 
 

 

ชื่อหมูบ่ำ้น 

แหลง่น้ ำทำงกำรเกษตร  (แหล่งน้ ำธรรมชำติ) 
เทศบำลต ำบลปะทิว ปะทิว จ.ชุมพร 

ห้วย/ล ำธำร คลอง 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

(หมูบ่ำ้น) (หมูบ่ำ้น) (หมูบ่ำ้น) (หมูบ่ำ้น) (หมูบ่ำ้น) (หมูบ่ำ้น) (หมูบ่ำ้น) (หมูบ่ำ้น) 
ชุมชนประสบสุข 1 0 1 0 0 0 0 0 
ชุมชนพูนทรัพย ์ 0 0 0 0 1 0 0 1 
ชุมชนวัดเขาเจดีย์ - ตลาดใน 0 1 0 1 1 0 0 1 
ชุมชนสานฝัน 0 0 0 0 1 0 0 1 
สรุปรวม 1 1 1 1 3 0 0 3 
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 ๗.๔ ข้อมูลดำ้นแหล่งน้ ำกิน น้ ำใช้ (หรือน้ ำเพื่อกำรอปุโภค บริโภค) 
  

ชื่อหมู่บ้ำน 

ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกิน น้ ำใช้ (หรือน้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค) 
เทศบำลต ำบลปะทิว ปะทิว จ.ชุมพร 

บ่อบำดำลสำธำรณะ ระบบประปำ (กำรประปำส่วนภูมิภำค) แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
ครัวเรือนในหมู่บ้ำนนี้ มี
น้ ำกิน น้ ำใช้ เพียงพอ

หรือไม่ 

ไม่ม ี
(หมู่บ้ำน) 

เพียงพอ 
(หมู่บ้ำน) 

ไม่เพียงพอ 
(หมู่บ้ำน) 

ทั่วถึง 
(หมู่บ้ำน) 

ไม่ทั่วถึง 
(หมู่บ้ำน) 

ไม่ม ี
(หมู่บ้ำน) 

เพียงพอ 
(หมู่บ้ำน) 

ไม่เพียงพอ 
(หมู่บ้ำน) 

ทั่วถึง 
(หมู่บ้ำน) 

ไม่ทั่วถึง 
(หมู่บ้ำน) 

ไม่ม ี
(หมู่บ้ำน) 

เพียงพอ 
(หมู่บ้ำน) 

ไม่เพียงพอ 
(หมู่บ้ำน) 

ทั่วถึง 
(หมู่บ้ำน) 

ไม่ทั่วถึง 
(หมู่บ้ำน) 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

(หมู่บ้ำน) (หมู่บ้ำน) 
ชุมชน
ประสบสุข 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
ชุมชนพูน
ทรัพย์ 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 
ชุมชนวัด
เขาเจดีย์ - 
ตลาดใน 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
ชุมชนสาน
ฝัน 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 

สรุปรวม 3 0 1 0 1 0 4 0 2 0 0 4 0 1 2 4 0 
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๘. ศำสนำ ประเพณี วฒันธรรม 
 ๘.๑ กำรนับถอืศำสนำ 
 -  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  ๙๘  นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ  2  
     วัด      2    แห่ง         
       ส านักสงฆ ์ -    แห่ง 

 ๘.๒ ประเพณแีละงำนประจ ำปี 
 -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม ่   ประมาณเดือน มกราคม 
 -  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
 -  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
 -  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม  
พฤศจิกายน 

 ๘.๓ ภูมปิญัญำท้องถิ่น ภำษำถ่ิน 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปะทิวท าอาชีพค้าขาย  และเป็นเขตเมือง 
 ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาใต้    

 ๘.๔ สินค้ำพืน้เมืองและของที่ระลึก 
 ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของอุปโภคบริโภคใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง 
ได้แก่  การท าน้ าตาลจากมะพร้าว 

๙. ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
 ๙.๑ น้ ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากการประปาส่วนภูมิภาค 
 ๙.๒ ป่ำไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม ้
 ๙.๓ ภูเขำ  ในเขตเทศบาลต าบลปะทิวมีภูเขา  1  แห่ง  ซึ่งเป็นที่ต้ังของวัดเขาเจดีย์   
 ๙.๔ คุณภำพของทรพัยำกรธรรมชำติ  ไม่สามารถระบุได้เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบล
ปะทิว  เป็นเขตเมือง 
 
 
 
 
 

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



ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
สรุปผลกำรพัฒนำท้องถ่ินตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2557 - 2560) 

1. สรปุผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รบั  และกำรเบกิจำ่ยงบประมำณ  ในปงีบประมำณ  พ.ศ. 2560 

 1.1 สรปุสถำนกำรณก์ำรพฒันำ  กำรตั้งงบประมำณ  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

 ตามที่เทศบาลต าบลต าบลปะทิว  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558 - 
2560)  อันมีลักษณะเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบ
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  โครงการที่ขอให้
หน่วยงานอื่นมาด าเนินงานให้รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

 ทั้งนี้  เทศบาลได้ด าเนินการ  ตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ  สามารถสรุปได้ดังนี้  

แผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.2558 - 2560) 
 

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 

จ ำนวนโครงกำร 

ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำ

สำมป ี

บรรจุในเทศ
บญัญตั ิ

(น ำไปปฏบิตัิ) 

คิดเปน็ร้อยละ 
ของโครงกำรทีป่รำกฏ

ในแผนฯ  
๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงปะทิวให้น่าอยู่ 118 82 69.49 
๒. ยุทธศาสตรส์่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบ 

1 1 100.00 

๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบการตลาดและ
สินค้าด้านการเกษตรอย่างมีคุณภาพ 

1 - 100.00 

๔. ยุทธศาสตรส์่งเสริมวิถีพอเพียง - - 0 
รวม 120 83 69.17 

 
 ด้ำนรำยรับ   มีรายได้จากภาษีอากรประเภทต่างๆ  เช่น  ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และค่า
ใบอนุญาต  นอกจากนี้เทศบาลฯ  ยังมีรายได้จากเทศพาณิชย ์ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
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ตารางสถิติรายได้ของเทศบาลต าบลปะทิว  ( พ.ศ. ๒๕53 – พ.ศ. ๒๕๕8 ) 
 

ปี  พ.ศ. รายได้ของเทศบาล 
(บาท) 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(บาท) 

เงินอื่นๆ  
(บาท) 

รวมรายรับ 
ตามงบประมาณทั่วไป (บาท) 

๒๕๕๓ ๑๓,๖๐๖,๘๑๘.๘๑ ๑๒,๙๐๕,๕๐๗ - ๒๖,๕๑๒,๓๒๕.๘๑ 
2554 10,575,200 10,300,000 - 20,875,200 
2555 13,673,931.18 12,095,607.41 - 25,769,538.59 
2556 17,360,883.22 10,221,236.00 - 27,582,119.22 
2557 15,953,214.77 10,711,866 - 26,665,080.77 
2558 16,793,461.26 15,749,397 - 32,542,858.26 

 

 ด้ำนรำยจ่ำย  เทศบาลฯ แบง่รายจ่ายออกเป็นรายจ่ายประจ าและรายจ่ายเพื่อการลงทุน 

ตารางสถิติรายจ่ายของเทศบาลต าบลปะทิว  ( พ.ศ. ๒๕53 – พ.ศ. ๒๕๕8 )  

 
ปี  พ.ศ. รายจ่ายประจ า 

(บาท) 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน 

(บาท) 
รวมรายจ่ายตาม

งบประมาณทั่วไป (บาท) 
๒๕๕๓ ๑๙,๒๖๙,๓๒๑.๔๑ ๕,๙๙๐,๔๙๐.๕๐ ๒๕,๒๕๙,๘๑๑.๙๑ 
2554 20,807,684 55,000 20,862,684 
2555 21,140,578.08 1,792,631.77 22,933,209.85 
2556 19,179,537.73 3,825,317.37 23,004,855.10 
2557 22,756,001.28 3,026,532.48 25,782,533.76 
2558 22,744,260.04 8,766,454 31,510,714.04 

 
1.2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำทอ้งถิ่นไปปฏบิตัิในเชิงปริมำณและเชิงคณุภำพ 

 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว ้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น   พ .ศ . 2548  หมวด  6   ข้อ   29   และระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ข้อ  13 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ 
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ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะทิว  ที่ผ่านมา  ได้ก าหนดแผนงานและโครงการด าเนินงานในด้านต่าง 
ๆ  ตามก าลังงบประมาณที่จะเอ้ืออ านวยเพื่อการแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชน  ซึ่งได้เสนอ
โครงการและแผนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม  แผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว  แผนการพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพ  ชีวิต  สังคม และการศึกษา   แผนการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  และแผนการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
 โดยแสดงสรุปผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาสามป ี ( เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 )  ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ในแผนพฒันาประจ าปี  
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงปะทิวให้
น่าอยู ่

118 82 69.49 

๒. ยุทธศาสตรส์่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบ 

1 1 100.00 

๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบการตลาด
และสินค้าด้านการเกษตรอย่างมีคุณภาพ 

1 - 100.00 

๔. ยุทธศาสตรส์่งเสริมวิถีพอเพียง - - 0 
รวม 120 83 69.17 

 

1.3 กำรประเมินประสทิธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ 

 การพัฒนาเทศบาลต าบลปะทิวในรอบปี  พ.ศ. 2559  ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่วาง
ไว้โดยพิจารณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดตอบสนอง
ต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้  และมีการประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ี ทั้งนี้ให้ปดิประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 ๔. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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๒. ผลที่ได้รบัจำกกำรด ำเนนิงำนในปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

 ๒.๑ ผลที่ได้รบัหรือผลทีส่ ำคญั 
 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินงานต่างๆ  ตั้งแต่มีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพื่อแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน  และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดี
ขึน้ซึ่งผลจากการด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังน้ี   
 ๑.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละชุมชน  เช่น  ถนน  ไฟฟ้า  ประปา 
 2.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที ่
 3.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
 4.  ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัยต่างๆ 
 5.  ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
 6. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
 7. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ  ของเทศบาล 
 8. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ  ของเทศบาลด้วยความสะดวก 

ส าหรับในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมขึ้น  มีดังนี ้
 ๑. ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสญัจรไปมา 
 2. ประชาชนมีน้ าส าหรับการอุปโภค-บริโภค 
 3. มีการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 4. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
 5. ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 

๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถด าเนินการได้
ตามที่ประชาชนต้องการเฉลี่ย  4  ปี  ร้อยละ 50  จ านวน  2  ปี  และไม่ถึงร้อยละ  50  จ านวน  2 ปี ซึ่ง
การด าเนินงานนั้น    ส่งผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาล เช่น (สาเหตุหนึ่งมาจากรัฐบาลไม่โอนงบประมาณ
ตามประมาณที่ตั้งรับไว้    ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการต่างๆตามที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย) การก่อสร้างถนนไม่สิ้นสุดโครงการ ท าให้เกิดอันตรายในการสัญจรไป -มา ท าให้เทศบาลต้องเร่ง
ก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

๓. สรุปปญัหำอุปสรรคกำรด ำเนนิงำนทีผ่่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข  
     ปญัหำอุปสรรค ( Threats ) 
 ๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ  ติดตาม
ผลการด าเนินงานของเทศบาล 
 ๒. สถานการณ์การเมืองไม่มั่นคงท าให้เศรษฐกิจถดถอย 
 ๓. ปัญหาการประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล  เช่น  ภัยแล้ง  น้ าท่วม 
 ๔. ปัญหาการจัดสรรงบประมาณที่ลดลงท าให้การพัฒนาของเทศบาลในบางเรื่องต้องชะงัก
และไม่สามารถแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างเพียงพอ 
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 ๕. ชุมชนขาดการรวมตัวที่เข้มแข็ง  ขาดการรวมกลุ่มเป็นองค์กรชุมชน 
 ๖. สินค้าการเกษตรราคาต่ า 
 ๗. การถ่ายโอนภารกิจ  ใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด      
 ➢ แนวทำงกำรแก้ไข 
 (๑)  กำรด ำเนนิงำนของเทศบำล 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
 ๒)  การด าเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปีกล่าวคือควรจะ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ 
 ๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี 
 ๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณน้ัน 
 ๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน               
มากที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าอุปโภค-บริโภค และน้ าเพื่อการเกษตร 
 (๒)  กำรบริกำรประชำชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ
เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี 
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับ               
ความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้องในการบริการของเทศบาล 
 ๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ส่วนที่ 33 
ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงแผนพฒันำระดบัมหภำค 
 ๑.๑ แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ป ี  
 การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย
ก าลังอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาต ิ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี ้
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ควำมเป็นมำ... 
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๑. ควำมเป็นมำ 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี  เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี  ให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่   ๒  ของรัฐบาล  (ปี 
๒๕๕๘ - ๒๕๕๙)  และกรอบการปฏิรูปในระยะที่   ๓  (ปี  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป)  คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  ๒  คณะ  ได้แก่  (๑)  คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และ
กรอบการปฏิรูป  เพื่อจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี  และ  (๒)  คณะอนุกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดท าร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  
(Roadmap)  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี 
 คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ  ๒๐  ปี  ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน  ได้แก่  ภาคราชการ  ภาคเอกชน  ภาคการเมือง  และ 
นักวิชาการ  รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ  และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมา
เป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี  ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาต ิ
 ในการด าเนินการขั้นต่อไป  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  
ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการ
ก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม   ๒๕๕๙  ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  (ตุลาคม  ๒๕๕๙ - กันยายน  ๒๕๖๔)  นอกจากนี้
หน่วยงานต่างๆ  จะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งเป็นแผนระยะ  ๕  ปี  มาถ่ายทอดลงสู่
แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่า ง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ  ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม  
๒๕๖๐ 

๒. สำระส ำคัญ 
     ๒.๑ สภำพแวดล้อม 
 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและ                     
ในหลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ  โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยี  และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้น
กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย
ซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง”  ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่  
“พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก”  การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ  ที่อาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ



ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น  และปัญหาความยากจนกระจุกตัวใน
กลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  องค์ความรู ้ แหล่งทุน  และ 
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บริการทางสังคมที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า    ในขณะที่การใช้
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ  ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ  โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้
วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีก
ด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ  ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ  การก่อการร้าย  โรค
ระบาด  เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ  และการก่อการร้าย  อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ  ขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น   ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของ
ประชาชน  การบริหารจัดการทางธุรกิจ  และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 
 นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่  ๒๑  กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล   ในขณะที่โอกาส
ทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น  แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล  (digital divide)  ถ้า
หากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่าง
มากขึ้น  ประกอบกับในอนาคต  ๒๐  ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ  เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  ได้แก่  
กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน  ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี  และสินค้าและ
บริการ  ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจ
ทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  ๑๐  ปีข้างหน้า
จะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลก
ในช่วงปี  ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒  และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศ
ต่างๆ  เพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง   ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการ
ด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ  ยุโรป  และญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงิน
เฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่  รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  
นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น  ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะ
ช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง   เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน  แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ  ที่จะ
เป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ  ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว  เศรษฐกิจโลกในช่วง  ๑๐  ปี
ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ  ๕.๑  ในช่วง  ๕  ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก  (๒๕๔๖ – 
๒๕๕๐)  สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า  แต่ประเทศต่างๆ  ขยายก าลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการ
ผลิต  การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น  ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ  ๑๐ - 
๑๕  ปี  ข้างหน้านี้  จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง  เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับ
อนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุด
แข็งให้สัมฤทธิ์ผล 
 ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ  เพื่อพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้น  น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี   ๒๕๖๐ – ปี  ๒๕๗๙ มี



ลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง  โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับ
ทวิภาคีและ  พหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  ส าหรับการ 
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เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบ
ใหม่  รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม   และผลิตภัณฑ์  ซึ่ง
ประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้   เงื่อนไข
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ  และช่วยแก้ปัญหา
การลดลงของทรัพยากรต่างๆ  รวมทั้งน้ ามัน  ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  จึงต้อง
ผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ  รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางอาหารของโลก 
 นอกจากนั้น  ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน  ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  แม้จะส่งผล
ให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ  แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน  รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการ
ใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ  ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่
ส าคัญ  ส าหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นนั้น  กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ  การด ารงชีวิต  การผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มี
ความทั่วถึงมากขึ้น  ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่   และความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน  การใช้ระบอบประชาธิปไตย  และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 
 ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีต              
ถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ  โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้                    
ปานกลางมาตั้งแต่ปี  ๒๕๓๑  และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่                  
ปี  ๒๕๕๓  และล่าสุดในปี  ๒๕๕๗  รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น  ๕,๗๓๙๒  ดอลลาร์  สรอ.  ต่อปีฐาน
การผลิตและบริการหลากหลายขึ้น  ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก  หลายสาขาการผลิตและ
บริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง   อาทิ 
กลุ่มยานยนต์  อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร  การท่องเที่ยว  และ
บริการด้านสุขภาพ  ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น  ๓๘.๑  ล้านคนจากประชากรวัย
แรงงาน  ๓๘.๖  ล้านคน  อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ  ๑  ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจาก
ร้อยละ  ๒๐.๐  ในปี  ๒๕๕๐  เป็นร้อยละ  ๑๐.๙  ในปี  ๒๕๕๖  คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ  โอกาสการ
ได้รับการศึกษา  บริการสาธารณสุข  บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  และการคุ้มครองทางสังคม  
อื่นๆ  รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ  มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ  ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น  ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคี
และพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองของประเทศ
ก็มีความก้าวหน้าไปมาก  รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ  
ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 
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 นอกจากนั้น  ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี  ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑  ได้
ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการ
บริหารจัดการที่ดีอันได้แก่  การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็น
ระบบดีขึ้นมีการกับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น  และฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง  มีการปรับปรุง
ในเรื่องกฎหมาย  กฎระเบียบต่างๆ  ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น  มีการสร้างความเป็นธรรม
ให้กับกลุ่มต่างๆ  สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น   ช่วยสร้าง
บรรยากาศของการแข่งขันในตลาด  และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัว
มากขึ้น 

 แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ   สังคม  และ
การเมือง  จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่  โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ  แต่คุณภาพคน
โดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ  ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือ
ระดับล่าง  ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า  ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า  ต้องอาศัยการเพิ่ม
ปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก  ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของ
เศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก  จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ 
ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า  โดยที่การใช้องค์ความรู้  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมเพื่อ
การเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย  การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ  การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูก
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า  การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย  ส าหรับการ
ด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ   การด าเนินงานเพื่อ
การพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า  ขาดความโปร่งใส  และขาดความรับผิดชอบ  ขณะที่ปัญหา
คอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่
เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า  การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล  และกฎระเบียบต่างๆ 
ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง  คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทาย
มาก  รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

 ทั้งนี้  ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ  
ได้แก่  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์   ในระยะเวลา  ๒๐  ปีต่อจากนี้ไป  
จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง  ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว  ย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ  ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ขณะเดียวกันประเทศไทยก็
เผชิญกับข้อจ ากัด  ด้านทรัพยากร  ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและ
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ  ก็มีนัยยะต่อการสร้าง
ความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม  ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์  ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อ
ยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง   และการปฏิรูปกฎระเบียบและ
กฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า  และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ  การ



แก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน  ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมือง
เพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ด ี
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 โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว                   
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์                
เข้มข้นขึ้น  เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง  โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน  สินค้าและบริการ  เงินทุน  องค์
ความรู้เทคโนโลยี  ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ  เป็นไปอย่างเสรี  ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่
ประเทศต่างๆ  เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน  ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น 
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ   สิทธิ
มนุษยชน  และกฎระเบียบทางการเงิน  เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ  ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น  โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ใน
ระยะ  ๔ - ๕  ปีต่อจากนี้ไป  ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน  รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะ
ไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้  คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า  และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น  รวมทั้ง
ทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก  และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

 ทั้งนี้  เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต                   
การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด      
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ  การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก                
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่าง
รอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ   เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้  และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง
ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม  การลงทุนเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการท างาน 
และการเรียนรู้  ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่าง
เป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหานั้นๆ  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว  เพื่อ
ก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  และกรอบการท างานของภาคส่วนต่างๆ  เพื่อให้ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาประเทศ  เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้                
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน  คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง  และประเทศสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืน  ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศจะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับ
ร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน              



การพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน  การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคต
ของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 
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 อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา  ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ  เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว  การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบาย                 
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง               
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ  ดังนั้น  เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  และเพื่อเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ  ประเทศไทย
จ าเป็นจะต้องมี  “ยุทธศาสตร์ชาติ”  ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่าง
เป็นระบบขนานใหญ่  เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้  และสามารถอาศัยโอกาสจาก
การเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมาย
ของประเทศ  และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย
ต่างๆ  ของบริบทโลก  และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

 การก าหนดให้มี  “ยุทธศาสตร์ชาติ”  เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถน าไป  สู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน   ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ า  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  และปัญหาความขัดแย้งในสังคม  รวมถึงสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไป
พร้อมๆ  กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวที
โลก  สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  และคนไทยใน
ประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติก าลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคน
ต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ  ซึ่งเป็นแนวทาง  ทิศทางและวิธีการที่ทุก
องค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง  เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุก
คนตอ้งการ  คือประเทศไทยมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืนในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ  อันได้แก่  การเมือง
ภายในประเทศ  การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา  การทหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ๒.๒ วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนำแล้ว  ด้วยกำร
พัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  
ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพ
แห่งเขตอ านาจรัฐ  การด ารงอยู่อย่างมั่นคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   ความมั่นคงทาง



พลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดลอ้มระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความมั่นคงในประชาคม 
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อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 ๒.๓ ยุทธศำสตร์ชำติ 
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น                   
จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทางการพัฒนา
ของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้น  จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะ
ยาว  เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ   และ
สร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน  และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน 
เอกชน  ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ”  หรือคติพจน์ประจ าชาติ  “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถ
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  โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร ์ สรุปได ้ ดังนี ้
 ๒.๓.๑ ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก   รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย  กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ  อาท ิ
 (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัด
คอร์รัปช่ัน  สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
 (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (๔) การพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ  เพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
 (๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
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 ๒.๓.๒ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม   เกษตรและบริการ  การ
สร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร  การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต  ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุก
ด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนาทุน
มนุษย ์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ  อาท ิ
 (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 
 (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ  โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป   รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ  สะอาดและปลอดภัยของโลก 
 - ภาคเกษตร  โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้ เข้มแข็งและยั่ งยืน   เพิ่ มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง   และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ  สะอาด  และปลอดภัย 
 - ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ   ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง  และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ  โดยการใช้ดิจิทัลและ
การค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
 - ภาคบริการ  โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย  มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม  เช่น  การท่องเที่ยว  และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ  ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ                
เป็นต้น 
 (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน   พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   (SMEs)  สู่สากล  และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
 (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ   จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง  และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
 (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ในด้านการขนส่ง  ด้านพลังงาน  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 



 (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ  ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ   เพิ่มบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ  รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
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 ๒.๓.๓ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย  ใจ  สติปัญญา  มีความเป็นสากล  มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรมจริยธรรม  รู้คุณค่าความเป็นไทย  มี
ครอบครัวที่มั่นคง  กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ  อาท ิ
 (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียม  และทั่วถึง 
 (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
 (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว
ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

 ๒.๓.๔ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม  เพื่อเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง  ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ  อาท ิ
 (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 ๒.๓.๕ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อ
เร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ   และมีความมั่นคงด้านน้ า  รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว  กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ  อาท ิ
 (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  ๒๕  ลุ่มน้ า  เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 ๒.๓.๖ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ   มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ  อาท ิ
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 (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง  บทบาท  ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ  ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 
 (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ  ให้ทันสมัย  เป็นธรรมและเป็นสากล 
 (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 ๒.๔ กลไกกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรพัฒนำ 
 ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ  ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ   อาทิ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนเฉพาะด้านต่างๆ  เช่น  ด้านความมั่นคง  เศรษฐกิจ  การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม  ฯลฯ  แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่  ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วง
เวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ   ของประเทศ  
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย  โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน  ภายใต้ระบบประชารัฐ  คือ  ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน  ภาคประชาชนและประชา
สังคม  ทั้งนี้  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและ
แนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ   จะสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

  ๒.๕ ปัจจัยควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์ชำติ 
 ๒.๕.๑ สำระของยุทธศำสตร์ชำติ  ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน  มีการก าหนด
เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ  รับรู้  และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน
สามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ  ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ  ของ
หน่วยงานปฏิบัติได ้ และมีการก าหนดตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
 ๒.๕.๒ ระบบและกฎหมำย  มีกฎหมายรองรับ  มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ  เพื่อให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ  รวมทั้งกรอบกฎหมาย
ด้านการจัดสรรงบประมาณ  ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติอย่างมีบูรณาการ  และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
 ๒.๕.๓ กลไกสู่กำรปฏิบัติ  มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์การ
น าไปสู่การปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล  รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล  บริหารจัดการและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถ
ก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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 ๑.๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่  ๑๒ 
 เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑                         
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่
ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้  แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที ่ ๑๒  เอาไว้แล้ว 
 ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนา  4  ปี  (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)  ของเทศบาลต าบลปะทิว                    
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  เทศบาลจึงได้น าทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ของเทศบาล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  มีรายละเอียด
ดังนี ้ 

๑. กรอบแนวคิดและหลักกำร 
 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่   ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ  กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ  
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน   เช่น  ปัญหา
ผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน  คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  เป็นต้น  ท าให้
การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่
ส าคัญ  ดังนี ้ 
 (๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
 (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
 (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถำนะของประเทศ 
 ๒.๑ ด้ำนเศรษฐกิจ 
 ๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนำฯ  ฉบับที่  ๑๑  เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ำกัดในกำร
ขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ  แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา  (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  ปี 
๒๕๔๐-๒๕๔๑)  จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ  ๕  ต่อปี  จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว  (GNP Per 
Capita)  ในปี  ๒๕๕๗  มาอยู่ที่ประมาณ  ๑๙๖,๒๔๐  บาท  หรือประมาณ  ๖,๐๔๑  ดอลลาร์  สรอ.  ต่อคน
ต่อปี  ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  (Upper Middle Income 
Country)  แต่ในระยะ  ๘  ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน  โดยขยายตัว
เฉลี่ยเพียงร้อยละ  ๓.๒  ชะลอจากร้อยละ  ๕.๗  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๙  ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของ



ระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลา
อันควร  โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง  ดังจะเห็นได้
จากสัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (Gross Domestic Product : GDP)  ลดลงจาก
ร้อยละ  ๔๑.๓  ในช่วงป ี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙  เป็นร้อยละ  ๒๕.๕  ในช่วงป ี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗  นอกจากนี ้ เมื่อ 
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เทียบกับประเทศอื่นๆ  ในภูมิภาค  จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี  ๒๕๔๓ 
– ๒๕๕๗  อยู่ที่ประมาณร้อยละ  ๔.๙  ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

 ๒.๒.๒ กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสู่ประเทศรำยได้ปำนกลำงขั้นสูง  แต่ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันเริ่มลดลง  โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น  (สัดส่วนของภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  และบริการในปี  ๒๕๕๓  ที่ระดับร้อยละ  ๙.๙ ๒๕.๔ 
และ  ๖๔.๗  เป็นร้อยละ  ๗.๒  ๒๘.๕  และ ๖๔.๓  ในปี  ๒๕๕๗  ตามล าดับ)  โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการ
สั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ท าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหาร
จัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน   (Supporting Industry)  และอุตสาหกรรมที่มี
เทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น  จนประเทศ
ไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า  ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่ม
ในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไป
อย่างล่าช้า  ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (Total Factor Productivity : TFP)  ที่
ลดลงท าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออก
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 ผลิตภำพกำรผลิตของปัจจัยกำรผลิตรวม  (TFP)  ยังคงอยู่ในระดับต่ ำท ำให้ขำด
พลัง  ในกำรขับเคลื่อนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจำกกำรเป็นประเทศรำยได้ปำนกลำง   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  ฉบับที่  ๑๑  ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิต
ของปัจจัยแรงงาน 

 ๒.๑.๔  กำรลดลงของควำมแข็งแกร่งด้ำนเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อ                
กำรแก้ไขปัญหำเชิงโครงสร้ำง  กำรรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก  และกำรด ำเนินนโยบำยและ                  
กำรบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจในอนำคต  แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรง
ถึงสองครั้งในปี  ๒๕๒๔  และ  ๒๕๔๐  แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท าให้
เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง  โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใน
ระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออ านวยต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาวมากขึ้นโดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ  ๓๗.๙  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๐  



เป็นร้อยละ  ๔๒.๒  ในช่วง  ๓  ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๑  ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัย
ทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมา
และจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 
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 ๒.๑.๕ อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มำกนัก   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  ประเทศชั้นน า  ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไป
ประกอบธุรกิจประจ าปี  ๒๕๕๘  หรือ  Ease  of  Doing  Business  ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลก
นั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่  ๒๖  จาก  ๑๘๙  ประเทศทั่วโลก  

๒.๑.๖ สถำนกำรณก์ำรพฒันำวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับกำรยกระดับดีขึ้น  จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 
และเช่ือมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน  แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่
มีรายได้สูงโดย  ในปี  ๒๕๕๗  อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่  ๔๗  และด้าน
เทคโนโลยีที่  ๔๔  จาก  ๖๑  ประเทศที่จัดอันดับโดย  IMD  ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่  ๓๗  และ  ๔๓  
ตามล าดับในปี  ๒๕๕๑  และตลอดช่วงระยะเวลา  ๑๔  ปีที่ผ่านมา  (๒๕๔๓-๒๕๕๖)  ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาต่อ  GDP  ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗  ต่อ  GDP  โดยในปี  ๒๕๕๖  (ข้อมูลล่าสุด)  
ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  ๐.๔๘  ต่อ  GDP  โดยเป็นการลงทุนวิจัย
และพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ  ๕๓  และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ  ๔๗  ขณะที่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว  เช่น  เกาหลีใต้  ญี่ปุ่น  สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อย
ละ  ๔.๐๓,  ๓.๓๕,  ๒.๗๙,  และ  ๒.๒๗  ต่อ  GDP  ในป ี ๒๕๕๕  ตามล าดับ 
 ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า  โดยในปี  ๒๕๕๖  
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน  ๑๑  คนต่อประชากร  ๑๐,๐๐๐  คน  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศพัฒนาแล้ว  ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ  ๒๐-๓๐  คนต่อประชากร  ๑๐,๐๐๐  คน  
 ๒.๑.๗ สถำนกำรณ์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนยังคงมีปัญหำในหลำยๆ   ด้ำน  ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรายได้ตามเป้าหมายและยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ  การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ  การให้บริการน้ าประปายัง
กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค  และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ  การให้บริการ  ICT  ยังไม่
ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง  และมีราคาค่อนข้างสูง  ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  นอกจากนั้น  การส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ  ICT  อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด  
ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้  ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ   โดยเฉพาะการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  การรักษาความปลอดภัย  และข้อจ ากัดต่อการ
ท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ  ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะ



เฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม   เช่น  ความรู้ด้านภาษา  ความรู้ด้านเทคโนโลยี  และ
ความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ  เป็นต้น 

  
 

- 31 – 

 

 ๒.๒ ด้ำนสังคม 
 ๒.๒.๑ โครงสร้ำงประชำกรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่กำรเป็นสังคมสูงวัย  แต่ยังคงมีปัญหำทั้งใน              
เชิงปริมำณและคุณภำพของประชำกรในทุกช่วงวัย  เนื่องจากปัจจัยหลักๆ  ได้แก่ 
 (๑) ประชำกรวัยเด็กของไทยมีจ ำนวนลดลงอย่ำงรวดเร็ว  มีพัฒนำกำรไม่สมวัย
และกำรตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก  ๖.๓  คน  ในช่วงปี 
๒๕๐๗-๒๕๐๘  เป็น  ๑.๖๒  คน  ในช่วงปี  ๒๕๔๘ - ๒๕๕๘  และคาดว่าในปี  ๒๕๘๓  จะลดลงเหลือเพียง  
๑.๓  คน  
 (๒) ก ำลังแรงงำนมีแนวโน้มลดลง  และแรงงำนกว่ำร้อยละ  ๓๐  เป็นประชำกร
กลุ่ม   เจเนอเรชั่น  Y  (Gen Y)*  ขณะที่ผลิตภำพแรงงำนยังเพิ่มขึ้นช้ำ  ซึ่งจะเป็นข้อจ ำกัดต่อกำรพัฒนำ
ในระยะต่อไป  ก าลังแรงงานของไทยมี  จ านวน  ๓๘.๙  ล้านคนในช่วงปี  ๒๕๕๕-๒๕๕๗  และเริ่มลดลงร้อย
ละ  ๐.๑  ในปี  ๒๕๕๖  และร้อยละ  ๐.๒  ในปี  ๒๕๕๗  ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ  ๒.๒  
ต่อปีในช่วง  ๑๐  ปีที่ผ่านมา  (ปี  ๒๕๔๘ – ๒๕๕๗)  แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน  เช่น  มาเลเซีย  ๑  
เท่าตัว  และสิงคโปร์  ๕  เท่าตัว  และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ  ๖๕.๑  มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า 
นอกจากน้ี  ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย  ซึ่งมีจ านวนร้อยละ  ๒๗  ของประชากรในปี  ๒๕๕๓  มี
ลักษณะความเป็นปัจเจกสูง  ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว  ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและ
อัตราการเจริญพันธ์ุรวมของประเทศในอนาคต 
 (๓) กลุ่มผู้สูงอำยุวัยกลำงและวัยปลำยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  สะท้อนถึงภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพที่เพิ่มมำกขึ้น   ขณะที่ผู้สูงอำยุจ ำนวนมำกยังมีรำยได้ไม่เพียงพอในกำรยังชีพ  
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก  ๑๐.๓  ล้านคน  (ร้อยละ ๑๖.๒)  ในปี  ๒๕๕๘  เป็น  ๒๐.๕  ล้านคน  (ร้อยละ  
๓๒.๑)  ในปี  ๒๕๘๓  การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่
เพิ่มสูงขึ้น  แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น  แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  เนื่องจากมีการ
ออมน้อย  และแหล่งรายได้หลักร้อยละ  ๗๘.๕  ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  
 ๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนำดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลำกหลำยรูปแบบมำกขึ้น  อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก  ๓.๖  คนใน
ปี  ๒๕๔๓  เหลือ  ๓  คน  ในปี  ๒๕๕๖  โดยครัวเรือนเดียว  ครัวเรือน  ๑  รุ่น  และครัวเรือนแหว่งกลางมี
การขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี  ๒๕๔๓ – ๒๕๕๖  ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลง
ไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 
 ๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหำเชิงคุณภำพทั้งด้ำนสุขภำพ  กำรเรียนรู้  และคุณธรรมจริยธรรม                 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น  อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย  ปี  ๒๕๕๗  เพศชาย  ๗๑.๓ ปี เพศ
หญิง  ๗๘.๒  ปี  แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ  เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ 
อย่างไรก็ตาม  คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น  จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ  
๑๕.๕๙  ปี  เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยช่วงปี  ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖  มีการศึกษาเฉลี่ย  ๘.๙  ปี  ขณะที่คุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับต่ า  สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ใน
ปี  ๒๕๕๖  มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  นอกจากน้ี  คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดย



ผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ  พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด  คือ  ความซื่อสัตย์สุจริต  และการทุจริตคอร์รัปชั่น 
โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
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 ๒.๒.๔ สถำนกำรณ์ควำมยำกจนมีแนวโน้มลดลง  แต่ยังคงมีควำมเหลื่อมล้ ำของกำร
กระจำยรำยได้  สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ  ๔๒  ในปี  ๒๕๔๓  เหลือร้อยละ  ๑๐.๙  ในปี  
๒๕๕๖  แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ  ขณะที่ความเหลื่อมล้ า
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  สาเหตุพื้นฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล   ส่งผลให้การกระจาย
ประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ  ในสังคมไม่ทั่วถึง*  ประชากรที่เกิดชว่งปี  ๒๕๕๕ - ๒๕๔๖ 
 ๒.๒.๕ ควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหำส ำคัญของสังคมไทย  อัน
เนื่องมาจาก 
 (๑) ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนสินทรัพย์ทั้งด้ำนกำรเงินและกำรถือครองที่ดินยังคงกระจุก
ตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ  ๒๐  มี
การถือครองที่ดินมากที่สุด  มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ  ๒๐  ที่มีการถือครอง
ที่ดินน้อยที่สุด  ๓๒๕.๗  เท่า  เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน  และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 
 (๒) เด็กยำกจนยังเข้ำไม่ถึงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนขณะที่ โอกำสในกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำในระดับปริญญำตรียังมีควำมแตกต่ำงกันตำมฐำนะของกลุ่มประชำกร   ระหว่ำงเขตเมือง - 
ชนบทและระหว่ำงภูมิภำค  มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา  โดยกลุ่ม
ประชากรร้อยละ  ๑๐  ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด  มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่ม
ประชากรร้อยละ  ๑๐  ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ  ๑๙.๑  เท่า  นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูง
กว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ  ๒.๒  เท่า 
 (๓) คุณภำพกำรให้บริกำรสำธำรณสุขยังคงมีควำมเหลื่อมล้ ำกันระหว่ำงภูมิภำค  
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  อาทิ  จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขใน
ปี  ๒๕๕๖  พบว่า  อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง  
๓.๖  เท่า 
 (๔) ควำมเหลื่อมล้ ำกำรเข้ำถึงกำรคุ้มครองทำงสังคมของแรงงำน  แรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น  จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา  ๕๐  ที่เพิ่มขึ้นจาก  ๑.๒๙  ล้านคน  ในป ี 
๒๕๕๕  เป็น  ๒.๔๗๑  ล้านคน  ในปี  ๒๕๕๗  ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  ๔๒.๔  ในปี  
๒๕๕๗  อย่างไรก็ตาม  แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ  ๒.๑  เท่า  ในปี  
๒๕๕๖ 
 (๕) ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม  เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย 
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม  และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน 
นอกจากนี้  ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม   ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
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 ๒.๒.๖ คนไทยมีควำมมั่นคงทำงสังคมมำกขึ้น  จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ  ๙๙.๙  ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ   โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ  ๗๓.๘  ระบบ
ประกันสังคมร้อยละ   ๑๖.๗  และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ  ๗.๑  ขณะที่ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยในปี  ๒๕๕๘  ผู้สูงอายุ
ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ  ๘.๓  ล้านคน  จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ  
๑๐.๔  ล้านคน  ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น  ๘๐๐  บาท  ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ  ๘๙.๕  และ
รัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการ
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตามสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
และผู้ยากไร้  แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ  แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
รายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง  ๔.๕๔๔,๙๒๖  ครัวเรือน  อย่างไรก็ตาม  รัฐเริ่มให้
ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร ้
 ๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงำมของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมำกขึ้น  อาทิ  การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน  และความสะดวกสบาย  ละเลยเรื่องวินัย  มี
ความเห็นแก่ตัว  ไม่รู้จักเสียสละ  ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และขาดความรับผิดชอบ  นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม  โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทาง
ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๒.๒.๘ ควำมเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น  ชุมชนสำมำรถแก้ปัญหำและสนองตอบ
ควำมต้องกำรของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น  โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และ
บูรณาการเป็นแผนต าบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอและ
แผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้   และงบประมาณในกิจกรรมที่ เกิน
ความสามารถของชุมชน  มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก  ๑๔๒,๖๓๒  แห่ง  ในปี  ๒๕๕๕  เป็น  ๑๕๒,๓๗๗  แห่ง  ในปี  ๒๕๕๖  ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ  ร้อยละ  ๓๒.๕๑  ขององค์กรทั้งหมด  และองค์กรการเงิน  ร้อยละ  ๒๖.๗๗  
 ๒.๒.๙ ควำมไม่ยอมรับในควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกันส่งผลให้เกิดควำมขัดแย้งในสังคม  
ในช่วงระยะเวลากว่า  ๑๐  ปีที่ผ่านมา  ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ  ที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น  น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต  ทรัพย์สิน  และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 
 ๒.๓ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒.๓.๑ ทรัพยำกรธรรมชำติส่วนใหญ่ถูกน ำไปใช้ในกำรพัฒนำจ ำนวนมำกก่อให้เกิดควำม
เสื่อมโทรมอย่ำงต่อเนื่องและเกิดปัญหำควำมขัดแย้งในกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติมำกขึ้น 
 (๑) พื้นที่ป่ำไม้ลดลง  เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น  ท าให้ความต้องการใช้
ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร  การอยู่อาศัย  และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย  พื้นที่
ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น  โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก  ๑๗๑.๐๒  ล้านไร่  หรือร้อยละ  ๕๓.๓๓  ของพื้นที่
ทั้งหมดของประเทศในปี  ๒๕๐๔  เป็น  ๑๐๒  ล้านไร ่ หรือคิดเป็นร้อยละ  ๓๑.๖  ในปี  ๒๕๕๖ 
 



 
 
 
 

- 34 – 
 
 (๒) ทรัพยำกรดินเสื่อมโทรมท ำให้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพถูกคุกคำม  
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ  การชะล้างพังทลายของดิน  นอกจากนี้  ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา  ซึ่งมี
ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์  การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณา
การของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือ
ครองที่ดิน  ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม  โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย
ระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
 (๓) ป่ำชำยเลนและระบบนิเวศชำยฝั่งถูกทำลำย   และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อื่นๆ  จ านวนมาก  เช่น  การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง  โดยเฉพาะการท านากุ้ง  การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม  ท้าให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี  ๒๕๐๔  ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า  ๒.๓  ล้านไร่  เหลือเพียง  
๑.๕  ล้านไร่  ในปี  ๒๕๕๒  คิดเป็นการลดลงร้อยละ  ๓๔.๘  ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่าง
จริงจังโดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี  ๒๕๓๔  และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ  อย่างไรก็
ตามในระหว่างปี  ๒๕๔๙ – ๒๕๕๔  พบว่า  ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น  ในปี  ๒๕๕๔  ผลผลิตประมงทะเลมี
ปริมาณเพียง  ๑.๖๑  ล้านตันลดลงจากปี  ๒๕๔๙  ที่มีปริมาณ  ๒.๔๒  ล้านตัน  ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าเพิ่มมากขึ้น 
 (๔) กำรผลิตพลังงำนในประเทศไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร  แต่ประสิทธิภำพกำร
ใช้พลังงำนดีขึ้น  ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด  ๓๐  ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิง
พาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดย
ในป ี ๒๕๕๕  ต้องน าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ  ๖  อยู่ที่ระดับ  ๑.๐๘  ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน  คิดเป็น
ร้อยละ  ๕๔  ของความต้องการใช้ในปี  ๒๕๕๕  และคิดเป็นร้อยละ  ๑๒.๕  ของ  GDP  โดยน้ ามันดิบมีการ
น าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ  ๗๖  ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด  ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี  
๒๕๕๕  เพิ่มขึ้น  ร้อยละ  ๖.๘  อยู่ที่ระดับ  ๑.๙๘๑  พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน  ทั้งนี ้ ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น  โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัว
ของ  GDP  โดยในปี  ๒๕๕๕  การเพิ่มขึ้นของ  GDP  ร้อยละ  ๑  ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ  ๐.๖  
 (๕) ทรัพยำกรน้ ำยังมีส่วนที่ไม่สำมำรถจัดสรรได้ตำมควำมต้องกำร   ประเทศไทย
ประกอบด้วย  ๒๕  ลุ่มน้ าหลัก  น้ าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม  ๒๘๕,๒๒๗  ล้านลูกบาศก์เมตร  ขณะที่การ
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ  ๒๘  ของปริมาณน้ าตามธรรมชาติ  มีแอ่งน้ าบาดาล
ทั้งหมด  ๒๗  แอ่ง  น้ าบาดาลมีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ  ๑.๑๓  ล้านล้านลูกบาศก์
เมตร  มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้  โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ  ๖๘,๒๐๐  ล้าน
ลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามการพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้   มีข้อจ ากัดในเรื่องของความคุ้มทุน  เนื่องจากมี
ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า  และการด าเนินการส ารวจสูง  ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ  ในปี  
๒๕๕๗  มีจ านวนประมาณ  ๑๕๑,๗๕๐  ล้านลูกบาศก์เมตร  โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาค
ส่วนต่างๆ  มีจ านวน  ๑๐๒,๑๔๐  ล้านลูกบาศก์เมตร  และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีก
ประมาณ  ๔๙,๖๑๐  ล้านลูกบาศก์เมตร 
 



 
 
 
 

- 35 – 
 
 ๒.๓.๒ ปัญหำสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
 (๑) ปัญหำขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงมีประสิทธิภำพ  แนวโน้มอัตราการ
เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก  ๑.๐๔  กิโลกรัม/คน/วัน  ในปี  ๒๕๕๓  เป็น  ๑.๑๑  
กิโลกรัม/คน/วัน  ในปี  ๒๕๕๗   สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ  ๑๙  และมี
การน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ  ๑๘  ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙   
ล้านตัน  ในปี  ๒๕๕๖  ของเสียอันตราย  ในปี  ๒๕๕๗  มีประมาณ  ๒.๖๙  ล้านตัน  โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ  ๑๐  ต่อปี  เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  
ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้   หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมี
กฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม
สามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ  ๗๐  โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง   เนื่องจากต้นทุนในการ
ก าจัดสูง 
 (๒) มลพิษทำงอำกำศยังเกินมำตรฐำนหลำยแห่ง  แต่มีแนวโน้มดีขึ้น  ในปี  ๒๕๕๗         
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ  และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง
ก๊าซโอโซน  และสารอินทรีย์ระเหยง่าย  (VOCs)  โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด  จังหวัดระยอง  ที่
ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย  ในขณะที่พื้นที่อื่น  เช่น  กรุงเทพฯ  ปทุมธานีเชียงใหม่  ขอนแก่น 
พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน  แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา  ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุง
มาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี  ๒๕๕๗  ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซิน
มีปริมาณลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก  EURO  ๓  เป็น  EURO  ๔  ตั้งแต่
ปี  ๒๕๕๕  และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน  การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า 
อย่างไรก็ตาม  ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษ
จากหมอกควัน  ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ  โดยความร่วมมือและการท างาน
ระหว่างภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  และประชาชนดีขึ้น 
 (๓) คุณภำพน้ ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง  สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง  ๑๐  
ปี  ที่ผ่านมา  (พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๗)  มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง  โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง
ส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ย
ตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์  และการระบายน้ าเสียจากชุมชน  ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  มี
จ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน   โดยปัจจุบัน  
มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน  ๑๐.๓  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน  ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้น
ได้เพียงร้อยละ  ๓๑ 
 (๔) ประเทศไทยปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น  แต่อัตรำกำรเติบโตลดลง  ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ตามปริมาณความต้องการใช้
พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  จากรายงานแห่งชาติฉบับที่  ๒  การจัดท าบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย  ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ในปี  ๒๕๓๓  ปริมาณ  
๒๒๙.๐๘  ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  และเพิ่มเป็น  ๒๖๕.๙  ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 



ในปี  ๒๕๔๗  โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ  ๓.๓  ต่อปี  อย่างไรก็ตาม  
อัตราการเติบโตลดลงในช่วง  ๕  ปีที่ผ่านมา  ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ  ที่มีการ
ด าเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ 
 

- 36 – 
 
ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ  ๑.๑  จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพิ่มการดูด
กลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 
 ๒.๓.๓ ภัยพิบัติทำงธรรมชำติโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีควำมรุนแรง
มำกขึ้น  ส่งผลกระทบต่อภำคกำรผลิตและวิถีกำรด ำรงชีวิตของคนไทย  ทั้งอุทกภัย  ภัยแล้ง  วาตภัย  และ
ดินถล่ม  สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท  อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัย
แล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ  ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้ าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ  ของโลก 
 ๒.๔ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกลไกกำรพัฒนำ 
 ๒.๔.๑ ด้ำนธรรมำภิบำล 
 (๑) ประเทศไทยจะต้องให้ควำมส ำคัญกับเรื่องธรรมำภิบำลอย่ำงเร่งด่วน   จากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย   ชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี  ๒๕๕๖  แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ใน
ระดับที่ต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว  ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่อง
ธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลัก
ธรรมาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ.
๒๕๕๒  มีอย่างน้อย  ๖  ประการคือ  (๑)  หลักนิติธรรม  (๒)  หลักคุณธรรม  (๓)  หลักความโปร่งใส  (๔)  
หลักความมีส่วนร่วม  (๕)  หลักความรับผิดชอบ  (๖)  หลักความคุ้มค่า  ขณะนี ้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่
ทุกภาคส่วน  ได้แก่  ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์  ขายเสียง  มีการทุจริตเพ่ือให้
ได้รับการเลือกตั้ง  มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ  มีระบบการบริหารงาน
ที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล  มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง   ภาคธุรกิจ
บางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ  กระท าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ  ปิดงานอย่าง
รวดเร็ว  ผูกขาดทางธุรกิจ  หลีกเลี่ยงภาษี  ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับ
การทุจริตต่างๆ  ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้นสถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรม
เสียเอง  มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม  ขาดความโปร่งใส  ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนา
เป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์  สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง  ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการ
ทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง  รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษา
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 
 (๒) ภำคเอกชนมีกำรประเมินหลักบรรษัทภิบำล  ตั้งแต่ปี  ๒๕๔๔  โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (Thai  Institute  of  Directors : IOD)  ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง  พบว่าบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิ
บาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  ๗๒%  ในปี  ๒๕๕๗  ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี  ๒๕๔๕  ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ที่  ๕๒%  และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี  ๒๕๕๔  ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  ๗๗%  แสดงให้เห็นว่า 



บริษัทจดทะเบียนไทยให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน
และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 
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 ๒.๔.๒ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรกระจำยอ ำนำจ 
 (๑) กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีกำรปรับปรุงตำมยุคสมัย  พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔  ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น  ๓  ส่วนได้แก่ 
บริหารราชการส่วนกลาง  บริหารราชการส่วนภูมิภาค  และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจาย
อ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดย
ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน  รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ  ทั้งนี้การปฏิรูป
ระบบราชการ  ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. ๒๕๔๕  มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น  ๒๐  กระทรวง  และส่วน
ราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตร ี กระทรวง  หรือทบวง 
 (๒) กำรกระจำยอ ำนำจเกิดผลส ำเร็จหลำยด้ำนแต่ยังมีปัญหำที่ต้องแก้ไข             
การกระจายอ านาจให้แก่   อปท .  ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐  และ  พ.ศ. ๒๕๕๐  และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่  ๑  
และฉบับที่  ๒  นอกจากนั้น  มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ  หน้าที่และเพิ่ม
รายได้ในการด าเนินงานของ  อปท.  โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๓  สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อ
รายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ  ๑๓.๓๑  เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  ๒๕.๑๗  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๐  และร้อยละ  
๒๘.๒๑  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่  อปท.  ฉบับที่  ๑  จ านวน  ๑๘๕  ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน  ๒๔๕  ภารกิจ
และถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ  ฉบับที่  ๒  จ านวน  ๗๕  งาน/กิจกรรมจาก  ๑๑๔  งาน/กิจกรรม 
และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๙.๘๕๐  คนแบ่งเป็นข้าราชการ  
๑,๓๗๘  คน  บุคลากรทางการศึกษา  ๕,๒๙๕  คน  ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานี
อนามัย  จ านวน  ๗๙  คน  และลูกจ้างประจ า  ๓,๐๙๘  คน  อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไขเช่น 
การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ท าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล  ปัญหาการซื้อเสียง  ท าให้การ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม  และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ  อปท.  ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่น
จัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ  ๙.๙๐  ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙  และเพิ่ม
เป็นร้อยละ  ๑๐.๖๕  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  คิดเป็น
ร้อยละ  ๓๘.๕๒  และร้อยละ  ๓๙.๔๖  ตามล าดับส่งผลให้  อปท.  ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น 
เช่น  การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม  การค้า  การบริการ  การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก  การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 
 ๒.๔.๓ ด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  ไทยก ำลังประสบปัญหำกำรทุจริตเชิงนโยบำยและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่ำงมำก  พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีต



ที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างรับสินบน  ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้  เนื่องจากมี
ความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริต
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาทอันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็น
รูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจใน
โลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและ 
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ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน  และมาตรการต่างๆ  ที่ออกมา 
รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ   ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา
เหล่านี้ได้  ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  (Corruption  Perception  Index : CPI)  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ  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  (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชัน่น้อย) 

๓ บริบทกำรเปลี่ยนแปลงและภำพอนำคตประเทศไทย 
 ๓.๑ บริบทภำยใน 
 ๓.๑.๑ ภำพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐำน  ภายใต้สมมติฐาน  (๑)  แนวโน้มการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ  ๓.๘  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  และร้อยละ  ๔.๒  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่  ๑๓  (๒)  การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  ๔  (๓)  ราคาน้ ามันเฉลี่ย  ๗๐ – ๙๐  ดอลลาร์  
สรอ.  ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  และเฉลี่ย  ๘๐ – ๑๐๐  ดอลลาร ์ 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)  ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ  
๐.๒  และร้อยละ  ๐.๗  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  และ  ๑๓  ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้  
เศรษฐกิจไทยในช่วง  ๑๐  ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  ๓.๓ – ๔.๓  โดยมีค่ากลางของการ
ประมาณการร้อยละ  ๓.๘  ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ  รายได้สูงในช่วงปี  
๒๕๗๑  (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  ๔.๓ – ๒๕๗๔)  (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓)  
การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปาน
กลางอย่างถาวรมากขึ้น  เมื่อค านึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว  โดยเฉพาะ  (๑)  การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหด
ตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ  ๑.๐  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๔  ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น  (๒)  ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
ยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากร
ผู้สูงอายุ  (๓)  จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี  ๒๕๗๐  ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนอง
ความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง   (๔)  การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  
ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย  (๕)  ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท าให้การจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ้น  (๖)  เกณฑ์รายได้
ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ  ๑๐๐ - ๒๐๐  ดอลลาร ์ สรอ.  ต่อคน
ต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ  เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศ



ไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ  มีความภาคภูม ิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
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 ๓.๑.๒ กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการ
พึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น   โดยในปี  ๒๕๕๓  มีประชากรวัย
แรงงาน  ๕  คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ  ๑  คน  และคาดการณ์ว่าในปี  ๒๕๘๓  จะเหลือประชากรวัย
แรงงานเพียง  ๑.๗  คนแบกรับผู้สูงอายุ  ๑  คน  การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะ
จากประเทศเพื่อนบ้าน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงาน
จะช้าลง  ผลิตภาพแรงงานไทย  อาจเพิ่มขึ้นช้า  ปัญหาการค้ามนุษย์  และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้น
พื้นฐานที่จ าเป็น  ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย  อาทิ  อาชญากรรม  โรคระบาด 
และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม  อย่างไรก็ตาม  นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ 
ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น   สศช.  จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี  ๒๕๔๖  ซึ่งอยู่ที่  ๑๒,๗๔๕  ดอลลาร์  สรอ.  
ต่อคนต่อป ี

 ๓.๑.๓ ควำมเหลื่อมล้ ำ  ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้าน
รายได้  โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ  น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม  และ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม   จากการ
กระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ  ในสังคม  บางพื้นที่และบางสาขาการผลิต
ไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง  ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่ม
คนรวยร้อยละ  ๑๐  ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ  ๑๐  ของประชากร  มีความแตกต่างกันถึง  ๓๔.๙  
เท่า  ในปี  ๒๕๕๖  นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ  อาทิ  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  
คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม   การแย่งชิง
ทรัพยากร  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

 ๓.๑.๔ ควำมเป็นเมือง  การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพื่อ
ลดความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก  อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ  จึงจ าเป็นที่จะต้องมี
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง   การใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า  บริการ  และอุตสาหกรรม  ตลอดจนการ
แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรท้องถิ่น  การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร  รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชน
และอุตสาหกรรม  ทั้งนี้  การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม  การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด  การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง  และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้นนอกจากนี้  ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อ
หรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่
มีจ านวนมาก 
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 ๓.๑.๕ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 (๑) ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๘  วำงกรอบด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ  เอื้อต่อกำรพัฒนำธรรมำภิบำลภำครัฐ  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 
๒๕๕๘  มีมาตราส าคัญๆ  ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการ
พัฒนาอาทิ  มาตรา  ๖๙  หน่วยงานของรัฐ  องค์การเอกชน  หรือองคก์รใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน 
มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ  เพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและ
ตรวจสอบมาตรา  ๘๒  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  และต้องจัดระบบงานราชการและ
งานของรัฐอย่างอื่น  ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้าง
ความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน  กระจายอ านาจและจัดภารกิจ  อ านาจหน้าที่  และขอบเขตความรับผิดชอบที่
ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่นรวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ  มาตรา  ๘๙  รัฐต้องด าเนินนโยบาย
การเงิน  การคลัง  และงบประมาณภาครัฐ  โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง  และการใช้
จ่ายเงินแผ่นดิน  อย่างคุ้มค่า  จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม  มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม  มี
ประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 (๒) ภำคประชำสังคมให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐสถำบันทำง
สังคม  อาทิ  มูลนิธิ  สถาบันการศึกษา  หน่วยงานวิจัยต่างๆ  น าเสนอผลการติดตาม  วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิ
บาล  การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐ
และการกระจายอ านาจ  เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ  เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจ
ภาครัฐหันมาพิจารณาทบทวน  แนวนโยบาย  มาตรการ  และกลไกการท างานต่างๆ  ให้เหมาะสมมากขึ้น 

 ๓.๒ บริบทภำยนอก 
 ๓.๒.๑ กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของโลก  องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่า
ในช่วงปี  ๒๕๔๔ – ๒๖๔๓  (ค.ศ. ๒๐๐๑ - ๒๑๐๐)  จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ  หมายถึงการมีประชากร
อายุ  ๖๐  ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ  ๑๐  ของประชากรรวมทั่วโลกโดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่
ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  เช่น  ญี่ปุ่น  อเมริกา  ยุโรป  ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมี
ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผล
ให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ  และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้นนอกจากนี้  มีความ
ต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น  นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนา
ด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ  ด้านการท่องเที่ยว  ที่พักอาศัย  การให้บริการสุขภาพในรูปแบบ
ต่างๆ  รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 



 ๓.๒.๒ กำรปรับเปลี่ยนด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว  การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็ว
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยี
มาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมาก
ขึ้น  มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง   Information  
Technology  กั บ   Operational  Technology  หรือที่ เรียกว่ า   Internet  of  Things  (เทคโน โลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ  เครื่องมือต่างๆ  เช่น  โทรศัพท์มือถือรถยนต์  ตู้เย็น  โทรทัศน์  และอื่นๆ  
เข้าไว้ด้วยกัน)  เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น  โดยหากภาคการผลิต 
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ที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน  ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา  และนวัตกรรม  
จะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
 ๓.๒.๓ ควำมเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภำคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
 (๑) แนวโน้มกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้ำน   มีการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ   ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศไทย  ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ  ระเบียบ  กติกา  ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
 (๒) กำรเปิดเสรีภำยใต้ข้อตกลงประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี  ๒๕๕๘  จะน ามา
ซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ  หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่  ๑)  การลด
ข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ  ๒)  โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนา
ตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ  ๓)  
โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุ ภูมิภาคและใน
ภูมิภาคในระยะต่อไป  
 (๓) กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำกับประเทศที่พัฒนำแล้ว   จะมีการน าประเด็นด้าน
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม  ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดย
แรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน   แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร
และสินค้าขั้นปฐม  แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุ
ภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร  สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น  รวมทั้งแนวนโยบายและ
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง  ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้
มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  (Inclusive  Growth)  
ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 (๔) ตลำดเงิน ตลำดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีควำมเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง
แผนฯ  ๑๒  เนื่องจาก  ๑)  ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้น
แผนพัฒนาฯ  และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ  ๒) 
ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ  ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่
วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศ
ส าคัญๆ  ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 



 (๕) ควำมเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก  ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร 
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์  ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง  ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ  และ
ความเชื่อในสังคมตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  กระบวนการเรียนรู้  และพฤติกรรมการบริโภคของคน
ในประเทศ 
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 ๓.๒.๔ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
 (๑) กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  (Climate Change)  จะส่งผลกระทบ
ซ้ ำเติมต่อสถำนกำรณ์ควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมรุนแรงมำกขึ้น   
อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น  ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน   เกิดฝนขาดช่วง  และมีฤดูกาล
เปลี่ยนไป  ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม  แหล่งน้ าขาดแคลน  ผลผลิต
ทางการเกษตรลดลงเกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์  และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรค
ระบาดใหม่เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ   เช่น  ระบบนิเวศป่าไม้  ระบบนิเวศ
ชายฝั่ง  พื้นที่ชุ่มน้ า  เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง  และการสูญเสียแนวปะการัง  การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพดังกล่าวข้างต้น  จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร  สุขภาพ  พลังงาน  และลดทอนขีดความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
 (๒) กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทำงธรรมชำติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีควำมรุนแรงมำกขึ้น  ทั้งอุทกภัย  ภัยแล้ง  แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต  การพัฒนาอุตสาหกรรม  และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  รวมทั้ง
วิถีการด ารงชีวิตของประชาชน  นอกจากนี้  ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 
 ๓.๒.๕ วำระกำรพัฒนำของโลกภำยหลัง  ค .ศ. ๒๐๑๕  (Post  ๒๐๑๕  Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง  ค.ศ. ๒๐๑๕  คือ  การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
กรอบสหประชาชาติ   (Sustainable  Development  Goals – SDGs)  ในช่ วงเวลา  ๑๕   ปี   โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๗  ประกอบด้วยเป้าประสงค์  (Goal)  จ านวน  
๑๗  ข้อ  และเป้าหมาย  (Target)  จ านวน  ๑๖๙  ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคตที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป  ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา  มีความ
เท่าเทียมกันทางเพศส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน  มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  มีรูปแบบการผลิตและ
การบริโภคแบบยั่งยืน  เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   สงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน  ส่งเสริมให้
สังคมมีความสุข  มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

๔ กรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย 
 ๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ   ฉบับที่   ๑๒  จากสถานะของประเทศและบริบทการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่ประเทศก าลังประสบอยู่  ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  ยังคงมี



ความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๑  และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  การพัฒนา
ที่ยึดหลักสมดุล  ยั่งยืน  โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  ต้องให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง  มีความมั่นคง  และยั่งยืน  สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว  
“มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  ของประเทศ 
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 ๔.๒ กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ  (Country  Strategic  Positioning)  
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่   สศช.  ได้จัดท าขึ้น
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง  และโลจิ
สติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading  and  Service  Nation)  เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ๔.๓ เป้ำหมำย 
 ๔.๓.๑ กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 
  (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
 (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว  (GDP  Per  Capita)  และรายได้ประชาชาติ
ต่อหัว  (GNP  Per  Capita)  ณ  สิ้นแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  ในปี  ๒๕๔๖  เพิ่มขึ้นเป็น  ๓๑๗,๐๕๑  บาท  
(๙,๓๒๕  ดอลลาร ์ สรอ.)  และ  ๓๐๑,๑๙๙  บาท  (๘,๘๕๙  ดอลลาร ์ สรอ.)  ต่อคนต่อป ี
 (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ  ๒.๕  ต่อปี 
 (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘.๐  (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๑๐.๐  และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ  ๗.๕  ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๔.๐  ต่อปี) 
 ๔.๓.๒ กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำง
สังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 
 (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security)  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
 (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 ๔.๓.๓ กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
 (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 ๔.๓.๔ กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 



 (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 ๔.๓.๕ กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 
 (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
 (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
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๕ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ๕.๑ กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 
 ๕.๑.๑ กำรส่งเสริมด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ  พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา  ด้านบุคลากรวิจัย 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และด้านการบริหารจัดการ  รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาท
หลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิง
พาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 ๕.๑.๒ กำรพัฒนำผลิตภำพแรงงำน  สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใน
การพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ
รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนโดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี   เร่งรัด
ให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้   สนับสนุนให้แรงงานและ
ปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต   เพื่อให้
แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยง
กันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
 ๕.๑.๓ กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรที่เข้มแข็งและพำณิชย์ดิจิตอล  พัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและ
มาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของคนไทยและสนับสนุนให้มีการ
ขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่ เป็นของตนเองมากขึ้น   ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต  บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
 ๕.๑.๔ กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนเร่งลงทุนและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำร
คมนำคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่  เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ  ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่าย
รถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ  พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและ
โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนา
ท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ  รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของ
ประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่ เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน   เช่น 
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วน  อากาศยาน  และอุตสาหกรรมระบบราง  เป็นต้น  เพื่อสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
 ๕.๑.๕ กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิต  ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  โดยการปรับเปลี่ยน
จาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถ
สร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีด



ความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน 
จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้าน
กายภาพและเศรษฐกิจ  รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการ
ประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้างหุ้นส่วน  และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด  พิจารณาพันธุ์พืช
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ า  ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม  ใช้กลไกตลาดใน
การป้องกันความเสี่ยง  ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก  ทางน้ า  และทางอากาศเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือ 
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ขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล   ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่ม  
คลัสเตอร์ท่องเที่ยว  โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ  วิถี
ชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว  ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว
ในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้
เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ  และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่
การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น  โลจิสติกส์  และพลังงาน  รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
อื่นๆ  เช่น  ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ   เป็นต้น  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต  การตลาด  การบริหารจัดการการเงิน  และโลจิสติกส์  เชื่อมโยง
เศรษฐกิจดิจิตอล  ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  การลงทุน
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  การลงทุน  
ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์  การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ  บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 
รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทน  สู่สังคมขององค์กร  และกิจการเพื่อสังคม 

 ๕.๒ กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 
 ๕.๒.๑ กำรพัฒนำศักยภำพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ   
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน  วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้  ทักษะ
ชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม   วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ   วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์  มีรายได้ในการด ารงชีวิต  มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอ
ความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ  ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล  ครอบครัว  และระบบบริการ
สุขภาพ 
 ๕.๒.๒ กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ  เท่ำเทียมและทั่วถึง โดย 
 (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา
ใหม่  เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์  (Accountability) 
 (๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา  เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 



 (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ  ตั้งแต่กระบวนการผลิต  สรรหา  และการคัดเลือกให้
ได้คนดีคนเก่ง  รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  และ 
 (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้  โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้  ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด  การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพื่อการเรียนรู ้
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 ๕.๒.๓ กำรพัฒนำด้ำนสุขภำพ  โดยส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำง  เพื่อ
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพ
ในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ   (Medical  Service  Hub)  ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ   (Wellness  Hub) 
ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ   (Product  Hub)  และศูนย์กลางบริการวิชาการ  และงานวิจัย 
(Academic  Hub)  เพื่อน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริม
การให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health  in  All  Policies)  เพื่อให้การขับเคลื่อน
นโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
 ๕.๒.๔ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรดำรงชีพในสังคมสูงวัย  โดย
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย   และการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของ
การดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น  ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

 ๕.๓ กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
 ๕.๓.๑ กำรยกระดับรำยได้และสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพ  มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานโดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง   เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้  เพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย  โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพื้นที่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร  ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 
 ๕.๓.๒ กำรจัดบริกำรทำงสังคมให้ทุกคนตำมสิทธิขั้นพื้นฐำน  และเน้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก  โดย  (๑)  พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สวัสดิการสังคม  และกระบวนการยุติธรรม  (๒)  
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่  พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน  และ  (๓)  การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย  



(Customized  Welfare)  ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน  โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน  (Cost  Sharing) 
 ๕.๓.๓ กำรสร้ำงควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร  โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน   พรบ.
ทรัพยากรน้ าและบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม  เช่น  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีมรดก  และภาษีสิ่งแวดล้อม  
เป็นต้น 
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 ๕.๓.๔ กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเสมอภำค  การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน  และ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน  รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า  เช่น  กฎหมายป่าชุมชน
กฎหมายภาษีมรดกกฎหมายที่ดิน  เป็นต้น 
 ๕.๔ กำรรองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง 
 ๕.๔.๑ กำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของเมือง  เตรียมความ
พร้อมรองรับความเป็นเมือง  ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ระบบ
คมนาคมขนส่ง  ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน  มี
คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง  รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา 
 ๕.๔.๒ กำรพัฒนำด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้ำน  ส่งเสริมและเร่งรัด
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้ง
ด้านการค้าการลงทุน  และการบริการ  โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   (Green  Logistics)  
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน   และปรับปรุงกฎหมาย  กฎระเบียบ  รวมทั้งปรับลด
กระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า  ขนส่ง  และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
ต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
 ๕.๔.๓ กำรส่งเสริมกำรลงทุน กำรค้ำชำยแดน และกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ                        
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์  การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว  และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและ
การผ่านแดนระหวา่งไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 ๕.๕ กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๕.๑ กำรรักษำทุนทำงธรรมชำติเพื่อกำรเติบโตสีเขียว  ใช้ประโยชน์จำกทุนธรรมชำติ  
โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว  ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้  โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วน
น าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ  บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  เพิ่ม
พื้นที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของ
ระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้  กระจายการถือครองที่ดิน  จัดท า
ฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า  ก าหนดเพดาน
การถือครองที่ดินที่เหมาะสมและก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ  บริหารจัดการน้ า



เพื่อให้เกิดความยั่งยืนบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ  สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า  จัดตั้งองค์กร
บริหารจัดการน้ าในระดับพื้นที่  เช่น  คณะกรรมการลุ่มน้ า  และองค์กรผู้ใช้น้ า  คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง  ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   การท่องเที่ยว  การประมง  
และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์   ค านึงถึง
ความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคตบังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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 ๕.๕.๒ กำรส่งเสริมกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว 
ที่มีประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสู่  Zero  Waste  Society  ผ่านมาตรการต่างๆ  เช่น  การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม  การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม  มาตรฐานและฉลากสินค้า  เป็นต้น 
 ๕.๕.๓ กำรส่งเสริมกำรผลิต  กำรลงทุน  และกำรสร้ำงงำนสีเขียว  เพื่อยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว  ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green 
Value Chain)  ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน  รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย  เพื่อให้ประเทศไทยมศีักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 ๕.๕.๔ กำรจัดกำรมลพิษและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม  ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
ทั้งทางอากาศ  ขยะ  น้ าเสีย  และของเสียอันตราย  ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  เพื่อสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน  เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก  โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการ
คัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด  เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต 
สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม  เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน  สร้างวินัย
ของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน  โดยให้ความรู้แก่ประชาชน  และการบังคับใช้กฎหมาย 
 ๕.๕.๕ กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ  ผลักดันการจัดท าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน   การเคลื่อนย้ายแรงงาน   การบริหารจัด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๕.๕.๖ กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศและกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติ   เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาค
ส่วน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย  ตลอดจนส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให้ความส าคัญกับการ
ป้องกันน้ าท่วม  วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง  พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Resilience City)  การให้บริการของระบบนิเวศ  ส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ   และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง 
รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 

 ๕.๖ กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 



 ๕.๖.๑ กำรสร้ำงควำมโปร่งใส  ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ  โดยให้มีช่องทางให้ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึง  เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้  เช่น  ข้อมูลการประกวดราคา
จัดซื้อจัดจ้างโครงการของทางราชการ  ข้อมูลการประมูลโครงการ  ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล
ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม  เช่น  คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล  คดีทุจริต
คอร์รัปช่ันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
 ๕.๖.๒ กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ  ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่
มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
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 ๕.๖.๓ กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมำะสม  สามารถ
รับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสาน
เครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ  ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๖.๔ กำรสร้ำงระบบตรวจสอบ  ติดตำมและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ  สร้างผลงานที่
มีคุณภาพ  รวดเร็วและน่าเชื่อถือ  สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิง
นโยบายได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม  ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ  ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวน
มาก  และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 ทิศทำงและกรอบยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่  ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)         
        ๑.๑ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่  ๑๒  ยึดโยงกับกรอบยุทธศำสตร์
ชำติระยะ  ๒๐  ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗)  ขณะนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ขึ้นมาเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น  โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการฯ  ดังกล่าวด้วย  โดยในเบื้องต้นได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗)  ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ  มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”        
        ทั้งนี้  ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย                  
๖  ยุทธศาสตร์  ได้แก่  (๑)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  (๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  (๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  และ  (๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ     
         เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน                 
และเกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น  จึงจ าเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ  หน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ก าหนดแผนและยุทธศาสตร์ใน
ระดับต่างๆ  ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา  ดังนั้น  แผน
พัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  และ
น ายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  ๖  ด้านที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์



การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  โดยจะก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะ
เกิดขึ้นในช่วง  ๕  ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  เป็นส าคัญ 
     ๑.๒ กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ  ฉบับที่  ๑๒ 
             ๑) ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คน
ไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมี
สัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพ
และโรคเรื้อรังการสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อสังคมสูงวัย  มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อ
เป็นฐานการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดย
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัการเรียนรู้ในศตวรรษที ่ ๒๑  การป้องกันและ 
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ควบคุมปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้ง
การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม        
      ๒) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม มุ่งเน้นการลดความ
เหลื่อมล้ าในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้ าถึง
ทรัพยากรแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึง
บริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่
เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้น
พื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสม  ตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมี
ช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพิ่มศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อ
สร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อม
ล้ าอันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย         
 ๓) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน  ให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้ งระบบเพื่อ
รักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมทั้งกฎระเบียบเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไข
การรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มี
ศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบ
ราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
นานาชาติ  ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ า
ภูมิภาค เป็นต้น 

        ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการ
ผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพ
ของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออ านวยความ
สะดวกต่อการค้า การลงทุน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้



เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว        

 ๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  มุ่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพื่อ
ปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่อง 
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จากแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน 

        5 ) ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคั่ง
และยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตโดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม 
(๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) 
ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพื้นที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่ง
ทะเลเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้าง
ความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์  (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทาง
บริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความ
มั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 
 ๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลในภำครัฐ  เพื่อให้การบริหาร
จัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่ างเป็นธรรมรวมทั้ง
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค 
และท้องถิ่นโดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การ
ปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอื้อต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่ง
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทย  ปี ๒๕๗๗ 



        ๗) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของ
ประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบรางอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรม
ผลิตอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการ 
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ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 
        ๘) ยุทธศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ให้ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการ
เพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากร
วิจัยโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่
สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพื่อเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของ
คนไทยบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ประชาชน  รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้
ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต 
       ๙) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของ
พื้นที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็น
เมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และ
สร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนา
เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ 
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและ
บริการที่มีศักยภาพ  และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 
        ๑๐) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ประเทศเพื่อนบ้ำน และภูมิภำค  ก าหนดยุทธศาสตร์
การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้ง
ในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจน
มาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุ
ภูมิภาค อาทิ  การด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอื่นๆ ให้เข้าสู่



มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การ
ปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตาม
พันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ  Regional Comprehensive Economic Partnerships 
(RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 
และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้าน
การเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในเอเชยี  
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 ๑.๓ แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด 

แผนพัฒนำภำค 
 1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “เมืองศูนย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่เติบโตอย่างมั่นคง 
บนพื้นฐานของชุมชนเข้มแข็ง และเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืน” 
 2) พันธกิจ (Mission) 
 1. สร้างและพฒันาระบบบริหารจัดการการเกษตร สัตว์น้ าและพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา / 
ปาล์มน้ ามัน) ของกลุ่มจังหวัด ให้มีคุณภาพแบบครบวงจร 
 2. พัฒนาระบบการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน โดยการผสานเช่ือมโยงกับกลุ่มอัน
ดามันและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นระดับโลก 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างกลุ่มจังหวัดสู่เมอืงสีเขียว 
ที่มีระบบชุมชนเข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการขนส่งสินคา้ รองรับ 
การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
 3) เป้ำประสงค์รวม (Objectives) 
 1. สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ และระบบเศรษฐกิจของกลุม่
จังหวัดด้วยระบบการบริหารจัดการการเกษตร และพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา / ปาล์มน้ ามัน ) ที่มีประสทิธิภาพ 
 2. ยกระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้เป็นแหล่งผลิต แหล่งการค้า แหล่งเรียนรู ้
การพัฒนายางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศ 
 3. พัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด สู่การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
 4. สร้างและพฒันากลุ่มจังหวัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน (Green Area) 
 5. จัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคมและสาธารณูปโภค ให้มีศักยภาพในการรองรับ 
การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในทุกๆด้าน 
 4) ประเด็นยุทธศำสตร ์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิต แปรรูปและ การบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและ 
ปาล์มน้ ามันทีม่ีคุณภาพแบบครบวงจร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง (ข้าว , 



ไม้ผล ,ปศสุัตว ์,ประมง) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส ์
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 1.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 เทศบาลต าบลปะทิว  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ขององค์กรโดยพิจารณาจากขีดความสามารถ
ภายในและสิ่งแวดล้อมภายนอก  ได้แก่  สภาพเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  เทคโนโลยี  โครงสร้างทางการบริหาร
จัดการองค์กร  จนกระทั่งก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา  และโครงสร้าง / กิจกรรมต่างๆ  เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัดชุมพร  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  1) วิสัยทัศน์ (VISION) 
 “ชุมพรเมืองน่าอยู ่บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการทอ่งเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนา
สองฝั่งทะเล” 
 2) พันธกิจ 
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบน
พื้นฐานการผลิตเชิงคุณภาพและเกษตรปลอดภัย 
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว 
 3. เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่มคีุณภาพ 
 4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 3) เป้ำประสงค์รวม 
 1. สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มขึ้น 
 2. การบริหารจัดการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
 3. ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัว ชุมชน สังคมมีความเข้มแข็งและด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีความ
พร้อมและทันเหตุการณ์ 
 5. ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารราชการจังหวัด 
 4) ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยทุธ์ 
 1. การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค 
 (1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร 



 (2) พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
 (3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 
 2. การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มคีวามมัน่คงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 (1) ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (2) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 (3) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 
 
 

- 55 – 
 
 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน 
 (1) พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสาธารณภัย 
 (2) ป้องกัน สงวน อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้ประโยชน์อย่าง
สมดุล 
 (3) พัฒนาเครอืข่ายอนุรักษ  ์ ฟื้นฟทู รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (4) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลงังานทางเลือก 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการ
พัฒนาแบบประชารัฐ 
 (1) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ 
 (2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเครือข่ายความร่วมมือแบบประชารัฐ 
 (3) พัฒนาระบบการอ านวยความเป็นธรรมของจังหวัด 
 (4) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามข้ามชาติ 
 (5) พัฒนาระบบควบคุมแรงงานต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.1 วิสัยทัศน์ 
                 “ ปะทิวเมืองน่าอยู่                      มุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
          ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม             พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
            เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน       อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม  ” 
 2.2 ยุทธศำสตร์ 
 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑.1 เมืองสุขภาพ  :  เป็นเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับบรกิารสาธารณะ
อย่างสะดวก  เพียงพอ 
 1.๒ เมืองมั่นคงและปลอดภัย  :  เป็นเมืองทีม่ีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ปลอดจากคดีอาชญากรรม  ยาเสพติด  การบุกรุกตัดไม้ท าลายป่าลดลง 
 1.๓ เมืองแห่งการเรียนรู้  :  เป็นเมืองที่มุ่งให้ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม  เน้น
การศึกษา  การมีงานท า  ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าทัน 



 1.๔ เมืองครอบครัว  ชุมชนเข้มแข็ง  :  เปน็เมืองที่ชุมชนมีจิตอาสา  ร่วมมือร่วมใจใน
การแก้ไขปัญหา  พัฒนาชุมชน  ครอบครัวอบอุ่น  มีภูมิคุ้มกันทางสังคม  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 1.๕ เมืองสิ่งแวดล้อมดี  :  เป็นเมืองที่มีการวางแผน  การบริหารจัดการ  โครงสร้าง
พื้นฐานใหต้อบสนองต่อความต้องการของประชาชน  ร่วมกนัลดมลภาวะ  มีสถานที่พกัผ่อนและมีพืน้ทีส่ีเขียว
อย่างเพียงพอ 
 1.๖ เมืองพื้นที่สร้างสรรค์  :  เป็นเมืองที่มทีี่มีจิตวิญญาณ  มีพื้นทีส่ าหรบัเด็กและ
เยาวชนในการท ากิจกรรม  รวมทั้งประชาชนให้มีความภาคภูมิใจ  ช่วยกันบ ารุงรักษาประวัติศาสตร์  ศาสนา  
ศิลปะ  ประเพณี  วัฒนธรรม  และกีฬา 
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 ๒. ยุทธศาสตรส์่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
 ๓. ยุทธศาสตรพ์ัฒนาระบบการตลาดและสนิค้าด้านการเกษตรอย่างมีคุณภาพ 
 ๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง 

 2.3 เป้ำประสงค์ 
 ๑. ชุมชน/ท้องถิ่น มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ที่ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
 ๒. การมีส่วนรว่มของภาคส่วนต่างๆ ในกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
 ๓. ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสัมฤทธิผลของยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
 4. สร้างรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น 
 5.  เพิ่มมลูค่าสินค้าเกษตร 
 6.  ส่งเสรมิการเช่ือมโยงตลาดสินค้าเกษตรทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 7. ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.4 ตัวชี้วัด 
  ๑. จ านวนของชุมชน/ท้องถิ่น ที่มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ที่ชัดเจนน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง 
 ๒. จ านวนประชาชนที่มีส่วนรว่มของภาคส่วนต่างๆ ในกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เมืองน่าอยู่ 
 ๓. จ านวนประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสัมฤทธิผลของยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
 4. จ านวนประชาชนที่มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
 5. จ านวนของมูลค่าสินค้าเกษตร 
 6. จ านวนของตลาดสินค้าเกษตรทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 7. จ านวนประชาชนที่ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.5 ค่ำเป้ำหมำย 
  1. สร้างกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ที่เหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่
ชุมชน/ท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ในระดับชุมชน/ท้องถิ่น ให้เกิด
สัมฤทธิผลอย่างน้อยปีละ ๓ เรื่อง 
 3. ติดตามผล ประเมินผล การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับชุมชน/ท้องถิ่น 
 4. ประกาศเกียรติคุณ “เมืองน่าอยู”่ประจ าปีและสนับสนุนงบประมาณ 



 5. สร้างกิจกรรมต่อเน่ืองด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิการเกษตร และวัฒนธรรมประเพณี 
 6. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
 7. จัดท าสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณ ีสินค้าและบริการ รวมถึงข้อมูลนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
 8. พัฒนาด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
 9. การพัฒนาระบบการตลาดที่มีประสิทธภิาพ 
 10. การส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
 11. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน/พัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจ าหน่าย รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขัน 
 12. พัฒนาระบบการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
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 13. การสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 
 14. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.6 กลยุทธ์ 
 ๑.  ให้มีถนนที่ได้มาตรฐานและเพียงพอแก่การสัญจร 
 2.  ให้มีการวางท่อระบายน้ าในถนนทุกสาย  และปรับปรุงทอ่ที่มีอยู่เดิมใหด้ีขึ้น 
 3.  ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
 4.  ให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
 5.  ให้เยาวชน  ประชาชน  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 6.  ให้ชุมชนปลอดจากพาหนะของโรคติดต่อ 
 7.  ให้ประชาชนมีความรู้อย่างน้อยต้องส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
 8.  ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
 9.  ให้ประชาชนรู้จักระเบียบวินัยด้านจราจร 
 10.  ให้สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลดูสะอาดสวยงาม 
 11.  จัดให้มีการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 12.  จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาล 

 ๒.๗ จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
 ๑)  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน              
ที่จ าเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 ๒)  พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส าคัญทางศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
 ๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔)  ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความ
ยั่งยืน 
 ๕)  เทศบาลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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 ๒.๘ ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 
 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำล   

เป้ำประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ 

จุดยืนทำงยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 
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๓. กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
 ๓.๑ กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคาม
หรือข้อจ ากัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์  
จุดอ่อน  จุดแข็งของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของ
ท้องถิ่นในปัจจุบัน 
 จากการประเมินศักยภาพของเทศบาลต าบลปะทิว  โดยเทคนิค  SWOT  Analysis  ปรากฏ
ว่ามีสถานภาพการพัฒนา  ดังนี้ 
 ๑.จุดแข็ง (S : Strength) 
 ๑. มีการส่งเสรมิและอนุรักษข์นบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ 
 ๒. การมีส่วนรว่มของประชาชนในการด าเนินงาน 
 ๓. มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน 
 ๔. มีรายได้ที่ได้จากการเก็บภาษ ี
 ๕. มีการคมนาคมที่สะดวก 
 ๖. มีท าเลการลงทุนที่ดเีป็นจุดศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของอ าเภอปะทิว 
 ๗. มีแหล่งเงินทุนและมีอสิระในการบริหารจัดการ 
 ๘. เทศบาลมีพืน้ที่เขตให้บริการน้อย ท าให้ดูแลประชาชนและให้บริการอย่างทั่วถึง 
 ๙. มีระบบอินเตอร์เน็ตและน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ๑๐. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล 
 ๑๑. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ใหป้ระชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 1๒. มีข้อบังคบัท้องถิ่นขึ้นมาบังคับใช้ 

 ๒. จุดอ่อน (W : Weakness) 
 ๑. มีขนาดพ้ืนที่ที่จ ากัดท าใหก้ารจัดเก็บภาษีได้น้อย 
 ๒. เยาวชนขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๓. ขาดการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 ๔. ชุมชนไม่มีความเข้มแข็ง  การรวมกลุ่มท าได้ยาก 
 ๕. การด าเนินงานตามระเบียบของทางราชการมีขั้นตอนมาก  ซับซ้อน  ก่อให้เกิด
ความล่าช้า  ขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานและการแบ่งหน้าที่ในปฏิบัติงานยงัไม่ชัดเจน 



 ๖. งบประมาณด้านการพัฒนามีจ ากัด 
 ๓.โอกำส (O : Opportunity) 
 ๑. นโยบายรัฐบาลให้การสนบัสนุน 
 - ด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพ ด้านการศึกษา  ด้านสุขภาพ  นโยบายไทย
เข้มแข็ง  นโยบายการจัดสวัสดิการให้แก่ผูสู้งอาย ุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส ์ฯลฯ 
 ๒. นโยบายการกระจายอ านาจตามแผน  พ.ร.บ.ก าหนดและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ  
ท าให้บทบาท  ภารกิจ  หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจนมากขึ้น 
 ๓. นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
บริหารบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างอิสระ 
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 ๔. นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ในการ
บริหารและการตรวจสอบการด าเนินงานและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๕. มีอ านาจหน้าที่ในการบรกิารสาธารณะและมีบทบาทในการบริหารกิจการท้องถิ่น
เพิ่มมากขึ้น 
 ๖. มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและครอบคลมุพื้นที่รับผิดชอบ 

 ๔.  ข้อจ ำกัด (T : Threat) 
 ๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ  
ติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาล 
 ๒. สถานการณ์การเมืองไม่มั่นคงท าให้เศรษฐกิจถดถอย 
 ๓. ปัญหาการประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล  เช่น  ภัยแล้ง  น้ าท่วม 
 ๔. ปัญหาการจัดสรรงบประมาณที่ลดลงท าให้การพัฒนาของเทศบาลในบางเรื่องต้อง
ชะงักและไม่สามารถแก้ไขปญัหาในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ 
 ๕. ชุมชนขาดการรวมตัวที่เข้มแข็ง  ขาดการรวมกลุ่มเป็นองค์กรชุมชน 
 ๖. สินค้าการเกษตรราคาต่ า 
 ๗. การถ่ายโอนภารกิจ  ใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 ๓.๒ กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์การพัฒนา
ออกมาโดยการวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน  และการวิเคราะห์โอกาส  และอุปสรรค  ซึ่งปัจจัย
ภายนอก  ท าให้มองเห็นได้ว่า  เทศบาลต าบลปะทิวเป็นองค์กรที่ก าลังเติบโตและก้าวหน้า  ซึ่งรากฐานการบริหาร
เพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน  แม้จะมีจุดอ่อนและเป็นปัญหาบ้าง  แต่เป็นเพียงส่วนน้อยที่สามารถพัฒนาและแก้ไข
ได้ด้วยระบบคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร  ส่วนอุปสรรคซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกต้องอาศัยการ
พัฒนาศักยภาพของบุคคลทุกภาคส่วนในทอ้งถิ่น  และบุคลากรขององค์กร  อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง  และจากการมี
จุดแข็งที่เหนือกว่าจุดอ่อนท าให้สถานการณ์พัฒนาที่ผ่านมาเป็นไปอย่างก้าวหน้าและตรงตามปรัชญาของการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 
 
 
       

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



 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ส่วนที่ 44 
กำรน ำแผนพัฒนำทอ้งถิ่นสี่ปีไปสู่กำรปฏิบัติ 

 
๑. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำและแผนงำน 
 

 
ที ่
 

ยุทธศำสตร ์ ด้ำน แผนงำน 
หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก 
หน่วยงำน
สนบัสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิว
ให้น่าอยู่ 

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

กองคลัง, ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัดเทศบาล 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะชุมชน กองช่าง 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัดเทศบาล 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการพาณิชย์ กองสาธารณสุข 

2  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมตลาดการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

กองคลัง, ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตลาด
และสินค้าด้านการเกษตรอย่างมี
คุณภาพ 

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

กองคลัง, ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัดเทศบาล 

รวม 4 ยุทธศำสตร์ 2 ด้ำน 8 แผนงำน 5 ส ำนัก/กอง 
  
 
 
 
 
 

เท
ศบ

าล
ต า

บล
ปะ

ทิว
 



จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑๖       1,799,000 ๑๖     1,799,000 ๑๖      1,799,000 ๑๖      1,799,000 ๖๔        7,196,000

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑๐       1,643,000 ๑๐     1,643,000 ๑๐      1,643,000 ๑๐      1,643,000 ๔๐        6,572,000

1.3 แผนงานการศึกษา ๑๘       1,852,429 ๑๘     1,852,429 ๑๘      1,852,429 ๑๘      1,852,429 ๗๒        7,409,716

1.4 แผนงานสาธารณสุข ๑๔          963,000 ๑๔        963,000 ๑๔         963,000 ๑๔        963,000 ๕๖        3,852,000

1.5 แผนงานเคหะชุมชน ๒๕     13,913,590 ๒๕   13,875,290 ๒๔    13,560,340 ๒๒   12,624,790 ๙๖     53,974,010

1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๒       2,378,800 ๑๒     2,378,800 ๑๒      2,378,800 ๑๒      2,378,800 ๔๘        9,515,200

1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๐          607,500 ๑๐        607,500 ๑๐         607,500 ๑๐        607,500 ๔๐        2,430,000

1.8 แผนงานการพาณิชย์ ๓          908,000 ๓        908,000 ๓         908,000 ๓        908,000 ๑๒        3,632,000

รวม ๑๐๘     24,065,319 ๑๐๘   24,027,019 ๑๐๗   23,712,069 ๑๐๕   22,776,519 ๔๒๘     94,580,926

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑            30,000 ๑          30,000 ๑           30,000 ๑           30,000 ๔          120,000

รวม ๑            30,000 ๑          30,000 ๑          30,000 ๑          30,000 ๔          120,000

2  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมตลำดกำรท่องเท่ียวอย่ำงเป็น
ระบบ

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองปะทิวให้น่ำอยู่

ยุทธศำสตร์
 ปี ๒๕๖1  ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖2  ปี ๒๕๖4

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  4  ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบำลต ำบลปะทิว  อ ำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

รวม 4 ปี

(แบบ ผ. ๐7)



จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

ยุทธศำสตร์
 ปี ๒๕๖1  ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖2  ปี ๒๕๖4

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  4  ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบำลต ำบลปะทิว  อ ำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

รวม 4 ปี

(แบบ ผ. ๐7)

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑            80,000 ๑          80,000 ๑           80,000 ๑           80,000 ๔          320,000

รวม ๑            80,000 ๑          80,000 ๑          80,000 ๑          80,000 ๔          320,000

4.1 แผนงานการศึกษา ๑               4,000 ๑            4,000 ๑             4,000 ๑             4,000 ๔             16,000

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑            30,000 ๑          30,000 ๑           30,000 ๑           30,000 ๔          120,000

รวม ๒            34,000 ๒          34,000 ๒          34,000 ๒          34,000 ๘          136,000

๑๑๒     24,209,319 ๑๑๒   24,171,019 ๑๑๑   23,856,069 ๑๐๙   22,920,519 ๔๔๔     95,156,926รวมท้ิงส้ิน

3  ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบกำรตลำดและสินค้ำ
ด้ำนกำรเกษตรอย่ำงมีคุณภำพ

4  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  การพัฒนาการเกษตรกรรม  การทองเที่ยว  และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
    แผนงานการพาณิชย  งานตลาดสด 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

1. โครงการปรับปรงุหองนํ้า – 
หองสวมภายในตลาดสด
เทศบาลตาํบลปะทิว 

-เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
และสวยงาม 
-เพื่อปรับปรุงเปลีย่นแปลง
หองนํ้า – หองสวมใหใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

-ปรับปรงุหองนํ้า – หองสวม
ภายในตลาดสดเทศบาลตาํบล
ปะทิว  จาํนวน  3 หอง 

100,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

3 หอง -เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
และสวยงาม 
-เพื่อปรับปรุงเปลีย่นแปลง
หองนํ้า – หองสวมใหใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุขฯ 

2. โครงการปรับปรงุหลังคา
ตลาดสด 

เพื่อพัฒนาและปรบัปรุงตลาดสด
เทศบาล ฯ ใหคงรกัษามาตรฐาน
ของตลาดสดนาซ้ือระดบัดีมากไว
อยางย่ังยืน 

เปลี่ยนหลงัคาตลาดสด
เทศบาลฯ จากหลงัคา
กระเบื้องลอนคูเปนหลังคามุง
ดวยเมทัลชีท  และอื่นๆ ท่ี
จําเปน  

700,๐๐๐ 
 

700,๐๐๐ 
 

700,๐๐๐ 
 

700,๐๐๐ 
 

1 ครั้ง -ตลาดสดเทศบาลฯ ยังคงรักษา
มาตรฐานของตลาดสดนาซ้ือระดับ
ดีมากไวอยางย่ังยืน 

กองสาธารณสุขฯ 

3. โครงการจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดตลาดสดเทศบาล 

- เพื่อใหการปฏิบตัิงานเปนไป
ดวยความเรยีบรอยถูกตองตาม
ระเบยีบ 

ทําความสะอาดตลาดสด
เทศบาล   

ฯลฯ 

108,000 
 

108,000 
 

108,000 
 

108,000 
 

ปตอป 
ขึ้นอยูกับวา
ใครประมลู

ได 

-การปฏิบัติงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยถูกตองตามระเบียบ 

กองสาธารณสุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  3  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

1. โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาํบลปะทิว
ประจําป 

เพื่อใหพนักงาน ลกูจาง อาสาสมัคร 
และหนวยงานท่ีเกีย่วของมีความ
ชํานาญ เขาใจในการระงับเหตสุา
ธารณภัยท่ีเกิดขึ้นภายในเขต
เทศบาลตาํบลปะทิว 

พนักงาน  ลกูจาง   อาสาสมัคร 
และหนวยงานท่ีเกีย่วของกับ
การปองกันฯ 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

1 ครั้ง/ป -พนักงาน  ลกูจาง  อาสาสมัคร  มี
ความชํานาญ เขาใจในการระงับเหตุ
สาธารณภัย 
-หนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถทํางาน
รวมกันอยางมรีะบบระเบียบข้ึน 

สํานักปลัดฯ 

(งานปองกันฯ) 

2. โครงการชวยเหลอื
ผูประสบภัยภายในเขต
เทศบาล 

เพื่อชวยเหลือประชาชนท่ีอาจจะ
ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัตติางๆ 

ประชาชนภายในเขตเทศบาล 100,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

ขึ้นอยูกับ
เหตุการณ 

ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากภัย
พิบัติตางๆไดรับความชวยเหลือ 

สํานักปลัดฯ 

(งานปองกันฯ) 

3. โครงการตดิตั้งปายเตอืน
ภัยตางๆ 

เพื่อแจงเตือนภัยและจุดเสี่ยงภัย
ตางๆ  ใหประชาชนไดทราบ 

ปายเตือนภัยและปายจราจร,
พื้นท่ีอพยพ  จาํนวน  ๕  จดุ 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

๕  จุด ประชาชนไดทราบจุดเสี่ยงภัยตางๆ 
และเพิ่มความระมดัระวัง 

สํานักปลัดฯ 

(งานปองกันฯ) 
4. โครงการอบรมการ

ปองกันและระงับ
อัคคีภัยในครัวเรือน 

เพื่อใหประชาชนมคีวามรูความ
เขาใจ ในการปองกันตนเองจากการ
เกิดอัคคีภัยในครัวเรือน 

ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบล
ปะทิว จํานวน ๕๐ คน 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

๕๐ คน ประชาชนมีความรูความเขาใจในการ
ปองกันตนเองจากการเกิดอัคคีภัยใน
ครัวเรือน 

สํานักปลัดฯ 

(งานปองกันฯ) 

5. โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลตางๆ 

-เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปใหมและ
เทศกาลสงกรานต 
-เพื่อรณรงคใหประชาชนเกิดความ
ตื่นตัวและตระหนักถึงความ
ปลอดภัยบนทองถนน 

จัดตั้งศูนยบรกิารประชาชน
ชวงเทศกาล 
 

23,000 23,000 23,000 23,000 2 ครั้ง/ป -ประชาชนผูใชถนนสัญจรไปมาในชวง
เทศกาลตระหนักถึงหนาท่ีตนเองในการ
มีสวนรวมในการชวยเหลือสังคม 
-ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาล 

สํานักปลัดฯ 

(งานปองกันฯ) 

6. โครงการจัดจาง ปรับปรุง
รถดับเพลิง 
 

เพือ่ซอมแซม ปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง
สภาพรถดับเพลิงท่ีชํารุด 

จัดจางซอมแซม  ปรับปรงุ  
เปลี่ยนแปลงสภาพรถดับเพลิง
เปนรถบรรทุกนํ้า  ๖,๐๐๐ ลิตร  

600,000 600,000 600,000 600,000 1 ครั้ง/ป ไดรถบรรทุกนํ้าท่ีสามารถใชบริการ
ชวยเหลือแกปญหาภัยแลงอยาง
ท่ัวถึงและทันทวงที 

สํานักปลัดฯ 

(งานปองกันฯ) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  6  ยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

1. โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ เพื่อใหชุมชนท้ัง ๔ ชุมชนในเขต
เทศบาลตาํบลปะทิว  ไดรวมกันทํา
กิจกรรมและสรางความสมานฉันท
ระหวางชุมชน 

จัดทีมแขงขันกฬีาท้ัง ๔ 
ชุมชน 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

1 ครั้ง/ป ชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลปะทิว  
มีความสามัคคีและมีสุขภาพ
แข็งแรง 

สํานักปลัดฯ 
(งานพัฒนาชุมชน) 
 

2. โครงการจัดงานตกับาตร
เทโว (วันออกพรรษา) 

เพือ่ใหประชาชนรวมกันทําบุญตักบาตร
วันออกพรรษาและเปนการสืบสาน
ประเพณีของไทย 

ประชาชนในเขตเทศบาล
และบริเวณใกลเคียง  
ประมาณ 300 คน 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

300 คน ประชาชนรวมทําบุญตามประเพณี
ของไทย 

กองการศึกษา 
 

3. โครงการจัดงานวนัเด็ก
แหงชาต ิ
  

เพื่อสงเสริมและพฒันาทักษะของเดก็
ใหไดแสดงออกและมีสวนรวมทํา
กิจกรรม 

เด็กและผูปกครองในอําเภอ
ปะทิวและใกลเคียง 
ประมาณ 1,000 คน 

100,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

1,000 คน เด็กไดพัฒนาตนเองโดยการ
แสดงออกและมีสวนรวมทํา
กิจกรรม 

กองการศึกษา 
 

4. โครงการจัดงานประเพณีวัน
เขาพรรษาและวันสําคัญ
อื่นๆ 

-เพื่อใหประชาชนรวมกันทําบญุแหเทียน
พรรษา 
-เพื่อเปนการสบืสานประเพณีของไทย 

จัดงานวันเขาพรรษา  และ
วันสําคัญอื่นๆ  (ประชาชน
ท่ัวไป ประมาณ 300 คน) 

25,000 25,000 25,000 25,000 300 คน ประชาชนเขารวมทําบุญแห
เทียนตามประเพณีของไทยและ
ไดรับการสืบสานตอไป 

กองการศึกษา 
 

5. โครงการแขงขันกฬีาของ
นักเรียน เยาวชน หรือ
ประชาชน 

-เพือ่สงเสริมเยาวชนและประชาชนให
หันมาเลนกฬีาและใชเวลาวางใหเกดิ
ประโยชน 
-เพื่อสงเสริมใหประชาชนทุกคนมี
พลานามัยท่ีสมบูรณ แข็งแรง 
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บมสีุขภาพจิตท่ีดี 

นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป จาํนวน 
200 คน 
 

70,000 70,000 70,000 70,000 200 คน -เยาวชนและประชาชนรูจักใช
เวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการ
เลนกีฬาและออกกําลงักาย 
-เยาวชนและประชาชนมี
พลานามัยท่ีสมบูรณ แข็งแรง มี
สุขภาพจิตท่ีด ี

กองการศึกษา 

6. โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต 

-เพื่อใหประชาชนไดทํากจิกรรมรวมกัน
ในทองถิ่น 
-เพื่อสงเสริมอนุรกัษและสบืสาน
ประเพณีของไทย 

นักเรียน  เยาวชน  และ
ประชาชนท่ัวไป   

 

150,๐๐๐ 
 

150,๐๐๐ 
 

150,๐๐๐ 
 

150,๐๐๐ 
 

1 ครั้ง/ป ประชาชนรวมกันทํากิจกรรมใน
ทองถิ่นและไดรวมประเพณีวัน
สงกรานตไดรับการสืบสานใหมี
ตอไป 

กองการศึกษา 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  6  ยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

7. โครงการจัดงานวนัลอย
กระทง 

-เพื่อใหประชาชนรวมกันลอยกระทง 
-เพื่อเปนการสบืสานประเพณีของ
ไทย 

นักเรียน  เยาวชน  และ
ประชาชนท่ัวไป   
 

150,๐๐๐ 
 

150,๐๐๐ 
 

150,๐๐๐ 
 

150,๐๐๐ 
 

1 ครั้ง/ป ประชาชนเขารวมลอยกระทงตาม
ประเพณีของไทยและไดรับการสืบ
สานใหมตีอไป 

กองการศึกษา 
 

8. โครงการลานดนตรีและ
ศิลปะ 

-เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนมีสถานท่ีในการแสดง
ความสามารถดานตางๆ ของตนเอง
และหมูคณะอยางเหมาะสม 
-เพื่อใหเยาวชนและประชาชนรูจักใช
เวลาวางใหเกิดประโยชนและลดการ
มั่วสมุท่ีจะกอใหเกดิปญหายาเสพตดิ
ในพื้นท่ีเขตเทศบาล 

-จัดลานแสดง
ความสามารถดานดนตรี
และศิลปะใน
สวนสาธารณะ เดอืนละ 
1 ครั้ง (นักเรยีน  
เยาวชน  ประมาณ 
100 คน) 

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

-เยาวชนและประชาชนมีสถานท่ีใน
การแสดงความสามารถดานตางๆ 
ของตนเองและหมูคณะอยาง
เหมาะสม 
-เยาวชนและประชาชนรูจักใชเวลาวาง
ใหเกดิประโยชนและสามารถลดการมั่ว
สุมท่ีจะกอใหเกิดปญหายาเสพติดใน
พื้นท่ีเขตเทศบาล 

กองการศึกษา 

9. โครงการทําบุญวันข้ึนป
ใหม 

-เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดทําบุญ
รวมกันในวันขึ้นปใหม 
-เพื่อสรางความสมัพันธอันดรีะหวาง 
หนวยงาน ชุมชน และประชาชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลปะทิว 
และพื้นท่ีใกลเคียง  
ประมาณ  300 คน 

2,500 2,500 2,500 2,500 300 คน -ประชาชนไดทําบญุรวมกันในวันขึ้นป
ใหม 
-มีความสัมพนัธอนัดีระหวาง 
หนวยงาน ชุมชน และประชาชน 

กองการศึกษา 

10. โครงการฝกอบรมการทํา
ขนมไทย 

เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรูจกัขนม
ไทยและเปนการสงเสริมการอนุรักษ
วัฒนธรรมการทําขนมไทย เกิดการ
ทํากิจกรรมรวมกนั เกิดความรกั 
ความผูกพันและสามัคคี 

เยาวชน  นักเรียน
โรงเรียนปะทิววิทยา  
อายุระหวาง  12 – 15 
ป  จาํนวน 30 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 30 คน เด็กและเยาวชนไดรูจักขนมไทยและ
เปนการสงเสริมการอนุรกัษ
วัฒนธรรมการทําขนมไทย เกิดการ
ทํากิจกรรมรวมกนั เกิดความรกั 
ความผูกพันและสามัคคี 

สํานักปลัดฯ 
(งานพัฒนาชุมชน) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  3  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

7. โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกนัภัย
ฝายพลเรือน 
 

เพื่อเพิ่มจาํนวนสมาชิก อปพร.ใหมี
ความรู ความเขาใจ เพิ่มความ
ชํานาญในการระงบัเหตสุาธารณ
ภัย ชวยเหลือผูประสบภัยและ
ปองกันภัยท่ีเกิดขึน้  

ฝกอบรม อปพร.  
จํานวน  40  คน 

200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 40  คน -มีสมาชิก อปพร. เพิ่มขึ้น 
-ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรพัยสินขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

(งานปองกันฯ) 

8. โครงการใหความรูดาน
กฎหมายและขอปฏิบัติ
เกี่ยวกับความเปน
ระเบยีบเรียบรอยของ
บานเมือง 

เพื่อใหแมคารวมท้ังประชาชน
ท่ัวไปมีความรูและมีจิตสํานึกท่ีจะ
ปฏิบัติตนใหบานเมืองเกิดความ
เปนระเบียบเรียบรอย 

แมคาท่ีจาํหนายสนิคาในพื้นท่ี
ผอนผัน,ตลาดสด  รวมท้ัง
ประชาชนท่ัวไป 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 ครั้ง/ป ผูประกอบการคาและประชาชน
ท่ัวไปมีความรูและมีจิตสํานึกท่ีจะ
ปฏิบัติตนใหเกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอย 

สํานักปลัดฯ 

(งานปองกันฯ) 

9. โครงการอบรมการ
ปองกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา 

-เพื่อใหนักเรียนมคีวามรูความเขาใจ
ในการปองกันตนเองจากกการเกดิ
อัคคีภัยในสถานศึกษา 
-เพื่อสรางจิตสาํนึกใหนักเรียน
ตระหนักถึงหนาท่ีของตนเองในการ
มีสวนรวมชวยเหลอืสังคม 

นักเรียนในสถานศึกษาภายใน
เขตเทศบาลตําบลปะทิว 
จํานวน  ๑๐๐  คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐  คน -นักเรียนมีความรูและเขาใจในการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย 
-นักเรียนมีจติสาํนึกท่ีดีท่ีจะชวยเหลอื
สังคม 

สํานักปลัดฯ 

(งานปองกันฯ) 

10. โครงการบาํรงุรักษาและ
ปรับปรงุครุภัณฑ 

-เพื่อซอมแซมบํารงุรักษาและ
ปรับปรงุครุภัณฑใหสามารถใชงาน
ไดอยางมีประสิทธภิาพ  สะดวก  
และปลอดภัย 

 

บํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ 
เชน 
-รถดับเพลิง 
-รถบรรทุกนํ้า 

ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ขึ้นอยูกับ
สภาพ
ของรถ 

-มีความสะดวก  ปลอดภัย  และ
ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานเพิ่ม
มากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

(งานปองกันฯ) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมใหมีความม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

1. โครงการเพิม่ไอโอดีน  
เพิ่มไอคิวและอีคิว 

-เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยและเด็กวัย
เรียนใหไดรับการสงเสรมิพัฒนา IQ EQ 
และสุขภาพท่ีดี  
-เพื่อพัฒนาเดก็ปฐมวัยใหไดรบัการสงเสริม
พัฒนาการท้ังดานรางกาย จติใจ อารมณ
และสังคม มุงเนนการสงเสรมิสารไอโอดีน  

เด็กปฐมวัย  ศพด.
บานบางสน   

3,๐๐๐ 
 

3,๐๐๐ 
 

3,๐๐๐ 
 

3,๐๐๐ 
 

รอยละ70 ของ
เด็กท่ีมีพัฒนาการ

ดานรางกาย 

-เด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนมกีาร
พัฒนาคุณภาพใหไดรับการสงเสริม
พัฒนา IQ EQ และสุขภาพท่ีดี  
-เด็กปฐมวัยไดรับการสงเสริม
พัฒนาการท้ังดานรางกาย จติใจ 
อารมณและสังคม มุงเนนการสงเสรมิ
สารไอโอดีน 

กองการศึกษา 
(ศพด.บานบางสน) 

2. โครงการฟนสวยย้ิมใส -เพื่อใหเด็กทุกคนรูถึงความสาํคัญของ
ชองปากและฟน 
-เพื่อใหเด็กไดเรียนรูการแปรงฟนท่ีถูกวิธ ี

เด็กปฐมวัย  ศพด.
บานบางสน   

5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

รอยละ 70ของ
เด็กท่ีมีสุขภาพฟน

ดี 

-เด็กทุกคนรูถงึความสาํคัญของชอง
ปากและฟน 
-เด็กไดเรียนรูการแปรงฟนท่ีถูกวิธ ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

กองการศึกษา 
(ศพด.บานบางสน) 

3. โครงการหนูนอยใสใจ
อาเซียน 

เพื่อใหเด็กไดเรียนเกี่ยวกับประเทศสมาชิก
อาเซียน เชน การแตงกาย  คําทักทาย 
และ สญัลักษณธงอาเซียน 

จัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับประเทศตางๆ 
ในกลุมอาเซียน  เด็ก
เล็กของศพด.บานบาง
สน   

5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

รอยละ 80 ของ
เด็กท่ีไดรับความรู
ดานกลุมอาเซียน 

เด็กไดทราบเกี่ยวกับประเทศสมาชิก
อาเซียน  เชน  การแตงกาย  คํา
ทักทาย  และ  สญัลักษณธงอาเซียน 

กองการศึกษา 
(ศพด.บานบางสน) 

4. โครงการฝกอบรมและ
สงเสรมิการเรียนรูนอก
หองเรียนของเด็กเล็ก 

เพื่อใหเด็กไดเรียนรูและมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมมุงเนนใหเดก็ไดรบัประสบการ
ตรง และไดรับการพัฒนาการดานรางกาย 
และประสาทสัมผสัท้ัง 5 

จัดกจิกรรมอบรมนอก
สถานท่ีสาํหรับเดก็เล็ก 
ศพด.บานบางสน    

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 60 ของ
เด็กท่ีไดรับความรู

เกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม
ภายนอก 

เด็กไดเรียนรูและมีปฏิสัมพันธกบั
สิ่งแวดลอม เดก็ไดรับประสบการตรง 
และไดรับการพฒันาการดานรางกาย 
และประสาทสัมผสัท้ัง 5 

กองการศึกษา 
(ศพด.บานบางสน) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมใหมีความม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

5. โครงการฝกอบรม
สงเสรมิการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

-เพื่อใหครผููดแูลเด็กมีความเขาใจใน
กระบวนการเรียนรูตลอดจนการบรหิาร
จัดการให ศพด.ใหนาอยู 
-เพื่อใหครูผูดแูลเด็กไดพัฒนาตนเองใหมี
คุณภาพ 

-ครผููดูแลเดก็  และ
บุคลากรทางการศึกษา 
-คณะกรรมการบรหิาร
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บาน
บางสน จาํนวน 6 คน 

10,๐๐๐ 
 

10,๐๐๐ 
 

10,๐๐๐ 
 

10,๐๐๐ 
 

6 คน -ครูผูดูแลเดก็มีความเขาใจใน
กระบวนการเรียนรูตลอดจนการ
บริหารจดัการให ศพด.นาอยู 
-ครูผูดูแลเดก็ไดพฒันาตนเองใหมี
คุณภาพมากขึ้น 

กองการศึกษา 
(ศพด.บานบางสน) 

6. โครงการสงเสริม
พัฒนาการของเดก็เล็ก 
 

-เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการท้ังดานรางกาย 
อารมณ สงัคมและสติปญญาท่ีเหมาะสม
กับวัย 
 

เด็กเลก็ของ ศพด.บาน
บางสนคิดเปนรอยละ 
70% ของเด็กเล็ก
ท้ังหมด 

31,๐๐๐ 31,๐๐๐ 
 

31,๐๐๐ 
 

31,๐๐๐ 
 

รอยละ 70% -เด็กมีพัฒนาการท้ังดานรางกาย 
อารมณ สงัคมและสติปญญาท่ี
เหมาะสมกับวัย 

กองการศึกษา 
(ศพด.บานบางสน) 

7. โครงการประกนั
คุณภาพภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 
-เพื่อกํากับ  ติดตามใหครผููดแูลเดก็  จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  บรรลผุลตาม
จุดมุงหมายของหลักสตูร 
-เพื่อพรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

- กําหนดมาตรฐาน
การศึกษา   
- นิเทศภายใน  กาํกับ
ติดตาม 
- ประเมินคุณภาพ 
- จัดทํารายงานคุณภาพ
การศึกษา (SAR)   

2,000 2,000 2,000 2,000 1 ครั้ง/ป -เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของศูนยพฒันาเด็กเลก็ 
-เพื่อกํากับ  ติดตามใหครผููดแูลเดก็  
จัดกจิกรรมการเรยีนการสอน  
บรรลผุลตามจุดมุงหมายของหลักสตูร 
-เพื่อพรอมรับการประเมนิคุณภาพ
ภายนอก 

กองการศึกษา 
(ศพด.บานบางสน) 

8. โครงการอบรมและ
การแลกเปลีย่นเรยีนรู
เพื่อสงเสริมทักษะการ
เลี้ยงดูเดก็ปฐมวัย 

- เพือ่สงเสรมิการมสีวนรวมระหวางชุมชน 
ผูปกครอง และองคกรปากครองสวน
ทองถิ่น 
-เพื่อเปนการสงเสริมและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ในดานพัฒนาการของเด็กอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

-จัดอบรมและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหแก
ผูปกครองและบคุลากร
ทางการศึกษา  

15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละ 60 
ของผูปกครอง
และครูในการ
เรียนรูดาน

พัฒนาการของ
เด็ก 

- ผูปกครองและบคุลากรทางการ
ศึกษามีความรูและวิธีการเกี่ยวกับ
การสงเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 
(ศพด.บานบางสน) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมใหมีความม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

9. โครงการสายใยแหง
รัก 

-เพื่อใหครูผูดแูลเด็กมีสวนรวม
ในการชวยเหลือเด็กอยางท่ัวถึง  
และตรงตามสภาพปญหา 
-เพื่อประสานความรวมมือแกไข
ปญหาความสมัพนัธระหวาง
บาน  ศพด. และชุมชน 

-กิจกรรมเย่ียมบาน 
-กิจกรรมพานองเขาวัด 
เด็กเลก็ ศพด.บานบางสน  

5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

รอยละ 70 ของ
การพบเจอสภาพ

ปญหาในครอบครวั
ของเด็ก 

-เด็กไดรับการชวยเหลืออยาง
ท่ัวถึง  และตรงตามสภาพปญหา 
-สามารถแกไขปญหา
ความสัมพันธระหวางบาน  
ศพด. และชุมชน 

กองการศึกษา 
(ศพด.บานบางสน) 

10. โครงการกอสรางหอง
เก็บของ 

เพื่อใชเก็บเครือ่งมอืเครื่องใช
และอุปกรณตางๆ ของ ศพด.
บานบางสน 

กอสรางหองเกบ็ของ  จาํนวน ๑ หลงั  100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 1 หลัง -ศพด.บานบางสนมีหองเก็บของท่ี
เปนสัดสวน 

กองการศึกษา 
(ศพด.บานบางสน) 

11. โครงการปรับปรงุ
ภูมิทัศนศูนยพัฒนา
เด็กเลก็บานบางสน 

- เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอยและสวยงาม 
- เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอเด็กเล็ก 

- เปลี่ยนหลังคาทางเดิน 
- กอสรางหลงัคาทางเดิน   
- กอสรางรางระบายนํ้า คสล. 
- รื้อถอนอาคาร 
- ปรับพื้นท่ีพรอมปลูกหญา 
- กอสรางอาคารเอนกประสงค ขนาด 
10x20 เมตร  (ตามแบบท่ีกําหนด) 
-จัดทําตัวอกัษรโลหะพนส ี
-ปรับปรงุพื้นท่ีภายในและภายนอก
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานบางสน 

950,000 950,000 950,000 950,000 8 รายการ - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางสน
มีความเปนระเบียบเรียบรอย
และสวยงาม 
- เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเลก็
บานบางสนมคีวามสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 
(ศพด.บานบางสน) 

12. โครงการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทิด
ไทองคราชัน 

เพื่อสงเสริมใหเด็กเล็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานบางสน  ได
ทํากิจกรรมในวันพอและ
กิจกรรมในวนัแมรวมกัน 

จัดกจิกรรมในวันพอและกจิกรรมวนัแม
ของศูนยพัฒนาเดก็เล็กบานบางสน  
(เด็กเล็ก ศพด.บานบางสน  

10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ รอยละ 80 ของเด็ก
และผูปกครองในการมี

สวนรวมในการจัด
กิจกรรมของศูนย 

เด็กเลก็ของศูนยพฒันาเด็กเลก็
บานบางสน  ไดทํากิจกรรมในวัน
พอและกจิกรรมในวันแมรวมกัน 

กองการศึกษา 
(ศพด.บานบางสน) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมใหมีความม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

13. โครงการเด็กปฐมวัยใสใจ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

-เพื่อสงเสริมใหครจูัดกจิกรรม
การเรียนรู โดยใชภูมิปญญา
ทองถิ่น 
-เพื่อใหผูปกครองและชุมชนมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรม 

-กิจกรรมจักสาน 
-กิจกรรมดนตรีไทย 
-กิจกรรมทําขนมไทย 
เด็กเลก็ ศพด.บานบางสน   

4,5๐๐ 4,5๐๐ 4,5๐๐ 4,5๐๐ รอยละ 80 ของเด็กและ
ผูปกครองในการมสีวน
รวมในการจัดกิจกรรม

ของศูนย 

-เด็กไดเรียนรูกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
-ผูปกครองและชุมชนไดมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมของเด็ก 

กองการศึกษา 
(ศพด.บานบางสน) 

14. โครงการปองกันภัยภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานบาง
สน 

เพื่อใหบุคลากรในศูนยพัฒนา
เด็กเลก็บานบางสนมีความรู
เบื้องตนในการปองกัน
อันตรายตางๆ ท่ีจะเกิดกับเดก็ 

ครูและเด็กภายในศูนย
พัฒนาเดก็เล็กบานบางสน 

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 90 ของครูและ
เด็กมีความรูในการ

ปองกันอันตรายภายใน
ศูนย 

บุคลากรในศูนยพฒันาเด็กเลก็
บานบางสนมีความรูเบื้องตนใน
การปองกันอันตรายตางๆ ท่ีจะ
เกดิกับเด็กได 

กองการศึกษา 
(ศพด.บานบางสน) 

15. โครงการจัดทําหลกัสูตร
ปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานบางสน 

เพื่อจัดทําหลกัสตูรให
สอดคลองกับศักยภาพของเดก็
และบริบทในชุมชน 

ครูจัดทําหลกัสูตรการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ 

5,000 5,000 5,000 5,000 ผลสมัฤทธิ์ของเดก็ท่ีไดรับ
การเรียนการสอนท่ีมี

ประสทิธิภาพ 

มีหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับศักยภาพของเดก็
และบริบทในชุมชน 

กองการศึกษา 
(ศพด.บานบางสน) 

16. โครงการจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานบางสน 

- เพื่อใหการปฏิบตัิงานเปนไป
ดวยความเรยีบรอยถูกตอง
ตามระเบียบ 

ทําความสะอาดศูนยพัฒนา
เด็กเลก็บานบางสน  ฯลฯ 

108,000 
 

108,000 
 

108,000 
 

108,000 
 

ปตอป ขึ้นอยูกับวาใคร
ประมูลได 

-การปฏิบัติงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยถูกตองตามระเบียบ 

กองการศึกษา 
 

17. 
 

โครงการสงเสริมอาหาร
กลางวันของศูนยพัฒนา
เด็กเลก็บานบางสน 

เพื่อลดภาระคาใชจายของ
ผูปกครอง 

จํานวน  ๒45 วัน 401,8๐๐ 401,8๐๐ 401,8๐๐ 401,8๐๐ 2 ภาคเรียน/ป เด็กเลก็ไดรับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 

กองการศึกษา 

(ศพด.บานบางสน) 

18. โครงการสงเสริมอาหาร
เสริม(นม)ของศูนยพัฒนา
เด็กเลก็บานบางสน 

เพื่อใหเด็กเล็กไดรบัสารอาหาร
ครบถวน 

จํานวน  ๒6๐ วัน 157,129 157,129 157,129 157,129 2 ภาคเรียน/ป เด็กเลก็ไดรบัสารอาหารครบถวน กองการศึกษา 

(ศพด.บานบางสน) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  การพัฒนาการเกษตรกรรม  การทองเที่ยว  และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
    แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน  งานสวนสาธารณะ  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

1. โครงการความปลอดภัยหนา
โรงเรียน (ศูนยพัฒนาเด็กเลก็
บานบางสน) 

เพื่อความปลอดภัยแก
ผูปกครองเมื่อมารบั – สง
เด็กนักเรียน 

ตีเสนจราจร  พรอมติดตัง้สญัญาณไฟ 500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

1 สาย ผูปกครองเมื่อมารบั – สง
เด็กนักเรียนมีความปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น 

กองชาง 

2. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัย 

ปกเสาพาดสายไฟฟาแรงต่ําพรอมตดิตั้ง
โคมไฟฟาสาธารณะ ไดแก 
1. ถนนสายเทศบาล 13  
2. ถนนสายวัดเขาเจดีย - ถนนสาย
เทศบาล ๒ (หลังศูนยพัฒนาเด็กเลก็บาน
บางสน) 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

2 สาย ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยตอการสญัจร 

กองชาง 

3. โครงการปรับปรงุถนนเทศบาล 
8 – ถนนเทศบาล 10 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอการใชรถใช
ถนน 
 

กอสรางผิวจราจร คสล. ขนาดกวาง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว 193 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นผิวจราจร คสล.ไมนอยกวา  965 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนท่ีกาํหนด) 

727,1๐๐ 
 

727,1๐๐ 
 

727,1๐๐ 
 

727,1๐๐ 
 

1 สาย ประชาชนไดรับสะดวกและ
ปลอดภัยตอการใชรถใชถนน 

กองชาง 

4. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหลก็ถนนสาย
เทศบาล 10 

-เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอการใชรถใช
ถนน 
-เพื่อปองกันนํ้าทวมขัง 

กอสรางรางระบายนํ้า คสล.รปูตัวยู  ขนาด
กวาง 0.5๐ เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 
215.00 เมตร (ตามแบบท่ีกาํหนด) 

100 เมตร
315,๐๐๐ 

 

115 เมตร
362,2๐๐ 

 

- - 1 สาย -ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยตอการ
ใชรถใชถนน 
-ไมมีนํ้าทวมขงั 

กองชาง 

5. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล.รูปตวัยู ถนนสายเทศบาล 2 

-เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอการสญัจร 
-เพื่อปองกันนํ้าทวมขัง 

ขนาดกวาง 0.5๐ เมตร ลึกไมนอยกวา 
0.50 เมตร ยาวรวม 535 เมตร (ตาม
แบบท่ีกาํหนด) 

180 เมตร
567,๐๐๐ 

 

170 เมตร
535,5๐๐ 

 

185 เมตร
582,75๐ 

 

- 1 สาย -ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยตอการ
สัญจร 
-ไมมีนํ้าทวมขงั 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  การพัฒนาการเกษตรกรรม  การทองเที่ยว  และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
    แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน  งานสวนสาธารณะ  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

6. โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล.รปูตัวยู
ถนนสายเทศบาล 13 
(บริเวณบานยายลดิ) 

-เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอการสญัจร 
-เพื่อปองกันนํ้าทวมขัง 
 

ขนาดกวาง 0.50 เมตร ลึกไมนอยกวา  0.50 
เมตร ยาว 100 เมตร (ตามแบบท่ีกาํหนด) 

319,2๐๐ 
 

319,2๐๐ 
 

319,2๐๐ 
 

319,2๐๐ 
 

1 สาย - ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัยตอการ
สัญจร 
-ไมมีนํ้าทวมขงั 

กองชาง 

7. โครงการปรับปรงุ
เครื่องหมายจราจรบนผิว
ทาง 

-เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอการสญัจร 
 

ตีเสนจราจรบนผวิทางถนนสายตางๆ แทน
ของเดิมท่ีชํารุดและเลือนลาง (ตามแบบท่ี
กําหนด) 

250,0๐๐ 
 

250,0๐๐ 
 

250,0๐๐ 
 

250,0๐๐ 
 

1 ครั้ง - ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัยตอการ
สัญจร 
 

กองชาง 

8. โครงการปรับปรงุไหลทาง
ถนนสายปะทิว – ทาแซะ 
(หนาไปรษณีย-หวยอาย
แพะ)  

-เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอการสญัจร 
 

เสริมผิวไหลทางดวยแอสฟลตตกิคอนกรีต 
ขนาดหนา 0.05 เมตร มพีื้นท่ีไมนอยกวา 
1,600 ตารางเมตร (ตามแบบท่ีกําหนด)  

397,80๐ 
 

397,80๐ 
 

397,80๐ 
 

397,80๐ 
 

1 สาย - ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัยตอการ
สัญจร 
 

กองชาง 
 

9. โครงการกอสรางโรงจอดรถ
บริเวณหนาอาคารปองกนั
และบรรเทาสาธารณะภัย   

-เพื่อใหมีท่ีจอดรถสําหรับ
พนักงานและผูมาติดตอ
ราชการ 

กอสรางโครงหลังคาเหลก็  ขนาดกวาง  5.50  
เมตร  ยาว  16.80  เมตร  (ตามแบบแปลนท่ี
กําหนด) 

120,0๐๐ 
 

120,0๐๐ 
 

120,0๐๐ 
 

120,0๐๐ 
 

1 หลัง พนักงานและประชาชนท่ีมา
ติดตอราชการมีพืน้ท่ีสําหรับ
จอดรถ 

กองชาง 

10. โครงการซอมแซมฝาปดบอ
พักนํ้าและรางระบายนํ้า 
คสล. 

-เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอการสญัจร 
-เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอย 

ฝาปดบอพกันํ้าแลฝาปดบอพกันํ้าและราง
ระบายนํ้า คสล. ภายในเขตเทศบาลท่ีชํารุด 
(ตามแบบท่ีกาํหนด) 

50,0๐๐ 
 

50,0๐๐ 
 

50,0๐๐ 
 

50,0๐๐ 
 

ขึ้นอยูกับ
การชํารุด 

-ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยตอการสญัจร 
-มีความเปนระเบยีบ
เรียบรอย 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  การพัฒนาการเกษตรกรรม  การทองเที่ยว  และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
    แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน  งานสวนสาธารณะ  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

11. โครงการกอสรางลาน
คอนกรีตเสริมเหลก็
เอนกประสงคบริเวณ
สวนสาธารณะหลงัสถานีรถไฟ
ปะทิว 

-เพื่อใชเปนสถานท่ีจัด
กิจกรรมตางๆ 
-เพื่อเปนการปรบัปรุงภูมิ
ทัศนบริเวณสวนสาธารณะ 

ขนาดกวาง  23.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร 
(ตามแบบท่ีกาํหนด) 

405,200 
 

405,200 
 

405,200 
 

405,200 
 

1 แหง -มีสถานท่ีจัดกิจกรรมตางๆ 
-สวนสาธารณะภูมิทัศนท่ี
สวยงาม 

กองชาง 

12. โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้า คสล.รูปตวัยู ถนนสาย
บานทองหลาง-บานบางจาก 

-เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอการสญัจร 
-เพื่อปองกันนํ้าทวมขัง 
 

-ขนาดกวาง 0.50 เมตร  ลึกไมนอยกวา  0.50 
เมตร  ยาวรวม 350 เมตร (ตามแบบท่ีกาํหนด) 
-สามแยกตลาดใน-หนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็ฯ  ยาว 
128.00 เมตร 
-หนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็ฯ –สะพานเหล็กไฟ  ยาว 
222.00 เมตร 

128 เมตร 
406,8๐๐ 

 

111 เมตร 
352,8๐๐ 

 

111 เมตร 
352,8๐๐ 

 

- 1 สาย -ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัยตอการ
สัญจร 
-ไมมีนํ้าทวมขงั 

กองชาง 

13. โครงการกอสรางท่ีพัก
ผูโดยสารบริเวณหนา
โรงเรียนปะทิววิทยา 

-เพื่อใหผูปกครองมีท่ีพัก
ในการรอรบันักเรยีน 

ขนาดกวาง  1.80  เมตร  ยาว  6.00  เมตร  
(ตามแบบแปลนท่ีกําหนด) 

70,0๐๐ 
 

70,0๐๐ 
 

70,0๐๐ 
 

70,0๐๐ 
 

1 หลัง -ผูปกครองมีท่ีพกัในการรอ
รับนักเรียน 

กองชาง 

14. โครงการจางเหมาบริการ
ดูแลสวนสาธารณะ 

- เพื่อใหการปฏิบตัิงาน
เปนไปดวยความเรียบรอย
ถูกตองตามระเบียบ 

- จางเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ  ไดแก  สวน
สุขภาพหนาสถานีรถไฟ  สนามบริเวณสํานักงาน  
สวนบริเวณศูนยบริการประชาชน และ
นักทองเท่ียว  สวนสาธารณะหลังสถานีรถไฟ  
จํานวน  4  แหง  เปนเงิน  200,000  บาท 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

4 แหง 
 

-การปฏิบัติงานเปนไปดวย
ความเรียบรอยถูกตองตาม
ระเบยีบ 

กองชาง 

15. ยายระบบการจาํหนาย
กระแสไฟฟาถนนทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๒๐๑ 

-เพื่อตองการพัฒนาพื้นท่ี
บริเวณเขตทางสําหรับใช
เปนสถานท่ีจัดกจิกรรม
และนันทนาการตาง ๆ 

-เสาไฟฟาศักดิ์สูง จํานวน ๑๐ ตน 
-เสาไฟฟาศักดิ์ต่าํ จํานวน ๑๐ ตน 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ สาย -เทศบาลสามารถท่ีจะ
ดําเนินการปรับปรงุพื้นท่ี
บริเวณเขตทางไดโดยสะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  การพัฒนาการเกษตรกรรม  การทองเที่ยว  และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
    แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน  งานสวนสาธารณะ  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

16. ปรับปรงุพื้นท่ีบริเวณ
เขตทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒๐๑ 

-เพื่อตองการปรับภูมิทัศน
บริเวณหนาสํานักงานเทศบาล
ตําบลปะทิว 
-เพื่อใชเปนสถานท่ีจัดกิจกรรม
และนันทนาการตาง ๆ 

-วางทอระบายนํ้าพรอมบอพกันํ้า คสล. 
-ถมดินลกูรังปรับพื้นท่ี 
-ลงหินคลุกบดอัดแนนพรอมปผูิวดวยแอสฟลท
ติกคอนกรตี 
(ตามแบบท่ีกาํหนด) 

850,000 850,000 850,000 850,000 1 สาย -หนาบริเวณอาคารสํานักงาน
เทศบาลตาํบลปะทิวมีภูมิทัศนท่ี
เรียบรอยและสวยงาม 
-เทศบาลมีพื้นท่ีสาํหรบัจัดกิจกรรม
และนันทนาการตาง ๆ 

กองชาง 
 

17. ปรับปรงุถนนสาย
เจริญรัฐ 

-เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอการใชรถใชถนน 

-เสริมผิวจราจรดวยแอสฟลตติกคอนกรีตขนาด
กวางเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๘ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร (หรือมีพื้นท่ีแอสฟลตตกิคอนกรีต
ไมนอยกวา ๔,๙๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนท่ีกาํหนด) 

๑,๓๘๙,๑๐๐ ๑,๓๘๙,๑๐๐ ๑,๓๘๙,๑๐๐ ๑,๓๘๙,๑๐๐ ๑ สาย -ประชาชนไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยตอการใชรถใชถนน 

กองชาง 
 

18. ปรับปรงุถนนสาย
ประชานิยม 

-เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอการใชรถใชถนน 

-เสริมผิวจราจรดวยแอสฟลตติกคอนกรีตขนาด
กวางเฉลี่ย ๙.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๖ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร หรือมพ้ืีนท่ีแอสฟลตตกิคอนกรีตไม
นอยกวา ๒,๒๑๔ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ท่ีกําหนด) 

๖๐๕,๐๐๐ ๖๐๕,๐๐๐ ๖๐๕,๐๐๐ ๖๐๕,๐๐๐ ๑ สาย -ประชาชนไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยตอการใชรถใชถนน 

กองชาง 
 

19. ปรับปรงุถนนสาย
เทศบาล ๙ 

-เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอการใชรถใชถนน 

-เสริมผิวจราจรดวยแอสฟลตติกคอนกรีตขนาด
กวางเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๖ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร หรือมพ้ืีนท่ีแอสฟลตตกิคอนกรีตไม
นอยกวา ๒,๑๓๖ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ท่ีกําหนด) 

๖๐๐,๒๐๐ ๖๐๐,๒๐๐ ๖๐๐,๒๐๐ ๖๐๐,๒๐๐ ๑ สาย -ประชาชนไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยตอการใชรถใชถนน 

กองชาง 
 

20. ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
ถนนสายเจริญรัฐ 
 

-เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอการใชรถใชถนน 

ติดตั้งไฟฟาเสาเหล็กปลายกลมเรียวชุบกัลวา
ไนทชนิดกิ่งเดี่ยว สูงไมนอยกวา ๖.๐๐ เมตร 
จํานวน ๑๕ ตน (ตามแบบแปลนท่ีกําหนด) 

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๑ สาย -ประชาชนไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  การพัฒนาการเกษตรกรรม  การทองเที่ยว  และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
    แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน  งานสวนสาธารณะ  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

21. ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
ถนนสายประชานิยม 

-เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยตอ
การใชรถใชถนน 

ติดตั้งไฟฟาเสาเหล็กปลายกลมเรียวชุบกัลวา
ไนทชนิดกิ่งเดี่ยว สูงไมนอยกวา ๖.๐๐ เมตร 
จํานวน ๑๐ ตน (ตามแบบแปลนท่ีกําหนด) 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ สาย -ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองชาง 

22. ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
ถนนสายเทศบาล ๙ 

-เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยตอ
การใชรถใชถนน 

ติดตั้งไฟฟาเสาเหล็กปลายกลมเรียวชุบกัลวา
ไนทชนิดกิ่งเดี่ยว สูงไมนอยกวา ๖.๐๐ เมตร 
จํานวน ๑๐ ตน (ตามแบบแปลนท่ีกําหนด) 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ สาย -ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองชาง 

23. โครงการจางเหมา
บริการทําความสะอาด
ถนนและทางเทาภายใน
เขตเทศบาล 

-เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวย
ความเรียบรอย
ถูกตองตามระเบียบ 

- จางเหมาทําความสะอาดถนนและทางเทา
ภายในเขตเทศบาล จาํนวน 3 คน 

388,800 388,800 388,800 388,800 ปตอป ขึ้นอยู
กับวาใคร
ประมูลได 

-การปฏิบัติงานเปนไปดวย
ความเรียบรอยถูกตองตาม
ระเบยีบ 

กองสาธารณสุขฯ 

24. ปรับปรงุถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายปะทิว – 
ทาแซะ 

-เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยตอ
การใชรถใชถนน 

-เสริมผิวจราจรดวยแอสฟลตติกคอนกรีตยาว
รวม ๑,๗๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นท่ี
แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา ๑๓,๕๓๔ 
ตารางเมตร จาํนวน ๓ ชวง ดังน้ี 
๑. สี่แยกเจรญิรัฐ – บานพกัรถไฟ ขนาดกวาง 
๘.๐๐ เมตร  ยาว ๙๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
๒. บานพักรถไฟ – ปอมตาํรวจ ขนาดกวาง 
๖.๒๐ เมตร  ยาว ๓๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
๓. ปอมตํารวจ – เขตเทศบาล ขนาดกวาง 
๘.๐๐ เมตร  ยาว ๔๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
 (ตามแบบแปลนท่ีกําหนด) 

๓,๗๕๓,๓๙๐ ๓,๗๕๓,๓๙๐ ๓,๗๕๓,๓๙๐ ๓,๗๕๓,๓๙๐ ๑ สาย -ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยตอ
การใชรถใชถนน 

กองชาง 
(ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ
จากกรม

สงเสรมิการ
ปกครองทอง

ทองถิ่น) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  การพัฒนาการเกษตรกรรม  การทองเที่ยว  และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
    แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน  งานสวนสาธารณะ  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

25. โครงการขุดลอกทอ
และรางระบายนํ้า
ในเขตเทศบาล 

เพื่อใหระบบการระบาย
นํ้าใหมีประสิทธิภาพได
มาตรฐาน 

ลอกทอระบายนํ้าในเขตเทศบาล ฯ ปละ 
1 ครั้ง 

99,๐๐๐ 99,๐๐๐ 99,๐๐๐ 99,๐๐๐ 1 ครั้ง/ป -ระบบการระบายนํ้ามี
ประสทิธิภาพ 
-ลดกลิ่นเหม็นและลดการอดุตัน
ทางระบายนํ้า 

กองสาธารณสุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิ่น  ๔  ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  7  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ   
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

1. โครงการจัดงานวนัสําคัญ
ของชาติและวันอืน่ๆ ท่ีทาง
ราชการกาํหนดข้ึนเปนกรณี
พิเศษ 

-เพื่อรองรบันโยบายตางๆของ
รัฐบาล 
-เพื่อรักษาประเพณีวันสาํคัญของ
ชาต ิ

สามารถปฏิบัติตามนโยบาย
ตางๆของรัฐบาลและวันสาํคัญ
อื่นๆ ท่ีทางราชการกําหนดขึ้น
เปนกรณีพิเศษฯ 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

ขึ้นอยูกับ
ทาง

ราชการ
จัด 

-ประชาชนไดเขารวมงานวันสาํคัญ
ฯ 

สํานักปลัดฯ 

2. โครงการเตรียมและรับเสด็จ
ในโอกาสตาง ๆ 

เพื่อเปนคาใชจายในการโครงการ
เตรียมและรบัเสดจ็ในโอกาสตาง 
ๆ  ในอําเภอปะทิว 

เตรียมการรับเสดจ็ในโอกาส
ตาง ๆ ในเขตเทศบาลตําบล
ปะทิว ใหเกิดความคลองตวั 

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

ขึ้นอยูกับ
สถานการณ 

การเตรียมและรับเสด็จในโอกาส
ตางๆ  มีความคลองตัวขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
 

3. โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติเพือ่
เสริมสรางความสมานฉันท      

เพื่อปกปองสถาบนัสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสรางความสมานฉันท      

ดําเนินการจดักจิกรรม
ประกาศเจตนารมณปกปอง
สถาบันรวมกันทุกภาคสวน 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

1 ครั้ง/ป ทุกภาคสวนไดรวมกันประกาศ
เจตนารมณเพือ่ปกปองสถาบัน
และสรางความสมานฉนัท      

สํานักปลัดฯ 
 

4. โครงการปองกันการทุจรติ
ภาครัฐและการแกไขปญหายา
เสพติดเทศบาลตาํบลปะทิว 

สงเสรมิบทบาทภาคประชาชนให
เขามามีสวนรวม สรางแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐ 

-เยาวชน นักเรยีน นักศึกษา  
และประชาชนท่ัวไป 
-ตู ปณ. 15 

3,000 3,000 3,000 3,000 1 ครั้ง/ป - ประชาชนทราบชองทางการ
แจงขอมูลเพิม่ขึ้น 
- ลดปญหายาเสพติด 

สํานักปลัดฯ 
 

5. โครงการฝกอบรมสงเสรมิ
คุณธรรมจรยิธรรมของ
เจาหนาท่ีทองถิ่น 
 

-เพื่อใหเจาหนาท่ีสามารถนํา
ความรูและประสบการณท่ีไดรบั
มาใชปฏิบัติงาน 
-เพื่อสงเสริมความสามัคคีใน
หนวยงาน 

คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานสวนทองถิ่น  
จํานวน 70 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 70 คน -เจาหนาท่ีสามารถนําความรูและ
ประสบการณท่ีไดรับมาใช
ปฏิบัติงาน 
-มีความสามัคคีในหนวยงาน 

สํานักปลัดฯ 
(งานวิเคราะหฯ) 

 

6. โครงการพัฒนาขอมูล
อิเล็คทรอนิคและระบบเว็บ
ไซดเทศบาลตําบลปะทิว 

เพื่อเปนแหลงคนควาและ
เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย
สะดวก  รวดเร็ว 

เชาพื้นท่ีจัดเกบ็ขอมูล  1 ป  5,000 5,000 5,000 5,000 1 ครั้ง/ป ประชาชนสามารถคนควาขอมลู
และรับทราบขาวสารของ
เทศบาลตาํบลปะทิวได 

สํานักปลัดฯ 
(งานประชาสัมพันธ) 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิ่น  ๔  ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  7  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

7. โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานการเรียนรูพระ
ราชกรณียกิจและพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

-เพ่ือใหบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดเรียนรู
พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชในดาน
ตางๆ ท่ีเปนประโยชนแก
ประชาชน 

บุคลากรของเทศบาลตําบล
ปะทิว และประชาชนท่ัวไป
ในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบล
ปะทิว 

250,๐๐๐ 
 

250,๐๐๐ 
 

250,๐๐๐ 
 

250,๐๐๐ 
 

ความพึง
พอใจของ

ประชาชนท่ี
เขารวม
โครงการ 

-บุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดเรียนรู
พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชในดานตางๆ ท่ีเปน
ประโยชน 

สํานักปลัดฯ 
 

8. โครงการตดิตั้งโครงเหลก็ปาย
ประชาสัมพันธ 

เพื่อติดตัง้ปายประชาสัมพันธ
หรือปายงานประเพณีตางๆ  
ของเทศบาลตําบลปะทิว 

ติดโครงเหล็กปาย
ประชาสัมพันธในเขตเทศบาล  
ขนาด 4x3 เมตร   จํานวน 1 
ปาย 

20,0๐๐ 20,0๐๐ 20,0๐๐ 20,0๐๐ 1 ปาย ประชาชนไดรับทราบขาวสาร
การประชาสัมพันธกิจกรรม
ตางๆ ของเทศบาลตําบลปะทิว 

สํานักปลัดฯ 
(งานประชาสมัพนัธ) 

9. โครงการจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคารสํานักงาน
เทศบาลและอาคารปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

- เพื่อใหการปฏิบตัิงานเปนไป
ดวยความเรียบรอยถูกตองตาม
ระเบยีบ 

ทําความสะอาดอาคาร
สํานักงานเทศบาล  และ
อาคารปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย   

ฯลฯ 

216,000 216,000 216,000 216,000 ปตอป ขึ้นอยู
กับวาใคร
ประมูลได 

-การปฏิบัติงานเปนไปดวย
ความเรียบรอยถูกตองตาม
ระเบยีบ 

สํานักปลัดฯ 
 

10. โครงการปรับปรงุอาคาร
สํานักงานและอาคารปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

- เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอยและสวยงาม 

- ทาสีภายนอกอาคาร 
- ซอมแซมฝาเพดาน   
- เปลี่ยนผนังหองนํ้า 
- ซอมแซมหลังคา  (ตาม
รายละเอียดท่ีกาํหนด) 

40๐,๐๐๐ 
 

40๐,๐๐๐ 
 

40๐,๐๐๐ 
 

40๐,๐๐๐ 
 

4 รายการ -อาคารสาํนักงานและอาคาร
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยมี ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและสวยงาม 

สํานักปลัดฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิ่น  ๔  ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  7  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

11. โครงการตดิตั้งซุมเฉลิมพระ
เกยีรติแบบสาํเร็จรูปบริเวณ
หนาสาํนักงาน หนา ศพด.
บานบางสน และบริเวณสี่
แยกเจรญิรัฐ 

- เพื่อเปนการแสดงความ
จงรกัภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 
- เพื่อความคงทนถาวรไมตอง
ปรับปรงุทุกป 

ติดตั้งตัง้ซุมเฉลิมพระเกียรติ 
จํานวน 3 ซุม 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

3 ซุม - ประชาชนสามารถแสดง
ความจงรกัภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริยไดอยางสม
พระเกียรต ิ
  

สํานักปลัดฯ 

12. โครงการปรับปรงุหองขอมูล
สารสนเทศ 

-เพื่อจัดตั้งเปนศูนยขอมูล
สารสนเทศของเทศบาลตาํบล
ปะทิว 
-เพื่อใหมีสถานท่ีจดัเก็บ
เครื่องมือและอุปกรณตางๆ 

-ทาสี  
-เดินระบบไฟฟาและ
สายสญัญาณของระบบกลอง
วงจรปดและระบบเสียงตามสาย 
-ติดผามาน 

ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 1 หอง -มีหองศูนยขอมูลสารสนเทศ
ของเทศบาลตําบลปะทิวท่ีเปน
สัดสวน 
-มีสถานท่ีจัดเก็บเครื่องมือและ
อุปกรณตางๆ  

สํานักปลัดฯ 
(งานประชาสมัพนัธ) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิ่น  ๔  ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  7  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

1. โครงการผูชําระภาษีดีเดน เพื่อสงเสริมใหประชาชนรูหนาท่ี
และความสาํคัญของการเสยีภาษี 

- จัดทําประกาศเกียรติคุณ
ดีเดน 
- จัดหาของท่ีระลกึใหกับผู
ชําระภาษี 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

1 ครั้ง/ป ประชาชนสามารถรูหนาท่ีและ
ความสําคัญของการเสียภาษ ี

กองคลัง 
(งานจัดเก็บรายได) 
 

2. โครงการปรับปรงุแผนท่ีภาษี 
 

เพือ่สงเสริมปรับปรงุวิธกีารจัดเก็บ
รายไดใหเปนระบบมีประสิทธิภาพ 
และเปนธรรมแกประชาชน 

ปรับปรงุแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินใหเปน
ปจจบุัน 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

1 ครั้ง/ป การจัดเกบ็รายไดเปนระบบมี
ประสทิธิภาพและมีความเปน
ธรรมแกประชาชน 

กองคลัง 
(งานแผนท่ีภาษีฯ) 

 
3. โครงการปรับปรงุซอมแซม

โตะเอนกประสงค (โตะรด
นํ้าผูสงูอายุ) 

-เพื่อซอมแซมเปลีย่นพื้นผิวโตะ
ใหมใชในงานของเทศบาล 

ปรับปรงุซอมแซมพื้นผิวหนา
โตะ  จํานวน 10 ตัว 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

10 ตัว -สามารถซอมแซมเปลี่ยน
พื้นผิวโตะใหมใชในงานของ
เทศบาลได 

กองคลัง 
(งานพัสดุ) 

4. โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบันทึกบัญชีดวยระบบ
คอมพิวเตอร (e-LAAS) 

เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีดวยระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) 
เพื่อนําไปปฏิบัติงานไดทุกระบบ 

คณะผูบริหาร เจาหนาท่ี 
พนักงานจางของเทศบาลตาํบล
ปะทิว จํานวน 25 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 25 คน เจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีดวย
ระบบบัญชีคอมพวิเตอรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(e-LAAS) สามารถนําไป
ปฏิบัติงานไดทุกระบบ 

กองคลัง 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมใหมีความม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต   
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

1. โครงการสนับสนุน
การสราง
หลักประกันรายได
แกผูสูงอายุ 

-เพื่อรองรบัการจดัสวสัดิการ
ใหแกผูสูงอายุท่ีมอีายุ  60  ป
บริบูรณขึ้นไป 

จายเบี้ยยังชีพกับ 
- ผูสงูอายุ  60-69 ป จะ  ไดรับ 600 บาท 
- อายุ 70-79 ป จะไดรับ 700 บาท 
- อายุ 80-89 ป จะไดรับ 800 บาท 
- อายุ 90 ปขึ้นไป จะไดรบั 1,000 บาท 

1,497,6๐๐ 1,497,6๐๐ 1,497,6๐๐ 1,497,6๐๐ ตลอดปงบ -สามารถรองรบัการจดั
สวัสดิการใหแกผูสงูอายุท่ี
มีอายุ  60  ปบรบิรูณข้ึน
ไปได 

สํานักปลัดฯ 
(งานพัฒนาชุมชน) 

 

2. โครงการสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูพกิารและ
ทุพพลภาพ 
 
 
 

- เพื่อรองรับการจดัสวสัดิการ
เบี้ยความพกิารใหแกคนพิการท่ี
มีสิทธิตามหลกัเกณฑท่ีกําหนดท่ี
ไดแสดงความจาํนงโดยการขอ
ขึ้นทะเบียน  เพื่อขอรับเงินเบี้ย
ความพกิารไวกบัองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแลว 

- คนพิการภายในเขตเทศบาล  ท่ีมีสทิธิจะ
ไดรับเบี้ยความพกิารคนละ  800 บาทตอ
เดือน 

211,2๐๐ 211,2๐๐ 211,2๐๐ 211,2๐๐ ตลอดป
งบ 

- สามารถรองรับการจดั
สวัสดิการเบี้ยความพิการ
ใหแกคนพิการท่ีมสีิทธิตาม
หลักเกณฑท่ีกาํหนดท่ีได 

สํานักปลัดฯ 
(งานพัฒนาชุมชน) 

 

3. โครงการสนับสนุน
การจายเงิน
สงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูปวยเอดส 

- เพื่อรองรับการสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพผูปวยเอดส  ใหแกผูปวย
เอดสท่ีแพทยไดรบัรองและทํา
การวินิจฉัยแลว และมคีวาม
เปนอยูยากจน หรอืถูกทอดท้ิง
ขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลีย้งตนเองได 

- ผูปวยเอดสภายในเขตเทศบาล ท่ีมสีิทธิจะ
ไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน
ครบท้ัง 12 เดือน   

120,0๐๐ 120,0๐๐ 120,0๐๐ 120,0๐๐ ตลอดปงบ - สามารถรองรับการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส  ใหแกผูปวยเอดสท่ี
แพทยไดรับรองและทํา
การวินิจฉัยแลว และมี
ความเปนอยูยากจน หรือ
ถูกทอดท้ิงขาดผูอปุการะ
ดูแล ไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได 

สํานักปลัดฯ 
(งานพัฒนาชุมชน) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

4. โครงการบาน
ทองถิ่นประชารัฐ
รวมใจ  เทิดไทองค
ราชัน  ราชินี 
 
 
 
 

- เพือ่สานพลงัประชารัฐ  ปกปอง  
เทิดทูน  สถาบนัพระมหากษัตริย
ใหมีความมั่นคงในการเปนศูนย
รวมจติใจความรกัและความ
สามัคคีของคนในชาต ิ
- เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสานพลังประชารัฐ  ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผูดอยโอกาส  ผูยากไร  
ผูพิการหรอืผูยากจนใหมีคุณภาพ
ชีวิตในการอยูอาศัยท่ีดีขึ้น 

- เทศบาล  สานพลังประชารัฐ  
ชวยเหลือเกือ้กูล  
ผูดอยโอกาส  ผูยากไร  ผู
พิการหรือผูยากจน  โดย
ดําเนินการดงัน้ี   
1. กอสราง  ซอมแซม  
ปรับปรงุท่ีอยูอาศัย 
2. ปรับปรุงสภาพการอยูอาศัย  
(เชน  สภาพเครื่องนอน  
เครื่องครัว  หองนํ้า  ทางเดิน) 

100,000 100,000 100,000 100,000 ตลอดป
งบ 

- สามารถรวมกันสานพลังประชารัฐ  
ปกปอง  เทิดทูน  สถาบัน
พระมหากษัตริยใหมีความมั่นคงใน
การเปนศูนยรวมจติใจความรักและ
ความสามัคคีของคนในชาติได 
- สามารถสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสานพลังประชา
รัฐ  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผูดอยโอกาส  ผูยากไร  ผู
พิการหรือผูยากจนใหมีคุณภาพชีวติ
ในการอยูอาศัยท่ีดีขึ้นได 

สํานักปลัดฯ 
(งานพัฒนาชุมชน) 

 

5. โครงการสงเสริมการ
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารผานสถานี
วิทยุชุมชน 

เพื่อประชาสมัพันธขอมูลขาวสาร
และกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล
ตําบลปะทิวใหประชาชนท่ัวไป
ไดรับทราบ  

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
และกิจกรรมตางๆ ผานทาง
สถานีวิทยุชุมชน  สัปดาหละ 1 
ครั้งๆ ละ 1 ช่ัวโมง 

๒5,๐๐๐ ๒5,๐๐๐ ๒5,๐๐๐ ๒5,๐๐๐ สัปดาห
ละ 1 
ครั้ง/
ช่ัวโมง 

ประชาชนท่ัวไปไดรับทราบขอมูล
ขาวสารและกจิกรรมตางๆ ของ ทต.
ปะทิว 

สํานักปลัดฯ 
(งานประชาสัมพันธ) 

 
 

6. โครงการจัดทํา
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาํป
เทศบาลตาํบลปะทิว 

เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร และผล
การปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
ของเทศบาลตําบลปะทิว 

จัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาํปของ
เทศบาลตาํบลปะทิวให
ประชาชนในเขตทราบ ใน
รูปแบบวารสาร  จํานวน  
1,000 เลม 

70,000 70,000 70,000 70,000 1,000 เลม ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร และ
ผลการปฏิบตัิงานประจําป
งบประมาณของเทศบาลตาํบลปะทิว 

สํานักปลัดฯ 
(งานประชาสัมพันธ) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

7. โครงการเสรมิสราง
ครอบครัวอบอุนชุมชน
เขมแข็ง 

- เพื่อเสรมิสรางความรักความเขาใจ
และความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิก
ในครอบครวั 
-เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวไดทํา
กิจกรรมตางๆรวมกัน     

สมาชิกในครอบครัว
ประกอบดวย พอ แม ลกู 
ปู ยา ตา ยาย จํานวน 40 
คน 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 40 คน สมาชิกในครอบครัว มีความรูและ
เขาใจในบทบาทหนาท่ี ความสาํคัญ
ของสถาบันครอบครัว และไดทํา
กิจกรรมรวมกันในครอบครัว  

สํานักปลัดฯ 
(งานพัฒนาชุมชน) 

 

8. โครงการสํารวจและ
จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
ของประชาชนในเขต
เทศบาล (เขตเมือง) 

เพื่อเก็บรวบรวมความจําเปน
พื้นฐานใชประกอบการตรวจสอบ
ใหความชวยเหลือประชาชน 

จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน  
ครัวเรือนในเขตเทศบาล
ตําบลปะทิว 

5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

1 ครั้ง/ป สามารถเก็บรวบรวมความจาํเปน
พื้นฐานใชประกอบการตรวจสอบให
ความชวยเหลือประชาชนได 

สํานักปลัดฯ 
(งานพัฒนาชุมชน) 

 

9. โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลและแผนชุมชน 

-เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมในการเสนอปญหา ความ
เดือดรอน ความตองการ  และ
โครงการตางๆ เพือ่พัฒนาพื้นท่ีใน
เขตเทศบาลตําบลปะทิว 

จัดประชุมประชาคมโดย
การรบัฟงความคิดเห็น
ของประชาชน  จาํนวน 
150 คน 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

150 คน -ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอ
ปญหา ความเดือดรอน ความตองการ  
และโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาพื้นท่ีใน
เขตเทศบาลตําบลปะทิว 

สํานักปลัดฯ 
(งานวิเคราะหฯ) 

 

10. โครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูนําชุมชน 

เพื่อใหผูนําชุมชนไดเรียนรูแนวคิด
ใหมจากชุมชนอื่น สถานท่ีอื่นมาเปน
แบบอยางในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาชุมชนของตนในเขตเทศบาล
ตําบลปะทิว   

คณะกรรมการชุมชน  คณะ
ผูบรหิาร สมาชิกสภา 
พนักงานในเทศบาลตาํบล
ปะทิว จํานวน 100 คน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100 คน ผูเขารวมไดเรียนรูแนวทางใหมมาปรบั
ใชในการปฏิบตัิงานและพัฒนาชุมชน
ของตนในเขตเทศบาล ฯ 

สํานักปลัดฯ 
(งานพัฒนาชุมชน) 

 

11. โครงการฝกอบรมอาชีพ
ใหกลุมสตรแีละผูนํา
ชุมชน เพื่อการพึ่งพา
ตนเอง 

เพื่อใหชุมชนมกีลุมอาชีพ เพิม่รายได 
สรางความสามัคคีใหชุมชน  
 

ฝกอบรมอาชีพใหกลุมสตรี
และผูนําชุมชนในเขต
เทศบาลตาํบลปะทิว  
จํานวน 30 คน 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

30 คน ชุมชนมีกลุมอาชีพท่ีมั่นคง เพิ่ม
รายได มีความสามัคคี  
 

สํานักปลัดฯ 
(งานพัฒนาชุมชน) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมใหมีความม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

12. โครงการเชิดชูรูคา
ผูสูงอายุในเขตเทศบาล 

-เพื่อใหผูสูงอายุภาคภูมิใจและมี
ความสุขในชีวติ 
-สงเสริมใหเยาวชนมีความกตญัู 
รูคาผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุในเขตเทศบาล 
จํานวน  100  คน 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 100  คน ผูสูงอายุไดทํากิจกรรมรวมกัน,รูสึกวา
ไมไดถูกทอดท้ิงและไดรับรูถงึความ
กตัญูจากลกูหลาน 

สํานักปลัดฯ 
(งานพัฒนาชุมชน) 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมใหมีความม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
    แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

1. โครงการใหความรูเกี่ยวกับ
การคุมครองผูบริโภคและ
ประชาสัมพันธเรื่อง
โรคติดตอหรือโรคท่ีเกิดขึ้น
ในปจจุบัน 

-เพือ่ใหประชาชน ผูประกอบการ  มี
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการ
คุมครองผูบริโภค และเรื่องโรคติดตอ
หรือโรคท่ีเกิดขึ้นในปจจบุัน 

-จัดทําปาย 
-ประชาสัมพันธ 
-เอกสารแผนพับตางๆ 
-ประชาชน  ผูประกอบการภายใน
เขตเทศบาลฯ 

35,๐๐๐ 
 
 

35,๐๐๐ 
 

35,๐๐๐ 
 

35,๐๐๐ 
 

ปละ  1  
ครั้ง 

-ประชาชน ผูประกอบการ  มีความรู 
ความเขาใจ เกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภค และเรื่องโรคติดตอหรือโรคท่ี
เกิดขึ้นในปจจุบัน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

2. โครงการรณรงคปองกัน
ควบคุมโรคไขเลือดออก 

-เพื่อลดปริมาณสตัวนําโรค 
-เพื่อลดอตัราการปวยและการเสียชีวิต
จากโรคไขเลือดออก 
 

-พนสารเคมีกาํจัดยุงลายและกําจัด
สัตวนําโรคใหลดลง 
-จัดซ้ือสารเคมีท่ีตองใช 
-ทําปายประชาสัมพันธ 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

8  ครั้ง/ป -สัตวนําโรคลดปรมิาณลง 
-อัตราการเจ็บปวยจากสัตวนําโรคตางๆ 
ลดลง 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

3. โครงการใหความรูกับ
เยาวชนในการวางแผนและ
เตรียมความพรอมการ
ตั้งครรภกอนวัยอนัควร 

-เพื่อใหเยาวชนไดรับความรู ความเขาใจ
และวางแผนและเตรียมความพรอม การ
ตั้งครรภกอนวัยอนัควร 
-เพื่อลดอตัราการตั้งครรภกอนวัยอนัควร 

-อบรมใหความรูกบัเยาวชนในการ
วางแผนและเตรียมความพรอมการ
ตั้งครรภกอนวัยอนัควร 
-เยาวชนในเขตพืน้ท่ีเทศบาล  
จํานวน 100 คน 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

1 ป/ครั้ง -เยาวชนไดรบัความรู ความเขาใจและ
วางแผนและเตรียมความพรอม การ
ตั้งครรภกอนวัยอนัควร 
-ลดอัตราการตั้งครรภกอนวัยอันควร 

กอง
สาธารณสุขฯ 

4. โครงการฝกอบรมให
ความรูวันเอดสโลก  (1 
ธ.ค.) 

-เพื่อรณรงคใหความรูแกเยาวชนเรื่อง
โรคเอดส และจัดทําสื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธ/ตระหนักเห็นถงึ
ความสําคัญของการแพรระบาดโรคเอดส  

นักเรียน  เยาวชน  แกนนําชุมชน  
อสม.ประชาชน จาํนวน 150  คน 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 150  คน -กลุมเปาหมายไดรับความรูเรื่องโรค
เอดสเพิ่มมากขึ้น และตระหนักและเห็น
ถึงความสาํคัญของโรคเอดส  ลดการแพร
ระบาดของโรค 

กอง
สาธารณสุขฯ 
 

5. โครงการฝกอบรมให
ความรูในการจัดการขยะ
ชุมชน 

-เพื่อใหประชาชนมีความรูในการจัดการ
ขยะชุมชน 
-เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมและบูรณา
การรวมกันระหวางชุมชน/อปท.ในการ
จัดการขยะและสิง่แวดลอมภายในชุมชน 

-ฝกอบรมประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลปะทิว 
-แจกแผนพับประชาสัมพันธดานการ
จัดการขยะ 

28,000 28,000 28,000 28,000 ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน

เกี่ยวกับการ
จัดการขยะ 

-ประชาชนมีความรูในการจดัการขยะ
ชุมชน 
-ประชาชนมีสวนรวมและบรูณาการ
รวมกันระหวางชุมชน/อปท.ในการ
จัดการขยะและสิง่แวดลอมภายในชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมใหมีความม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
    แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

6. โครงการฝกอบรมใหความรู
เรื่องโรคติดตอและโรคอุบัติ
ใหม 

-เพื่อใหความรูเรื่องโรคติดตอและโรค
อุบัติใหม 
-เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เผยแพรประชาสัมพันธเรื่องโรคตดิตอ
และโรคอุบัติใหมภายในชุมชน 

-ประชาชนท่ัวไปในเขต
เทศบาลตาํบลปะทิว 
-แจกแผนพบั
ประชาสัมพันธ 

30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง -ประชาชนมีความรูเรื่องโรคติดตอและ
โรคอุบัติใหม 
-ประชาชนมีสวนรวมในการเผยแพร
ประชาสัมพันธเรื่องโรคติดตอและโรค
อุบัติใหมภายในชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 
 
 

7. โครงการฝกอบรมและ
รณรงครกัษสิ่งแวดลอม (วัน
สิ่งแวดลอมโลก 5 มิ.ย.) 

-เพื่ออบรมใหความรูรักษสิ่งแวดลอม 
-เพื่อสรางความตระหนักในการดูแล
และรักษาสิ่งแวดลอม 

ประชาชน  นักเรยีน  อส
ม.แกนนําชุมชน  จํานวน  
100 คน 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

100 คน -ทุกคนมีความตระหนักและดแูลเอาใจ
ใสสิง่แวดลอมมากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

8. โครงการออกกาํลงักายเพื่อ
สุขภาพ 

- เพื่อสงเสรมิใหประชาชนทุกคนมี
พลานามัยท่ีสมบูรณ  แข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บมสีุขภาพจิตท่ีดี 

- นําเตนแอโรบิก  ทุกวัน  
เวลา 17.30–18.30 น. 

45,๐๐๐ 
 

45,๐๐๐ 
 

45,๐๐๐ 
 

45,๐๐๐ 
 

ตลอดปงบ
ประ 
มาณ 

- ประชาชนทุกคนมีพลานามัยท่ี
สมบูรณ  แข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไข
เจ็บมสีุขภาพจิตท่ีด ี

กองสาธารณสุขฯ 

9. โครงการฝกอบรมใหความรู
ในการปองกันเดก็จมนํ้า 
 

-เพื่อใหความรูในการปองกันเด็กจมนํ้า   
-เพื่อใหสามารถชวยเหลือตนเองและ
ผูอื่นได 
-เพื่อลดการเกิดอบุัติเหตจุากเด็กจมนํ้า 

เด็กนักเรียน  และ
ผูปกครอง  จํานวน 80 
คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 80 คน -ผูปกครองมีความรูในการปองกันเดก็
จมนํ้าได   
-เด็กและผูปกครองสามารถชวยเหลอื
ตนเองและผูอื่นได 
-สามารถลดการเกดิอุบัติเหตุจากเด็ก
จมนํ้าได 

กองสาธารณสุขฯ 
 

10. โครงการฝกอบรมใหความรู
รณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลตาํบลปะทิว 

เพื่ออบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพตดิ  
ตลอดจนการฟนฟบูําบัดรางกายจากยา
เสพติด 

เยาวชน  นักเรียนและ
ประชาชนท่ัวไปจาํนวน 
120 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 120 คน -สรางชุมชนเขมแข็งและเปนเมอืงนาอยู 
-ไดรับความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและ
ประสบการณตางๆ ในการเขาคายพัก
แรม 

กองสาธารณสุขฯ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมใหมีความม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
    แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

11. โครงการปองกันโรคพิษสนัุข
บาและควบคุมการเพิ่ม
ปริมาณของสุนัขและแมว 

- เพื่อปองกันการเกิดโรคพิษสุนัข
บาในสุนัขและแมว 
- เพื่อควบคุมปริมาณสุนัขและแมว 
(ทําหมัน)  

-ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา 
-ใหยาคุมกาํเนิดในสุนัข 
-ทําหมันใหสุนัขและแมว 

8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 1 ครั้ง/ป -สุนัขและแมวไดรบัการฉีดวัคซีน
ปองกันโรค 
-ลดการแพรพันธุของสุนัขและแมว 

กองสาธารณสุขฯ 
 

12. โครงการบาํรงุรักษาและ
ปรับปรงุครุภัณฑ 

-เพื่อซอมแซมบํารงุรักษาและ
ปรับปรงุครุภัณฑใหสามารถใช
งานไดอยางมปีระสิทธิภาพ  
สะดวก  และปลอดภัย 

บํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ 
เชน 
-รถบรรทุกขยะ 

ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ขึ้นอยูกับ
สภาพ
ของรถ 

-มีความสะดวก  ปลอดภัย  และ
ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน
เพิ่มมากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

13. โครงการตอเติมอาคาร
เอนกประสงค 

-เพื่อสามารถมีพื้นท่ีจัดกิจกรรม
ในดานตางๆ ของเทศบาล 
-เพื่อความสะดวกกับผูเขาเย่ียม
ชมกิจกรรมตางๆ ท่ีทางเทศบาล
จัดขึ้น 

-กั้นหอง จาํนวน  1 หอง ใน
การจัดกจิกรรมตางๆ ของกอง
สาธารณสุข 

6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 1 หอง -มีพื้นท่ีในการจัดกิจกรรมดาน
ตางๆ ของเทศบาล 
-ผูเขาเย่ียมชมกิจกรรมตางๆ มี
ความสะดวกในการเขารวม
กิจกรรม 

กองสาธารณสุขฯ 

14. โครงการทองถ่ินไทย รวมใจ
ภักดิ์ รักพื้นท่ีสีเขยีว 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขต
เทศบาลตาํบลปะทิวใหเปน
สวนสาธารณะหรอืสวนสขุภาพ 

ปรับปรงุบริเวณท่ีรกราง ท่ี
สาธารณะ 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1 ครั้ง/ป ปรับปรงุภูมิทัศนภายในเขต
เทศบาลตาํบลปะทิวใหดูสวยงาม
ขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาทองถิน่  ๔  ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  การพัฒนาการเกษตรกรรม  การทองเที่ยว  และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  4  ยุทธศาสตรพัฒนาการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  2  ยุทธศาสตรสงเสริมตลาดการทองเที่ยวอยางเปนระบบ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

1. โครงการปรับปรงุภูมิทัศนบริเวณ
ศูนยบริการประชาชนและ
นักทองเท่ียวชวงเทศกาลปใหม 

เพื่อใชเปนสถานท่ีพักผอนเพิม่
ความสวยงามและสงเสรมิการ
ทองเท่ียวในชวงเทศกาล 

ประดับตกแตงไม
ดอกไม ประดับและ
ไฟประดับ 

30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ศูนยบริการประชาชน
เปนสถานท่ีสวยงาม
และสงเสริมการ
ทองเท่ียวในชวง
เทศกาล 

สํานักปลัดฯ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  การพัฒนาการเกษตรกรรม  การทองเที่ยว  และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  4  ยุทธศาสตรพัฒนาการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  3  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบการตลาดและสินคาดานการเกษตรอยางมีคุณภาพ 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดลัพธ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1. 
 
 

โครงการปรับปรงุและจัด
ระเบียบพื้นท่ีผอนผัน 

เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอยในการจาํหนายสินคา
ในทางสาธารณะ  ประชาชน
ไดรับประโยชนในการสัญจร 

พื้นท่ีในเขตเทศบาลท่ี
ประกาศเปนจุดผอนผันถนน
ประชานิยม, ถนนเจริญรัฐ  
(เฉพาะวันอังคาร) 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

1 ครั้ง/ป เกดิความเปนระเบียบ
เรียบรอยบนทาง
สาธารณะ  ประชาชนผูใช
เสนทางไดรับความสะดวก  

สํานักปลัดฯ 
(งานรักษาความสงบ) 

 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่  ๔  ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมใหมีความม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  4  ยุทธศาสตรพัฒนาการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  4  ยุทธศาสตรสงเสริมวิถีพอเพียง 
 แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. 
 
 
 
 

โครงการเศรษฐกจิ
พอเพียงในเดก็ปฐมวัย 

-เพื่อใหเด็กรูคุณคาของสิ่งแวดลอม 
-เพื่อใหเด็กมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม 
-เพื่อสงเสริมใหเดก็เล็กรูจักการ
ดําเนินชีวิตดวยความรอบคอบใน
แบบพอเพียง 
-เพื่อใหเด็กรูจักการประหยัดและ
อดออม 

-กิจกรรมปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได 
-กิจกรรมออมทรพัย
เพื่ออนาคต 
เด็กเลก็ ศพด.บานบาง
สน  จาํนวน 83 คน 

4,000 
 

4,000 
 

4,000 
 

4,000 
 

2 กิจกรรม 
จํานวน 83 คน 

-เด็กไดรูคุณคาของสิ่งแวดลอม 
-เด็กไดมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม 
-เด็กเลก็ไดรูจักการดําเนินชีวิต
ดวยความรอบคอบในแบบ
พอเพียง 
-เด็กไดรูจักการประหยัดและ
อดออม 

กองการศึกษา  
(ศพด.บานบางสน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่  ๔  ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมใหมีความม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  4  ยุทธศาสตรพัฒนาการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  4  ยุทธศาสตรสงเสริมวิถีพอเพียง 
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2. 
 
 
 
 

โครงการวิถีชุมชนวิถี
พอเพียง 

-เพื่อสงเสริมใหประชาชนในชุมชน
ใชชีวติแบบพอเพยีง 
 

70% ของครัวเรือนในเขต
เทศบาลตาํบลปะทิว 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ชวง
ปงบประมาณ
น้ันๆ 

-ประชาชนในชุมชน
สามารถใชชีวิตแบบ
พอเพียง 

สํานักปลัดฯ  

(งานพัฒนาชุมชน) 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันาเทศบาลตาํบลปะทิว 
แผนพฒันาทองถ่ิน  4  ป  ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

สําหรบั อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ  องคกรประชาชน 
เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ  ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  การพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
 แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

1. โครงการชีวติใหมสดใสกวา เพื่อใหนักเรียนกลุมเสี่ยงท่ีเขา
รับการอบรมไดมคีวาม
ตระหนักและเห็นคุณคาของ
การทําความด ี

จัดอบรมนักเรียนกลุม
เสี่ยง ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
1-6 จํานวน 40 คน 

37,500 37,500 37,500 37,500 อุดหนุน นักเรียนกลุมเสี่ยงท่ีเขารับ
การอบรมไดมีความ
ตระหนักและเห็นคุณคา
ของการทําความด ี

สํานักปลัดฯ 
(อุดหนุน ร.ร.ปะทิววิทยา) 

2. โครงการสงเสริมคุณภาพ
ผูเรียนสูมาตรฐานการศึกษา 

เพื่อใหนักเรียนมผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสงูขึน้ 

นักเรียนโรงเรียนปะทิว
วิทยา ช้ัน ม.3 และ ม.6 

90,000 90,000 90,000 90,000 นักเรียนช้ัน ม.3 
และ ม.6 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสงูขึน้ 

สํานักปลัดฯ 
(อุดหนุน ร.ร.ปะทิววิทยา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันาเทศบาลตาํบลปะทิว 
แผนพฒันาทองถ่ิน  4  ป  ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

สําหรบั อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ  องคกรประชาชน 
เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ  ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  การพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
 แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

3. 
 

โครงการสงเสริมอาหาร
เสริม(นม) ของ ร.ร.อนุ
บาลปะทิว 

เพื่อใหเด็กเล็กไดรบัสารอาหาร
ครบถวน 

จํานวน  ๒๖0 วัน 1,149,72๐ 1,149,72๐ 1,149,72๐ 1,149,72๐ 2 ภาคเรียน/
ป  
 

เด็กนักเรียนไดรับสารอาหาร
ครบถวน 

สํานักปลัดฯ 
 (อุดหนุน ร.ร.อนุบาล

ปะทิว) 
4. โครงการสงเสริมอาหาร

กลางวันของ ร.ร.อนุ
บาลปะทิว 

เพื่อใหนักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวันอยางเพียงพอมี
คุณคา 

จํานวน  ๒๐๐ วัน 2,376,๐๐๐ 2,376,๐๐๐ 2,376,๐๐๐ 2,376,๐๐๐ 2 ภาคเรียน/
ป  

เด็กนักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวันครบทุกคน 

สํานักปลัดฯ 
(อุดหนุน ร.ร.อนุบาล

ปะทิว) 
5. โครงการคายทักษะชีวิต 

เยาวชน คนพอเพยีง คน
ดีศรีปะทิว 

เพื่อใหนักเรียนไดฝกปฏิบตัิตาม
คานิยม 12 ประการ เกี่ยวกบั
คุณธรรม จริยธรรม และนํา
แบบอยางไปใชในการอยูรวมกบั
ผูอื่นในสังคมตอไป 

นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลปะทิวฯ ช้ัน ป.
1-6 จํานวน 410 
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียน ช้ัน 
ป.1-6 จํานวน 

410 คน 

นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
คานิยม 12 ประการ เกี่ยวกบั
คุณธรรม จริยธรรม และนํา
แบบอยางไปใชในการอยูรวมกบั
ผูอื่นในสังคมตอไปได 

สํานักปลัดฯ 
(อุดหนุน ร.ร.อนุบาล

ปะทิว) 

6. โครงการพัฒนายกระดับ
ผลสมัฤทธิ์คุณภาพ
ผูเรียน 

เพื่อใหนักเรียนพฒันาความรูและ
ทักษะตามหลักสูตรไปสูความเปน
เลิศ 

นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลปะทิวฯ  

40,000 40,000 40,000 40,000 นักเรียน ช้ัน  
ป.1-6 

นักเรียนสามารถพฒันาความรู
และทักษะตามหลกัสูตรไปสู
ความเปนเลิศได 

สํานักปลัดฯ 
(อุดหนุน ร.ร.อนุบาล

ปะทิว) 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันาเทศบาลตาํบลปะทิว 
แผนพฒันาทองถ่ิน  4  ป  ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

สําหรบั อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ  องคกรประชาชน 
เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ  ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  การพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
 แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

7. โครงการเปดบานคุณธรรม 
วิถีพุทธ วิถีไทย วถิี
พอเพียง 

เพื่อสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน และเพื่อใหนักเรียนได
นําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู
ซ่ึงกันและกัน 

นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลปะทิวฯ 
ช้ัน ป.1-6  

30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียน ช้ัน 
ป.1-6  

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
นักเรียนสามารถนําเสนอผลงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันได 

สํานักปลัดฯ 
(อุดหนุน ร.ร.อนุบาล

ปะทิว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันาเทศบาลตาํบลปะทิว 
แผนพฒันาทองถ่ิน  4  ป  ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

สําหรบั อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ  องคกรประชาชน 
เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ  ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  การพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
 แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

8. 
 

โครงการฝกอบรมใหความรู
และพัฒนาศักยภาพ  อสม.
ในการจดัการสุขภาพชุมชน
สานฝน   

เพื่อให อสม.มีความรู  ความเขาใจ  
และมีทักษะในการดําเนินงานดาน
สาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ   

- อสม.ชุมชนสานฝน   
- แกนนําชุมชน  และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลปะทิว 

7,500 7,500 7,500 7,500 รอยละของ 
อสม.ท่ีมีสวน

รวมกบั
โครงการ 

อสม.มีความรู  ความเขาใจ  และมี
ทักษะในการดาํเนินงานดาน
สาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ   

กองสาธารณสุขฯ 
(อุดหนุน อสม.ภายใน

เขตทต.ปะทิว) 

9. โครงการฝกอบรมใหความรู
และพัฒนาศักยภาพ  อสม.
ในการจดัการสุขภาพชุมชน
ประสบสุข       

เพื่อให อสม.มีความรู  ความเขาใจ  
และมีทักษะในการดําเนินงานดาน
สาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ   

- อสม.ชุมชนประสบสุข   
- แกนนําชุมชน  และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลปะทิว   

7,500 7,500 7,500 7,500 รอยละของ 
อสม.ท่ีมีสวน

รวมกบั
โครงการ 

อสม.มีความรู  ความเขาใจ  และมี
ทักษะในการดาํเนินงานดาน
สาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ   

กองสาธารณสุขฯ 
(อุดหนุน อสม.ภายใน

เขตทต.ปะทิว) 

10. โครงการฝกอบรมใหความรู
และพัฒนาศักยภาพ  อสม.
ในการจดัการสุขภาพชุมชน
วัดเขาเจดีย-ตลาดใน 

-เพื่อให อสม.มีความรู  ความเขาใจ  
และมีทักษะในการดําเนินงานดาน
สาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ   
-เพื่อให อสม.ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดู
งาน การดาํเนินงานดานการจดัทํา
แผนสุขภาพชุมชน 

- อสม.ชุมชนวดัเขา
เจดีย-ตลาดใน   
- แกนนําชุมชน  และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลปะทิว   

7,5๐๐ 7,5๐๐ 7,5๐๐ 7,5๐๐ รอยละของ 
อสม.ท่ีมีสวน

รวมกบั
โครงการ 

-อสม.มีความรู  ความเขาใจ  และ
มีทักษะในการดาํเนินงานดาน
สาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ   
-อสม.ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดูงาน 
การดาํเนินงานดานการจัดทําแผน
สุขภาพชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 
(อุดหนุน อสม.ภายใน

เขตทต.ปะทิว) 

11. โครงการฝกอบรมใหความรู
และพัฒนาศักยภาพ  อสม.
ในการจดัการสุขภาพชุมชน
พูนทรัพย 

-เพื่อให อสม.มีความรู  ความเขาใจ  
และมีทักษะในการดําเนินงานดาน
สาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ   
-เพื่อให อสม.ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดู
งาน การดาํเนินงานดานการจดัทํา
แผนสุขภาพชุมชน 

- อสม.ชุมชนพูนทรัพย   
- แกนนําชุมชน  และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลปะทิว   

7,5๐๐ 7,5๐๐ 7,5๐๐ 7,5๐๐ รอยละของ 
อสม.ท่ีมีสวน

รวมกบั
โครงการ 

-อสม.มีความรู  ความเขาใจ  และ
มีทักษะในการดาํเนินงานดาน
สาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ   
-อสม.ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดูงาน 
การดาํเนินงานดานการจัดทําแผน
สุขภาพชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 
(อุดหนุน อสม.ภายใน

เขตทต.ปะทิว) 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันาเทศบาลตาํบลปะทิว 
แผนพฒันาทองถ่ิน  4  ป  ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

สําหรบั อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ  องคกรประชาชน 
เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ  ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  การพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

12. 
 

โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครจราจร
สถานีตาํรวจภูธรปะ
ทิว 

เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี
ความรู ความเขาใจในกฎ
จราจรเปนอยางด ีสามารถนํา
ความรูท่ีไดไปในชีวิตประจาํวัน 
แนะนําใหแกบุคคลอื่น ใหเห็น
ความสําคัญของวนัิยจราจร 
และปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

ประชาชนอาสาสมัครใน
พื้นท่ีเทศบาลตาํบลปะทิว 
เยาวชนท่ีเปนลูกเสือ เนตร
นารี ระดับช้ัน ป. 5-6 
โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ 

18,000 18,000 18,000 18,000 ความพงึพอใจ
ของผูเขารับการ

อบรม 

ผูเขารบัการอบรมมีความรู 
ความเขาใจในกฎจราจรเปน
อยางดี สามารถนําความรูท่ีได
ไปในชีวิตประจาํวนั แนะนํา
ใหแกบุคคลอื่น ใหเห็น
ความสําคัญของวนัิยจราจร และ
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

สํานักปลัดฯ 
(อุดหนุน สภ.ปะทิว) 

13. โครงการขับข่ี
ปลอดภัยใน
สถานศึกษาและ
ชุมชน 

เพื่อใหนักเรียนขับขี่
รถจักรยานยนตไดถูกวิธแีละมี
ความปลอดภัย 

นักเรียนโรงเรียนปะทิว
วิทยา จาํนวน 60 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ
นักเรียนท่ีมี

รถจักรยานยนต 

นักเรียนขับขี่รถจกัรยานยนต
ไดถูกวธิแีละมีความปลอดภัย 

สํานักปลัดฯ 
(อุดหนุน ร.ร.ปะทิว

วิทยา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันาเทศบาลตาํบลปะทิว 
แผนพฒันาทองถ่ิน  4  ป  ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

สําหรบั อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ  องคกรประชาชน 
เทศบาลตําบลปะทิว 

แบบ  ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  การพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองปะทิวใหนาอยู 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

14. 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
กีฬาฟุตบอลโรงเรยีนปะ
ทิววิทยา 

เพื่อใหนักเรียนไดแสดง
ศักยภาพและความสามารถ
ทางดานกฬีาฟุตบอลนําไปสู
ความเปนเลิศ 

นักเรียนโรงเรียนปะทิว
วิทยา จาํนวน 40 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนท่ีเขารวม
โครงการมีทักษะดาน
กีฬาฟุตบอลหรือไม 

นักเรียนไดแสดงศักยภาพ
และความสามารถ
ทางดานกฬีาฟตุบอล
นําไปสูความเปนเลิศ 

สํานักปลัดฯ 
(อุดหนุน ร.ร.ปะทิววิทยา) 

 
 



บญัชคีรภุณัฑ 

แผนพฒันาทองถ่ิน  4  ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เทศบาลตําบลปะทิว 
แผนงานการพาณิชย 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. แผนงานการ
พาณิชย 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร 

เพื่อรักษาความปลอดภัยและเฝา
ระวังการกระทําผดิหรอืเหตุความ
ไมสงบตางๆ ในตลาดสด 

กลองวงจรปด ภายในตลาดสด
เทศบาลตาํบลปะทิว    
จํานวน  8   ตวั 

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

 

 

แบบ ผ. 08 



บญัชคีรภุณัฑ 

แผนพฒันาทองถ่ิน  4  ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เทศบาลตําบลปะทิว 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดเก็บเอกสารทางราชการของงาน
ปองกันฯ 

ตูเหลก็เก็บเอกสาร  ขนาด  2  บาน  
จํานวน  2  ตู 

 11,000   11,000   11,000   11,000  สํานักปลัดฯ  
(งานปองกันฯ) 

2. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ 

เพื่อใชติดตอสื่อสารสั่งการขณะเกิดเหตุสา
ธารณภัย                            

เครื่องรับสงวิทยุ  ระบบ  VHF/FH 
ชนิดมือถือ 5 วตัต ประกอบดวย 
ตัวเครื่อง แทนชารท แบตเตอรี่ 1 
กอน เสายาง เหลก็พับ  จํานวน  12 
เครื่อง  

 90,000   90,000   90,000   90,000  สํานักปลัดฯ  
(งานปองกันฯ) 

3. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ 

เพื่อใชสาํรองไฟฟาขณะเกิดเหตกุารณ
ไฟฟาดบัเปนเวลานานจนไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดขณะมีเหตกุารณเรงดวน        

เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 5 กิโลวัตต  
จํานวน 1 เครื่อง  

 57,500   57,500   57,500   57,500  สํานักปลัดฯ  
(งานปองกันฯ) 

4. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ 

เพื่อใชสาํรองไฟฟากรณีฉุกเฉินขณะเกิด
เหตุสาธารณภัย 

เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 10 
กิโลวัตต  จาํนวน 1 เครื่อง  

 150,000   150,000   150,000   150,000  สํานักปลัดฯ  
(งานปองกันฯ) 

5. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ 

เพื่อใชติดตัง้บนรถใชในการประชาสมัพันธ
ขาวสารหรืองานประเพณีตางๆ 

ลําโพงฮอรนสาํหรบัติดตั้งบนรถ 
จํานวน  2 ชุด 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

สํานักปลัดฯ  
(งานปองกันฯ) 

6. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง 

เพื่อสนับสนุนรถดบัเพลิงขณะเกิดเหตุ
อัคคีภัยและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนเมื่อเกิดภัยแลง 

รถบรรทุกนํ้า (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 
ลอ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา 
6,000 ซีซี แบบบรรทุกนํ้า จุนํ้าได
ไมนอยกวา 6,000 ลิตร นํ้าหนัก
ของรถรวมนํ้าหนักบรรทุกไมต่าํหวา 
12,000 กิโลกรมั เปนราคาพรอม
ปมและอุปกรณ  จํานวน 1 คัน 

 2,500,000   2,500,000   2,500,000   2,500,000  สํานักปลัดฯ  
(งานปองกันฯ) 

 

 

 

แบบ ผ. 08 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7. แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง 

เพื่อใชในงานดบัเพลิงสาํหรับปองกนั
และระงับอัคคีภัยดับเพลิงท่ีลุกไหม
นํ้ามันสารเคมหีรือสารไวไฟประเภท
ตางๆ ภายในเขตเทศบาลตาํบลปะทิว 

รถดบัเพลิงชนิดโฟม จาํนวน 1 คัน  3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000  สํานักปลัดฯ  
(งานปองกันฯ) 

8. แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง 

เพื่อใชสาํหรบัชวยเหลือ อพยพ และขน
ยายสิ่งของของผูประสบสาธารณภัย
ภายในเขตเทศบาล และใชในการตดิตอ
งานราชการตามสถานท่ีตางๆ 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี แบบมีชองวางหลัง
คนขับ มีนํ้าหนักบรรทุกไมต่าํกวา 1 ตัน 
มีชองวางดานหลังคนขับสําหรับน่ังหรือ
เก็บของไดเปนกระบะสําเร็จรูป เปนราคา
รวมเครื่องปรบัอากาศ จาํนวน 1 คัน 

 821,000   821,000   821,000   821,000  สํานักปลัดฯ  
(งานปองกันฯ) 

9. แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง 

เพื่อใชในงานดบัเพลิงสาํหรับปองกนั
และระงับอัคคีภัยดับเพลิงไฟไหมอาคาร
บานเรือน บานพกัอาศัยภายในเขต
เทศบาลตาํบลปะทิว 

รถดบัเพลิงอาคาร จาํนวน 1 คัน  3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000  สํานักปลัดฯ  
(งานปองกันฯ) 

10. แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและสะดวก
รวดเรว็ในการปฏิบตัิงาน และทดแทน
เครื่องเกาท่ีชํารุด 

เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ สาํหรบังาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาดไมนอย
กวา 18.5 น้ิว)  จาํนวน 1 ชุด 

 29,000   29,000   29,000   29,000  สํานักปลัดฯ  
(งานปองกันฯ) 

11. แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อใชระงับเหตุอคัคีภัยตามอาคาร
บานเรือนและปองกันการสญูเสียชีวติ
และทรัพยสินขึ้น 

ชุดผจญเพลิง จาํนวน 4 ชุด  200,000   200,000   200,000   200,000  สํานักปลัดฯ  
(งานปองกันฯ) 

12. แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อใชระงับเหตุอคัคีภัยตามอาคาร
บานเรือนและปองกันการสญูเสียชีวติ
และทรัพยสินขึ้น 

เครื่องชวยหายใจชนิดอัดอากาศ SCBA 
แบบผจญเพลิง จาํนวน 2 ชุด 

 200,000   200,000   200,000   200,000  สํานักปลัดฯ  
(งานปองกันฯ) 

 



บญัชคีรภุณัฑ 

แผนพฒันาทองถ่ิน  4  ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เทศบาลตําบลปะทิว 
แผนงานการศึกษา   

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. แผนงาน
การศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดเก็บเอกสารทางราชการของกอง
การศึกษา 

ตูเก็บเอกสาร ชนิดไม  จํานวน  1  ตู  5,000   5,000   5,000   5,000  กองการศึกษา 

2. แผนงาน
การศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพื่อถายเอกสารสือ่การเรียนการสอน
ของเด็กเลก็ และเอกสารตางๆ ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานบางสน 

เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจติอล (ขาว – 
ดํา) ความเรว็ 20 แผนตอนาที จํานวน 1 
เครื่อง 

100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ กองการศึกษา   
(ศพด.บานบางสน) 

3. แผนงาน
การศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและสะดวก
รวดเรว็ในการปฏิบตัิงาน และทดแทน
เครื่องเกาท่ีมีสภาพการใชงานเกิน 5 ป
ขึ้นไป 

เครื่องคอมพวิเตอรตั้งโตะ จาํนวน 1 ชุด  23,000   23,000   23,000   23,000  กองการศึกษา 

4. แผนงาน
การศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและสะดวก
รวดเรว็ในการปฏิบตัิงาน และทดแทน
เครื่องเกาท่ีมีสภาพการใชงานเกิน 5 ป
ขึ้นไป 

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/
ชนิด LED สี  จํานวน 1 เครื่อง 

17,000 17,000 17,000 17,000 กองการศึกษา 

5. แผนงาน
การศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและสะดวก
รวดเรว็ในการปฏิบตัิงาน  

เครื่องคอมพวิเตอรตั้งโตะ จาํนวน 1 ชุด  23,000   23,000   23,000   23,000  กองการศึกษา   
(ศพด.บานบางสน) 

6. แผนงาน
การศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและสะดวก
รวดเรว็ในการปฏิบตัิงาน  

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ส ีแบบ 
Network จาํนวน 1 เครื่อง 

 12,000   12,000   12,000   12,000  กองการศึกษา   
(ศพด.บานบางสน) 

7. แผนงาน
การศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและสะดวก
รวดเรว็ในการปฏิบตัิงาน 

โตะวางคอมพวิเตอร จาํนวน 1 ตวั  (พรอม
เกาอี้) 

2,๐๐๐ 
 

2,๐๐๐ 
 

2,๐๐๐ 
 

2,๐๐๐ 
 

กองการศึกษา   
(ศพด.บานบางสน) 

8. แผนงาน
การศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและสะดวก
รวดเรว็ในการปฏิบตัิงาน 

เครื่องสาํรองไฟ จาํนวน 1 เครื่อง 3,200 3,200 3,200 3,200 กองการศึกษา   
(ศพด.บานบางสน) 

 

 

แบบ ผ. 08 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9. แผนงาน
การศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร 

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพดานการ
รักษาความปลอดภัยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานบางสน 

กลองวงจรปด ภายในศูนยพัฒนาเดก็เล็กบาน
บางสน จาํนวน 6 จุด 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองการศึกษา   
(ศพด.บานบางสน) 

10. แผนงาน
การศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
การศึกษา 

-เพื่อใชสาํหรับใหเด็กน่ัง
รับประทานอาหารและทํากจิกรรม
ตางๆ 

โตะ ขนาด 120 x 60 x 50 ซม. ผลิตจากเหล็ก
พนสีขาวหนาโตะปดดวยโฟเมกา จาํนวน 13 ตวั 
พรอมเกาอี้ ขนาด 25 x 28 x 54 โครงเกาอี้ 
ผลิตจากเหล็กพนสีขาวปดดวยโฟเมกา  จํานวน 
78 ตัว 

50,00๐ 50,00๐ 50,00๐ 50,00๐ กองการศึกษา   
(ศพด.บานบางสน) 

11. แผนงาน
การศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ -เพื่อสงเสริมใหศูนยพัฒนาเด็กเลก็
บานบางสน มีเครือ่งเลนท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐาน และปลอดภัย
กับเด็กเล็ก 

เครื่องเลนกลางแจง  ของศูนยพัฒนาเด็กเลก็
บานบางสน  จาํนวน 1 ชุด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา   
(ศพด.บานบางสน) 

 

 



บญัชคีรภุณัฑ 

แผนพฒันาทองถ่ิน  4  ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เทศบาลตําบลปะทิว 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. แผนงาน
เคหะชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

-เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและสะดวกรวดเร็ว
ในการปฏิบัตงิาน 
-เพื่อใหมีเครื่องมือ  เครื่องใชเพียงพอตอ
การใชงาน 
-เพื่อทดแทนเครื่องเกาท่ีชํารุด  

เครื่องพิมพแบบฉดีหมกึ  (Inkjet  Printer)  สําหรับ
กระดาษขนาด  A3  จํานวน 1 ชุด   

 8,50๐ 
 

 8,50๐  8,50๐  8,50๐ กองชาง 

2. แผนงาน
เคหะชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

-เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและสะดวกรวดเร็ว
ในการปฏิบัตงิาน 
-เพื่อใหมีเครื่องมือ  เครื่องใชเพียงพอตอ
การใชงาน 
-เพื่อทดแทนเครื่องเกาท่ีชํารุด  

เครื่องคอมพวิเตอร จํานวน 1 ชุด 
 

23,00๐ 23,00๐ 23,00๐ 23,00๐ กองชาง 

3. แผนงาน
เคหะชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพือ่ใชในการปรบัปรงุเปลี่ยนแปลงอปุกรณ
ท่ีชํารุด 

เครื่องสาํรองไฟสาํหรับกลองวงจรปด ขนาด 800 
VA จํานวน 7 เครือ่ง และขนาด 1 kVA จํานวน 1 
เครื่อง 

27,800 27,800 27,800 27,800 กองชาง 

4. แผนงาน
เคหะชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
โฆษณาและ

เผยแพร 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

กลองวงจรปด  ตามจุดเสี่ยงในและนอกเขตเทศบาล
ตําบลปะทิว จาํนวน 13 ตัว 

350,000 350,000 350,000 350,000 กองชาง 

5. แผนงาน
เคหะชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ -เพื่อใหประชาชนมีเครื่องออกกาํลังกาย
เพียงพอตอการใชงาน 
-เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง จํานวน 5 ชุด (ติดตัง้
บริเวณสวนสาธารณะ) 

150,000 150,000 150,000 150,000 กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 08 



บญัชคีรภุณัฑ 

แผนพฒันาทองถ่ิน  4  ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เทศบาลตําบลปะทิว 
แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อทดแทนของเกาท่ีชํารุด และใช
มาเปนเวลานาน 

เกาอีส้ํานักงาน   
จํานวน 2 ตัว  แบบพนักพิงต่ํา  มีท่ีทาว
แขน  ปรบัสูงต่ําได  

3,000 3,000 3,000 3,000 กองสาธารณสุขฯ 

2. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและมีความ
สะดวกสบายในการปฏิบัติงาน 

โตะวางคอมพวิเตอร จาํนวน 1 ตวั  (พรอม
เกาอี้) 

2,๐๐๐ 
 

2,๐๐๐ 
 

2,๐๐๐ 
 

2,๐๐๐ 
 

กองสาธารณสุขฯ 

3. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและสะดวก
รวดเรว็ในการปฏิบตัิงาน 
-เพื่อใหมีเครื่องมือ  เครื่องใชเพียงพอ
ตอการใชงาน 

พัดลมเพดาน  จาํนวน  3  ตวั  ขนาด  48 
- 56  น้ิว  แบบตดิเพดาน  ใบพัดขนาดไม
นอยกวา  48  น้ิว ปรับแรงลมได  ใชไฟฟา  
220 w 

6,000 6,000 6,000 6,000 กองสาธารณสุขฯ 

4. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและสะดวก
รวดเรว็ในการปฏิบตัิงาน 
-เพื่อใหมีเครื่องมือ  เครื่องใชเพียงพอ
ตอการใชงาน 

เกาอี้พลาสติกทรงกลม ชนิดไมมีพนักพิง สี
นํ้าเงิน จํานวน 40 ตัว 

6,400 6,400 6,400 6,400 กองสาธารณสุขฯ 

5. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน -เพื่อใหประชาชนมีโตะรับประทาน
อาหารท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

โตะรับประทานอาหาร  4 ท่ีน่ัง  หนาโฟ
เมกาขาว พรอมดวยท่ีน่ังโพลี่ลวน  จํานวน 
6 ชุด 

34,284 34,284 34,284 34,284 กองสาธารณสุขฯ 

6. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง 

เพื่อใชในการเก็บขยะภายในเขต
เทศบาล และเพื่อทดแทนคันเกาท่ีมี
การเสื่อมสภาพลงตามการเวลา 

รถบรรทุกขยะ ขนาด  1 ตัน ปรมิาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี แบบเปด
ขางเททาย จํานวน 1 คัน 

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

 

 

 

แบบ ผ. 08 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง 

เพื่อใชในการเก็บขยะภายในเขต
เทศบาล และเพื่อทดแทนคันเกาท่ีมี
การเสื่อมสภาพลงตามการเวลา 

รถบรรทุกขยะ ขนาด  6 ตัน 6 ลอ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา 6,000 ซีซี 
แบบอัดทาย จาํนวน 1 คัน 

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

8. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

-เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและสะดวก
รวดเรว็ในการปฏิบตัิงาน 
-เพื่อใหมีเครื่องมือ  เครื่องใช
เพียงพอตอการใชงาน 
-เพื่อทดแทนเครื่องเกาท่ีชํารุด  

เครื่องคอมพวิเตอร จํานวน 1 ชุด 
 

23,00๐ 
 

23,00๐ 
 

23,00๐ 
 

23,00๐ 
 

กองสาธารณสุขฯ 

9. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

-เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและสะดวก
รวดเรว็ในการปฏิบตัิงาน 
-เพื่อใชพิมพเอกสารตางๆ ทาง
ราชการและใชงานภายในหองกอง
สาธารณสุข  

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/
ชนิด LED สี  จํานวน 1 เครื่อง   

17,000 17,000 17,000 17,000 กองสาธารณสุขฯ 

10. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

-เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและสะดวก
รวดเรว็ในการปฏิบตัิงาน 
-เพื่อใหมีเครื่องมือ  เครื่องใช
เพียงพอตอการใชงาน 

เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 2 
เครื่อง 

19,000 19,000 19,000 19,000 กองสาธารณสุขฯ 

11. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร 

-เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและสะดวก
รวดเรว็ในการปฏิบตัิงาน 
-เพื่อใหมีเครื่องมือ  เครื่องใช
เพียงพอตอการใชงาน 

เครื่องพนหมอกควัน ชนิดสะพายไหล 
จํานวน 1 เครื่อง 

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

12. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร 

-เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและสะดวก
รวดเรว็ในการปฏิบตัิงาน 
-เพื่อใหมีเครื่องมือ  เครื่องใช
เพียงพอตอการใชงาน 

เครื่องพนละอองฝอยละเอียด ULV จํานวน 
1 เครื่อง 

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

13. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและสะดวก
รวดเรว็ในการปฏิบตัิงาน 
-เพื่อใหมีเครื่องมือ  เครื่องใช
เพียงพอตอการใชงาน 

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 น้ิว 
จํานวน 1 เครื่อง  

5,800 5,800 5,800 5,800 กองสาธารณสุขฯ 

 



สวนที่ สวนที่ ๕๕  
การติดตามและประเมินผล 

๑.  การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นน้ัน  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะตองติดตามและประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทํา
แผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  และในการประเมิน
แผนน้ันจะตอง  ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แจงตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่  ๑0  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. การตดิตามและประเมินผลโครงการ 

 ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นน้ัน  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะตองติดตามและประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทํา
แผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  และในการประเมิน
แผนน้ันจะตอง  ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แจงตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

๓. สรปุผลการพฒันาทองถ่ินในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปรมิาณ 

ตามที่เทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลใหบรรลุเปาหมาย
ที่วางไว  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนาน้ัน
จะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและ 
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ประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการ
กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  
เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   

  โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่  ๒  

กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ขอ ๗  การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ใหแลวเสร็จภายใน  ๑๕ วัน  นับแตวันประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่น)   

การตดิตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคณุภาพ 
 การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

 โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ 

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทาํแผนพฒันาทองถ่ินในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ลาชา  เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตอง

ผานกระบวนการหลายขั้นตอน  สลับสับซอน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบ่ือหนายกับกระบวนการจัดทําแผนทีม่ีความยุงยากมากขึ้น 
 ๓. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําไดยาก

และบางเรื่องอาจทําไมได   
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 ๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพฒันา 
 ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบ

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและใหมคีวามสอดคลองกัน   
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะทางการ

คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ที่ต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให

สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณน้ัน   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่

จะตองดําเนินการ  ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม  โอนลด  โอนต้ังจายรายการใหม 
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