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บทที่  1 
บทน า 

อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา  15  บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่   
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ได้ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นไว้  2 ประเภท คือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปี เพ่ือเป็นกระบวนการ
ก าหนดแนวทางการใช้ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และเปูาหมาย   
ที่วางไว้ 

เทศบาลต าบลสมหวัง  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางระบบการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือเป็นการเตรียมการส าหรับการพัฒนาในอนาคต  โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา  ทั้งในด้านนโยบายการพัฒนา  เนื้อหาสาระ  กระบวนการ  ขั้นตอน  และระยะเวลาด าเนินการ  
ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนพัฒนา
จังหวัดพัทลุง และแผนพัฒนาอ าเภอกงหรา โดยมีเปูาหมายการพัฒนาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต     ซึ่งได้
อาศัยกระบวนการประชาคมในการระดมความคิดเห็นและความต้องการของท้องถิ่น  เพ่ือก าหนดอุดมการณ์
ร่วมและทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุมภารกิจในทุกๆ ด้านตามที่กฎหมายได้ก าหนด  ครอบคลุม
ประชากรกลุ่มเปูาหมายอันได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ และ
ครอบคลุมพ้ืนที่ในทุกหมู่บ้านในเขตต าบลสมหวัง  โดยมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ของประเทศ  
นโยบายของรัฐบาล  แนวทางการพัฒนาจังหวัด  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา        ของเทศบาล
ต าบลสมหวังว่าจะพัฒนาไปในทิศทางใด ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมของท้องถิ่นเพ่ือแปลงวิสัยทัศน์ดังกล่าว
มาสู่การปฏิบัติโดยยึดหลักความเป็นไปได้และประโยชน์สูงสุดที่ชุมชนจะได้รับต่อไป 

ทั้งนี้   เทศบาลต าบลสมหวังได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว        
เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนด  
บรรลุวัตถปุระสงค์และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  
พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อ าเภอและแผนชุมชน 

  
 
 
 

1. เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลต าบลสมหวัง ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

2. เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลต าบลสมหวัง  ให้สอดรับกับแนวทางพัฒนา   กลุ่ม
จังหวัด และเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาของจังหวัดพัทลุง 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีของแต่ละปี 
4. เพ่ือเป็นเอกสารทางวิชาการของเทศบาลต าบลสมหวังที่ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาไว้ชัดเจนและเป็นต้นแบบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาช่วงต่อไป 

 
 
 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ   
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็น
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาของหน่วยงาน   
ต่าง ๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแจ้งเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้           
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
              

 
 

1. ใช้เป็นกรอบแนวทางและทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
2. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
3. ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสามารถจัดสรรทรัพยากร

ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.1 ลกัษณะยุทธศาสตร์ของแผนการพฒันา 

  1.3 ข้ันตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

1.2 วตัถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
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บทที่  2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลสมหวัง 

 

 ที่ตั้ง 
 พ้ืนที่ของต าบลสมหวัง  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอ าเภอกงหรา  โดยห่างจากที่ว่าการอ าเภอ  
กงหราประมาณ    20  กิโลเมตร 

 เนื้อที ่
 ต าบลสมหวังมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  19,981.25  ไร่  ( 31.97  ตารางกิโลเมตร) 

 อาณาเขต 
  ทิศเหนือ จดต าบลร่มเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
    จดต าบลอ่างทอง  อ าเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง 
  ทิศใต้  จดต าบลชะรัด  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 
    จดต าบลนาโหนด  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
  ทิศตะวันออก จดต าบลท่าแค  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
    จดต าบลนาโหนด  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
  ทิศตะวันตก จดต าบลล าสินธุ์  อ าเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง 
    จดต าบลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 
 จ านวนหมู่บ้าน 
 ต าบลสมหวังมีหมู่บ้านทั้งหมด  7  หมู่บ้าน  เป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลสมหวังทั้งหมด  คือ 
  หมู่ที่ 1 บ้านคลองล า 
  หมู่ที่ 2 บ้านพังก่ิง 
  หมู่ที่  3 บ้านหวังตก 
  หมู่ที่ 4 บ้านสมหวัง 
  หมู่ที่ 5 บ้านไสคุณเปลือย 
  หมู่ที่ 6 บ้านพรุนาแด้ 
  หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งเลียบ 

 
 

รายช่ือฝ่ายปกครอง ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ต าบลสมหวัง 
1. นายประจวบ  ทองรอด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านคลองล า 
2. นายบุญทรง  เกตุแสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านพังก่ิง 
3. นายวิราย  สงทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหวังตก 
4. นายประเสริฐ  หมานมา ก านันต าบลสมหวัง 4 บ้านสมหวัง 
5. นายสุธรรม  บุญแสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านไสคุณเปลือย 
6. นายเอิบ  สุกการ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านพรุนาแด้ 
7. นายสุชาติ  ไข่แก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านทุ่งเลียบ 
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รายช่ือคณะผู้บริหาร,สมาชิกเทศบาลต าบลสมหวัง 
 

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลสมหวัง 
1. นางมณฑารักษ์  เกตุแสง นายกเทศมนตรีต าบลสมหวัง 
2. นายวีระ  รามรินทร์ รองนายกเทศบาลต าบลสมหวัง 
3. นายณรงค์  กาวชู รองนายกเทศบาลต าบลสมหวัง 
4. นางอัมพรทิพย์  เกษมศรี เลขานุการนายกเทศบาลต าบลสมหวัง 
5. ด.ต.ถาวร  ภัทรด ารงกานต์ ที่ปรึกษานายกเทศบาลต าบลสมหวัง 

 

สมาชิกเทศบาลต าบลสมหวัง 
1. นายนิติธร  ทองชิต  ประธานสภาเทศบาลต าบลสมหวัง 
2. นายประกอบ  ด ากิ่ง  รองประธานสภาเทศบาลต าบลสมหวัง 
3. นายชวลิต  พูนนวล  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสมหวัง 
4. นายเปรียบ  แก้วงาม  สมาชิกเทศบาลต าบลสมหวัง 
5. นายทนง  สงทิพย์  สมาชิกเทศบาลต าบลสมหวัง 
6. นายวินัย  รักจ ารูญ  สมาชิกเทศบาลต าบลสมหวัง 
7. นายจิรพงค์  สงแสง  สมาชิกเทศบาลต าบลสมหวัง 
8. นายสุฒิวัฒน์  เกตุแสง  สมาชิกเทศบาลต าบลสมหวัง 
9. นายสุชาติ  บุญแสง  สมาชิกเทศบาลต าบลสมหวัง 
10. นายไชยวิชิต  ศรีเกตุ  สมาชิกเทศบาลต าบลสมหวัง 
11. นายสมภรณ์  สุวรรณนากิจ  สมาชิกเทศบาลต าบลสมหวัง 
12. นางรัชนี  บัวยก   สมาชิกเทศบาลต าบลสมหวัง 
 

 
 

จ านวนประชากรต าบลสมหวัง อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 
ณ  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2557 

 
หมู่ที่ จ านวนประชากรชาย 

(คน) 
จ านวนประชากรหญิง 

(คน) 
รวม 
(คน) 

หมายเหตุ 

1 224 237 461  
2 451 496 947  
3 303 313 616  
4 576 546 1,122  
5 285 298 583  
6 309 321 630  
7 133 131 264  

รวม 2,281 2,342 4,623  
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จ านวนครัวเรือนต าบลสมหวัง อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 
ณ  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2557 

 
หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน หมายเหตุ 
1 151  
2 303  
3 186  
4 390  
5 181  
6 182  
7 101  

รวม 1,494  
 

*หมายเหตุ สถิติ ประชากร , บ้าน จากทะเบียนบ้าน ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง ของเดือน เมษายน พ.ศ. 
2557 
หน่วยธุรกิจ 

 ปั๊มน้ ามัน จ านวน   1   แห่ง 
 สหกรณ์การยาง   จ านวน   2   แห่ง  
 ร้านค้าปลีก   จ านวน   50   แห่ง 
 ร้านเสริมสวย   จ านวน   6   แห่ง 
 โรงสีข้าว   จ านวน   5   แห่ง 
 ฟาร์มสุกร   จ านวน   10   แห่ง 
 ร้านซ่อมรถ   จ านวน   10   แห่ง                              
 ฟาร์มเลี้ยงไก่   จ านวน   10   แห่ง 
 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต หมู่ที่  1  -  7 
 กองทุนหมู่บ้าน   หมู่ที่  1  -  7 
 กลุ่มกองทุน กข.คจ.  หมู่ที่  5 
 กลุ่มแม่บ้าน   หมู่ที่  1  -  7 
 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  หมู่ที่  7 

สถานศึกษา/สถานที่เรียนรู้ 
 โรงเรียนระดับประถม  จ านวน  2  แห่ง  คือ 

- โรงเรียนวัดหวัง  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ต าบลสมหวัง 
- โรงเรียนวัดพังก่ิง  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  ต าบลสมหวัง 

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  1  แห่ง 
- โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ต าบลสมหวัง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  1  แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุนาแด้  ตั้งอยู่หมู่ที่  6  ต าบลสมหวัง 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)  จ านวน  1  แห่ง 
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ต าบลสมหวัง 

  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  จ านวน   7  แห่ง 
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สถาบันส าคัญทางศาสนา 
  วัดมีจ านวน  2  วัด 

- วัดพังก่ิง  ตั้งอยู่หมู่ที่  6  ต าบลสมหวัง 
- วัดสมหวัง  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ต าบลสมหวัง 

สถานีบริการสาธารณสุข 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ านวน  2  แห่ง 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพังกิ่ง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหวัง 

สถานที่ดูแลความปลอดภัย 
- ที่พักสายตรวจต าบลสมหวัง  ตั้งอยู่หมู่ที่  6  ต าบลสมหวัง 

การบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การคมนาคม 

- มีทางหลวงอบจ.สมหวัง – ปลวกล่อน 
- มีทางหลวงอบจ.สายทุ่งเลียบ  - สี่แยกบ้านซิว 
- มีทางหลวงชนบทสายท่านช่วย  -  ทุ่งนาชี 
- ถนนคอนกรีต  ถนนลูกรัง เชื่อมภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
- ถนนลาดยางสมหวัง – บ้านพล 
- ถนนลาดยางพังก่ิง – หัวหมอน 
- ถนนลาดยางสายบ้านหวัง                               

ไฟฟ้า 
- ไฟฟูาสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
- ราษฎรมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 

แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
- ล าคลอง  จ านวน  5  สาย 
- ล าห้วย  จ านวน  8  สาย 
- เหมือง  จ านวน  10  สาย 

จ านวนบุคลากรเทศบาลต าบลสมหวัง 
- ส านักปลัดเทศบาล  12  คน 
- กองคลัง  8  คน 
- กองช่าง  8  คน 
- กองการศึกษา  7  คน 

ระดับการศึกษาของบุคลากรเทศบาลต าบลสมหวัง 
- มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา  11  คน 
- อนุปริญญา  6  คน 
- ปริญญาตรี 16 คน 
- ปริญญาโท  2  คน 
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ข้อมูลการผลิต  
การผลิต ไร ่ ราย 

ข้าวนาปี 3,496 774 
ยางพารา 5,370 645 
ไม้ผล 660 273 
ไม้ยืนต้น 921 898 
พืชไร่/พืชผัก 89 72 
รวมทั้งสิ้น 10,536 2,662 

 
ด้านปสุสัตว์ ตัว ครัวเรือน 

โคพ้ืนเมือง 1,475 390 
สุกร 1,326 120 
สัตว์ปีก 7,637 403 
รวมทั้งสิ้น 10,438 913 
   

 
การประมง บ่อ ครัวเรือน 

เลี้ยงปลา 109 96 

ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่   
    จุดเด่นของพ้ืนที่    
             ต าบลสมหวัง  เป็นชุมชนชนบท  ประชาชนนิยมตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่กันเป็นชุมชน ในระดับ
หมู่บ้าน มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  มีวัดและชุมชนเป็นศูนย์กลาง ส่วนใหญ่อยู่ริมเส้นทางคมนาคมสาย
หลัก-รอง  ได้แก่ ถนนสายท่านช่วย-ทุ่งนาชี  มีอาชีพเกษตรกร เลี้ยงสัตว์ ท าสวน ท าไร่ เป็นส่วนใหญ่  
             ต าบลสมหวัง  เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่มีความส าคัญของอ าเภอกงหราและจังหวัด
พัทลุง  อีกทั้งยังมีการผลิตสินค้าทางการเกษตรอีกมากมาย รวมถึงร้านค้าปลีกขนาดเล็ก  ในครัวเรือน
ให้บริการในละแวกชุมชน  สายหลัก (ท่านช่วย-ทุ่งนาชี ) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ขยายด้านธุรกิจการค้า  อีกทั้งพ้ืนที่ส่วน
หนึ่งติดต่อกับเขต ทต. ร่มเมือง. ทต.อ่างทอง. ทต.ชะรัด. ทต.นาโหนด. ทต.ท่าแค. ทต.ล าสินธุ์. ทต.กงหรา.ท า
ให้มีการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว    
ค.  อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
      ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ 2496 ก าหนดหน้าที่ของเทศบาล  
              มาตร 50 ภายใตบ้ังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
      (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
              (2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
              (3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
              (4) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
              (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
              (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
              (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
              (8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
              (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
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     การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน          
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล   การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์         
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
             มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 
              (1) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
              (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
              (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
              (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
              (5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
              (6) ให้มีและบ ารุงสถานที่การพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
              (7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
              (8) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
              (9) เทศพาณิชย์ 
2.3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 
นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการรวมทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ  ๒,๘๗๓,๐๓๕ บาท โดยแยกแต่ละโครงการดังนี้ 

๑. ก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอถังเหล็ก หมู่ที่ ๑                                      ๔๘๑,๐๘๖  บาท 
๒. ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยกิตติ หมู่ที่ ๒                                         ๕๘,๐๐๐  บาท 
๓. ก่อสร้างถนน คสล.สายท่านช่วย-ต้นส้าน หมู่ที่ ๔,๖                             ๒๒๘,๐๐๐  บาท 
๔. ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายหลาเหวน-เขาขันหมาก หมู่ที่ ๗   ๒๖๒,๐๐๐  บาท 
๕. ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดพังก่ิง หมู่ที่ ๖                                    ๓๔๘,๕๐๐  บาท 
๖. ก่อสร้างถนน คสล.สายควนลานแลนด์ หมู่ที่ ๕                                 ๒๘๓,๙๐๐  บาท 
๗. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นส่ายห้วยวังลี หมู่ที่ ๒            ๒๘๓,๙๐๐  บาท 
๘. ก่อสร้างสะพานคนเดิน คสล. หมู่ที่ ๓                                             ๑๓๔,๕๐๐  บาท 
๙. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางข า หมู่ที่ ๓                                        ๔๙,๐๐๐  บาท 
๑๐. ต่อเติมท่อเมนประปา หมู่ที่ ๓                                                       ๙๓,๙๕๐  บาท 
๑๑. ขุดลอกคูระบายน้ าสายหนองยาง หมู่ที่ ๔                                         ๑๕,๖๖๑  บาท 
๑๒. ขุดลอกล าห้วยไม่ไผ่ หมู่ที่ ๔                 ๕๒,๙๐๓  บาท 
๑๓. ขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕ เชื่อมพรุอ้ายตูม                                     ๓๖,๒๐๐  บาท 
๑๔. ฝังท่อระบายน้ าถนนสายข้างเปลววัดพังก่ิง หมู่ที่ ๒                               ๓๓,๖๐๐  บาท 
๑๕. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑-๕ จ านวน ๑๑ สาย                               ๙๕,๐๐๐  บาท 
๑๖. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑-๗ จ านวน ๑ ครั้ง                                     ๔๘,๖๐๐  บาท 
๑๗. ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑-๗ จ านวน ๒ ครั้ง                                  ๙๑,๓๕๐  บาท 
๑๘. ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๗                                                 ๘๖,๒๘๗  บาท 
๑๙. ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖                                            ๑๙๐,๕๙๘  บาท 
                                          รวม                                                 ๒,๘๗๓,๐๓๕  บาท 
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2.2.๒.  นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๒.๑   ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมทุกชนิด 
       ๒.๒   ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกหญ้าในท่ีส่วนบุคคลและสองข้างทางถนน เพ่ือน าไปเป็นอาหารสัตว์ 
      ๒.๓   สนับสนุนงบประมาณในการรวมกลุ่ม เพ่ือประกอบอาชีพและจัดหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
     ๒.๔   ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการท าปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ เพื่อเป็นการลดต้นทุนและลดการใช้
สารเคมี 
    ๒.๕   สนับสนุนงบประมาณในการก าจัดศัตรูพืช 
     ๒.๖   จัดให้มีการดูแลผู้สูงอายุ สตรี คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ปุวยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส เด็กก าพร้า เป็น
กรณีพิเศษ ตลอดจนจัดหาที่อยู่อาศัยให้ตามความเหมาะสม เช่น บ้านเอื้ออาทร 
  ๒.๗   ส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ ให้มีอาชีพสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืน 
 ๒.๘   สนับสนุนศูนย์กีฬาประจ าหมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 ๒.๙   สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาประจ าต าบลทุกปี 
 ๒.๑๐ จัดให้มีการสอนพิเศษแก่เด็ก นักเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาล เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองที่บุตรหลานต้องเดินทางไปเรียนในตัวเมือง 
 ๒.๑๑  จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลรวมทั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุนาแด้ให้เพียงพอ 
     ๒.๑๒  จัดให้มีรถตู้รับส่งประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุนาแด้ 
   ๒.๑๓  จัดให้มีโครงการ “นักเรียนเด่น นักเรียนดี ศรีสมหวัง” โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
องค์กรต่าง ๆ และชุมชน ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุกปี 
    ๒.๑๔  จัดให้มีศูนย์กลางการเรียนรู้ในรูปของห้องสมุดชุมชนและสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่ บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ในและนอกระบบแก่ชุมชนฟรี 
   ๒.๑๕  สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ด้านการศึกษาในเขตเทศบาลให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
  ๒.๑๖  สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุนาแด้ ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน เช่น ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
 ๒.๑๗  ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือโรงเรียนพัฒนาต่าง ๆ ในเขตเทศบาลจัดหาอุปกรณ์
การศึกษาให้เพียงพอ เพ่ือให้มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาในทุกระดับภายใต้กรอบของกฎหมาย 
 ๒.๑๘  เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลด้านภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ เพื่อเป็น
พ้ืนฐานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒.๑๙  สนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยง คุมก าเนิดสุนัข แมว รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ปศุสัตว์
ประจ าต าบล 
 ๒.๒๐  สนับสนุน ส่งเสริม และประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพประชาชนและการบริการสาธารณสุขอ่ืน ๆ ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย  

๒.๒๑  สนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี แว่นตาฟรีส าหรับผู้ที่มีปัญหา 
๒.๒๒  สนับสนุน ส่งเสริม โครงการรณรงค์ให้ประชาชนปลูกผักปลอดสารพิษร่วมกับโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 
 



 ๑๐ 

นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการรวมทั้งสิ้น  ๒๒  โครงการ 
จ านวนเงินงบประมาณ    ๓,๓๐๑,๙๗๘.๖๙  บาท โดยแยกแต่ละโครงการดังนี้ 

๑.  โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน     ๓๐,๐๐๐  บาท 
๒. โครงการฉีดวัคซีนปูองกันพิษสุนัขบ้า     ๓๓,๐๐๐  บาท 
๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ(กลุ่มสตรี)    ๑๗,๗๒๐  บาท 
๔. โครงการแข่งขันกีฬาสมหวังเกมส์              ๓๒๔,๙๖๗  บาท 
๕. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน               ๓๕๙,๗๘๐  บาท 
๖. โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน               ๑๑๕,๐๐๐  บาท 
๗. โครงการบัณฑิตน้อย        ๙,๙๔๐      บาท 
๘. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา    ๓๒,๑๐๐     บาท 
๙. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     ๕๐,๐๐๐    บาท 
๑๐. โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           ๒๒๒,๐๐๐  บาท  
๑๑. โครงการจัดซื้อทีวีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      ๒๐,๐๐๐   บาท 
๑๒.  อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน     ๗๐,๐๐๐    บาท 
๑๓.  อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว     ๒๐,๐๐๐    บาท 
๑๔.  ค่าเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์      ๓๐,๐๐๐    บาท 
๑๕.  อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง      ๕,๐๐๐    บาท 
๑๖.  อุดหนุนอ าเภอกงหรา (แข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน)             ๓๐,๐๐๐    บาท 
๑๗.  โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               ๕๐๔,๐๐๐  บาท 
๑๘.  โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพังก่ิง            ๓๔๒,๐๐๐  บาท 
๑๙.  โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหวัง            ๕๗๐,๐๐๐  บาท 
๒๐.  โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                 ๑๒๕,๓๒๙  บาท 
๒๑.  โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดพังก่ิง     ๑๔๙,๔๐๗.๑๙ บาท 
๒๒.  โครงการอาหารเสริม ((นม) โรงเรียนวัดหวัง    ๒๔๑,๗๓๕.๕๐ บาท 

                                                            รวม                 ๓,๓๐๑,๙๗๘.๖๙   บาท 
 
2.2.๓.  นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม
ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับรู้ สามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๒  จัดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาคม กับผู้บริหาร เพ่ือรับทราบปัญหา ข้อมูล ข่าวสาร
ต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาในอนาคตอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.๓  จัดให้ศูนย์เตือนภัยกรณีฉุกเฉินจากภัยต่าง ๆ และจัดให้มีชุดรักษาความสงบเรียบร้อย ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ปกครอง โดยการจัดเวรยามออกลาดตระเวน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 ๓.๔  จัดสร้างปูอมยาม อปพร. หน้าโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนและมีเจ้าหน้าที่ประจ าหน้าโรงเรียน 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง 
 ๓.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งทีมกู้ภัย” ตามแผนงานของรัฐ 
 
 



 ๑๑ 

 ๓.๖  จัดให้มีศูนย์เตือนภัยกรณีฉุกเฉินจากภัยต่าง ๆ และจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ การระงับอัคคีภัยหรือ
การบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 ๓.๗  จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามจุดส าคัญต่าง ๆ 
 ๓.๘  จัดให้มีการเฝูาระวัง และการปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้การสนับสนุนนโยบาย
การปูองกันปราบปรามยาเสพตดของรัฐบาล ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปูองกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.๙  จัดให้มีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจ าต าบล เพ่ือลดความขัดแย้ง 

นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม
ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการรวมทั้งสิ้น  ๓ 
โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ        ๓๒๔,๒๐๕    บาท โดยแยกแต่ละโครงการดังนี้     

๑.  โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น             ๑๐,๐๐๐   บาท 
๒. โครงการตั้งจุดตรวจเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์          ๔๗,๐๐๕   บาท 
๓. โครงการกู้ชีพ-กู้ภัย           ๒๖๗,๒๐๐   บาท 

                                                                        รวม               ๓๒๔,๒๐๕   บาท 
2.2.4.  นโยบายด้านการท่องเที่ยว 

 ๔.๑  ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ให้มีความสวยงามมีศักยภาพ 
ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้ น เป็นที่
ประทับใจของผู้มาเยือน 
 ๔.๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง 

นโยบายด้านการท่องเที่ยว มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการรวมทั้งสิ้น  ๑  โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ        ๑,๙๙๙,๐๐๐     บาท  ดังนี้ 

๑.  ก่อสร้างถนน คสล.รอบพรุนาแด้     ๑,๙๙๙,๐๐ บาท 
 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

2.2.5.  นโยบายด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑  รณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ปุาไม้และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ไม่ให้มีการท าลายมากข้ึน 
๕.๒  สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้เพ่ิมเติม 
๕.๓  สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้สองข้างทางถนนสายหลัก 
๕.๔  รณรงค์ให้เขตห้ามจับสัตว์น้ าและเขตสงวนพันธุ์สัตว์ 
๕.๕  แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ และประสานกับหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางก าจัดขยะที่ถูกวิธีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๖  จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

นโยบายด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการรวมทั้งสิ้น  ๒  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ        ๒๐๖,๙๗๐     บาท  โดยแยกแต่ละ
โครงการ ดังนี้ 

๑.  โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ย, พันธุ์พืช, อุปกรณ์                     ๑๙,๓๗๐    บาท 
๒. โครงการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                        ๑๘๗,๖๐๐  บาท 

(ค่าจ้างเหมาคนงานเก็บขยะ, วัสดุแต่งกาย, น้ ามันเชื้อเพลิง) 
                                                          รวม                              ๒๐๖,๙๗๐  บาท 

 
2.2.6.  นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๖.๑  สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และประสานความร่วมมือกับวัดต่าง ๆ ในเขต 
เทศบาลเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและบูรณะ ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
 ๖.๒  สนับสนุน ส่งเสริมโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ 

        ๖.๓  จัดให้โครงการหิ้วปิ่นโตไปวัด พัฒนาคุณธรรม เพ่ือการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
ทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสมหวัง 

        ๖.๔  สนับสนุน ส่งเสริมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
        ๖.๕  จัดให้มีศูนย์รวบรวมข้อมูลชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        ๖.๖  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาพ้ืนปูาน 
        ๖.๗  ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม

ต่าง ๆ 
นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ

รวมทั้งสิ้น  ๕  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ        ๑๓๖,๗๒๔     บาท  โดยแยกแต่ละโครงการ ดังนี้ 
๑.  โครงการรดน้ าผู้สูงอายุ                                                              ๒๘,๘๓๔   บาท 
๒. โครงการชักพระ                                                                       ๓๐,๐๐๐   บาท 
๓. โครงการวันสารทเดือนสิบ                                                           ๑๖,๐๑๐   บาท 
๔. โครงการวันเด็ก                                                                        ๕๐,๐๐๐   บาท 
๕. การจัดกิจกรรมในวันส าคัญของชาติและรัฐพิธี                                ๑๑,๘๘๐   บาท 

                                                                  รวม                    ๑๓๖,๗๒๔   บาท 

*อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเฉลิม  (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของ  
อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง)      ๒๐,๐๐๐  บาท 
*อุดหนุน อ าเภอกงหรา(ยาเสพติด)      ๒๐,๐๐๐  บาท 
         รวม  ๔๐,๐๐๐  บาท 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓ 

บทท่ี 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด    
และแผนพัฒนาอ าเภอ 

3.1.1 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล   11  ประการ(แก้ไขเพิ่มเติม) 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย 

มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการ     
กับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึก        
และความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริง
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน  ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลาย     
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้            
ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 

2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
    2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมือง

และความม่ันคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
    - การบริหารจัดการชายแดน 
    - การสร้างความมั่นคงทางทะเล 
    - การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
    - การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   - การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือ

เพ่ือปูองกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
   2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ 

เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุข         
กับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้อ งกับความต้องการ           
ของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วย
คลี่คลายปัญหาได้ 

  2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อม
ในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปูองกันประเทศได้ 

  2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่ านโยบาย              
การต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน             
ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่

ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับ  
อย่างมีมาตรฐาน 

3.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณ
กรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุง
กฎหมายข้อบังคับท่ีจ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 

3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบ
สวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรม
และการสงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 

3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงิน       
หรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแล      
ในบ้าน สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว 
รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 

    3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลาย 
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่

เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 

3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตปุาสงวน โดยการกระจาย
สิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครอง
ของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน
และแนวเขตพ้ืนที่ปุาที่ไม่ชัดเจน 

4.การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ

และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณา   
จัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 

4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู   
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

4.5 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กร        
ทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุข    
และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
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5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน

อย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่าง
ทุกระบบหลักประกันสุขภาพ 

5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมารักษา 
สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน         
การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 

5.3 ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือปูองกันและแก้ปัญหา      
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะ         
และสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม 

6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที 

ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะ
พ้นก าหนดภายในสิ้นปีนี้ 

6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
จัดท าไว้ โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้
ความส าคัญในการบูรณาการงบประมาณ และความพร้อม    ในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอ่ืนมา
ประกอบการพิจารณาด้วย ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศ
เกินความจ าเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่น
ขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภท 
ที่มีผลตอบแทนดี 

6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดตุ้นการผลิต การช่วยเหลือ
ในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง 

6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น 

6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการ     
ลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกท่ีจะท าได้ 

6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือสนับสนุน
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 

6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล      
โดยระดมความคิดเห็นเพ่ือหาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้น
รัฐบาลจะเร่งด าเนินการสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลา
ประมาณ 1 ปี 

6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระ
ภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจและ
ผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟูา
เพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม 
พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 
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6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี   ให้
คงภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษี
ทางด้านการค้าและขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก 
ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด  รวมทั้งปรับปรุง       
การลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือ
ประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 

6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจ านวนสูงมากกว่า 
700,000 ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพ่ือการ
ลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้
ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช าระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 

6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
        - ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟูาขนส่งมวลชน        

ใน กทม. และรถไฟฟูาเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน   
เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปท าได้ทันที 

        - ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2        
ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจร        
ทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                      - ด้านการคมนาคมทางน้ า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝั่งทะเลเพ่ือลด
ต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรื อแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทย          
และอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยา และปุาสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่ง
สินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึก 
            6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจ     
ของหน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจนและจัดตั้งหน่วยงาน
ก ากับดูแลระบบราง เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตรา
ค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การบ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนา
ระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ 

6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ ก าหนด
เปูาหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการ         
คงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ  

6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐาน
ของประเทศ อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี   
ขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น 

 
 
6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 

สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้

อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ 
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7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 - เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน  โดยเร่ง

ขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ 
(GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือ       
แห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บท
ความเชื่อมโยงในอาเซียน 

- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่าย       
การคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิต     
และการลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความส าคัญ
กับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก                
และบ้านคลองใหญ ่

8.การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 

8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเปูาหมายให้ไม่ต่ า
กว่า 1% ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน 

8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง 
ยานยนต์ ไฟฟูา การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรม  
ของไทยตามความเหมาะสมในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ      
จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 

9.การอนุรักษ์ความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างงย่ังยืน 

9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกปูองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา    
โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ
ในพ้ืนที่เอกชน เพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากปุาธรรมชาติ 

9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึด
แนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับปุาได้ เช่น การก าหนดเขตปุาชุมชนให้ชัดเจน 

9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริ โภค   
ในพ้ืนที่ใดท่ีสามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะ
อุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้น
แบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้ มาตรการ         
ทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 

10. การส่งเสริมการบริหาราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

10.1 จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็น
ธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุน
ด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น    
และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 
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10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะ        
ได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน  ส่วนในระยะเฉพาะหน้า 
จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะ           
ในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 

10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ปูองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่ง เสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝุายต่าง ๆ 

10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต     
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ    
และเปน็เรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
  11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมาย

อ่ืน ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการ   
ที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ 

  11.2 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ 

      3.1.2 การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้น้อมน า     
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน  ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง         
มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นในหลายด้าน และสามารถปรับตัวรับกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สะท้อนได้จากดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยโดยรวมที่ไม่ได้รับผลกระทบและอยู่ระหว่างร้อยละ ๖๖-๖๘ 
มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง การมีงานท า ความเข้มแข็งของชุมชนและความอบอุ่นของครอบครัวที่ส่งผลดี
ต่อความอยู่เย็นเป็นสุข อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ยังเป็นอุปสรรค ได้แก่ ความสมานฉันท์ในสังคม สภาพแวดล้อม
และระบบนิเวศขาดความสมดุล ความเสี่ยงจากปัญหา  ยาเสพติดที่สูงขึ้น รวมถึงสุขภาวะของคนไทยลดลง
จากคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัญหาสอดคล้องกับการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะ         
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่ประสบความส าเร็จน่าพอใจ เศรษฐกิจของประเทศไทยเข้มแข็งและเริ่มเติบโต 
อย่างมีคุณภาพ คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น มีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย 
และความยากจนลดลง แต่ต้องให้ความส าคัญต่อเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม การสร้าง       
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิด
การแข่งขันท่ีเป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย 

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น      
เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียน           
ในป ี๒๕๕๘ จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการ
เตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ    
จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืน   
ของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 



 ๑๙ 

          การประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ 
     ๑ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งประเทศไทยยังต้องเผชิญ กับ

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญท้ังในระดับโลก และภายในประเทศ ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงต่อ
การพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
                การเปลี่ยนแปลงส าคัญระดับโลก 
             ๑) กฎ กติกาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว วิกฤตเศรษฐกิจและการเงิน
ของโลกที่ผ่านมาได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลกทั้งด้ านการค้า 
การลงทุน การเงิน สิ่งแวดล้อม และสังคมเพ่ือการจัดระเบียบใหม่ที่ส าคัญของโลกครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบ
ด้านการค้า และการลงทุนที่เน้นสร้างความโปร่งใสและแก้ปัญหาโลกร้อนมากขึ้นการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการก ากับดูแลด้านการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น พันธกรณีและข้อตกลง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน      
และกฎระเบียบด้านสังคมมีบทบาทส าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน ที่ให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมให้เกิดความเคารพและรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน กฎ กติกาใหม่เหล่านี้
จะเป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการค้าที่ผลักดันผู้ประกอบการไทยให้จ าเป็นต้องยกระดับการผลิตให้ได้
มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือสามารถแข่งขันได้ ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชน           
และธรรมาภิบาล  จะเป็นแรงกดดันให้ต้องปรับกระบวนการผลิตที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ให้ความส าคัญ
กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้สูงขึ้น 
                     ๒) การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชียทวี
ความส าคัญเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน และกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ที่มีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก ขณะที่นโยบายการเปิดประเทศ
ของจีน รัสเซีย พลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และการเพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชียจะ
เพ่ิมก าลังซื้อในตลาดโลก นอกจากนี้ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่ส าคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 
๑๑ ได้แก่ การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุุน และอินเดียและการ
เป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ รวมทัง้กรอบความร่วมมืออ่ืนๆ อาทิ กรอบความร่วมมือเอเชีย-แปซิฟิค จะ
มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้านโดยเฉพาะ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนากลไกต่างๆ 

  ๓) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเนื่อง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ประชากร
สูงอายุในโลกจะเพ่ิมข้ึนอีก ๘๑.๙ ล้านคน และการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศส าคัญๆ ในโลก มีผลกระทบ
ต่อการเคลื่อนย้ายก าลังคนข้ามประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะที่โครงสร้างการผลิตเปลี่ยน
จากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ท าให้การพัฒนาคนมุ่งสร้างให้มีความรู้ 
ทักษะ และความช านาญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ทดแทนก าลังแรงงานที่ขาดแคลน 
ขณะเดียวกัน ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้น ท าให้งบประมาณส าหรับการ
ลงทุนพัฒนาด้านอื่นๆ ลดลง 

๔) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน  ในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่าน
มา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย ๐.๒ องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนก่อให้เกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย   
ภัยแล้ง ไฟปุา ระบบนิเวศในหลายพ้ืนที่ของโลกอ่อนแอ สูญเสียพันธุ์พืชและสัตว์ พ้ืนผิวโลกเปลี่ยนแปลง   
ทางกายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพ้ืนที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น  น าไปสู่การย้ายถิ่น          
ของประชากร  ที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน เขตท่องเที่ยว 
เขตอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่ง โรคระบาดเพ่ิมขึ้นก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากร
รวมทั้งการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง  สร้างความเสียหายแก่ผลผลิต  



 ๒๐ 

ทางการเกษตรและธัญญาหารของโลก รวมทั้งกระทบต่อภาคสังคม อาทิ ความยากจน การอพยพย้ายถิ่น  
และการแย่งชิงทรัพยากร 

๕) ความม่ันคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาส าคัญ  ความต้องการ
พืชพลังงาน สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมประชากรโลก แต่การผลิตพืชอาหารลดลง  
ด้วยข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ เทคโนโลยีที่มีอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
การผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต ส่งผลให้ผลผลิตอาหารสู่ตลาดลดลง ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของประชากรโลก หรือมีราคาสูงเกินกว่าก าลังซื้อโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยากจนอาจน าไปสู่การเกิดวิกฤต
อาหารโลก 

๖) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้ง
ตอบสนองต่อการด ารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาโน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท างานของสมองและจิต ที่เป็นทั้งโอกาสหรือภัย
คุกคามในการพัฒนา อาทิ การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล ประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะ
กลายเป็นผู้ซื้อและมีผลิตภาพต่ า ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน
ของกลุ่มคน ในสังคมจะท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา  จึงเป็นความท้าทายในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า 

๗) การก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคมโลก การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้าม
ชาติมีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคง   
ของประเทศ ต้องเตรียมความพร้อมในการควบคุมปัจจัยที่เกื้อหนุนการก่อการร้ายและสร้างความร่วมมือ     
ในเวทีระหว่างประเทศเพ่ือปกปูองผลประโยชน์ของชาติจากภัยก่อการร้าย 

       การเปลีย่นแปลงภายในประเทศ 
       ๑) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ   

ของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง ภาคเกษตรเป็นแหล่งสร้าง
รายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศและเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรม      
ภาคบริการมีบทบาทส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่เศรษฐกิจ ขณะที่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในประเทศ   
กับต่างประเทศท าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน ส าหรับ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังคงมีบทบาทส าคัญต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทย  แต่ภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ตกต่ าและขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง ท าให้บทบาทของการลงทุนในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม ระบบเศรษฐกิจของไทยมีความอ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุนในส่วน
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพการบริการของโครงสร้างพ้ืนฐาน กฎหมาย กฎและระเบียบ       
ทางเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ือต่อการจัดระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ 

           ๒) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากการมีโครงสร้าง
ประชากรที่วัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย         
แต่มีปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และผลิตภาพแรงงานต่ า 
ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพ่ิมขึ้นและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ  แต่กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชากร   
และโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ  สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอย        
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดและการเพ่ิมขึ้นของการพนันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่คนไทยตื่นตัว       
ทางการเมืองและให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลมากขึ้น 
 



 ๒๑ 

         ๓) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ าเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรุนแรง กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขณะที่มีความขัดแย้งทางนโยบายในการบูรณาการการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความมั่นคงด้านอาหาร แม้จะต้องเผชิญกับ
ความท้าทาย    จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงาน 

๔) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีความ
ตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น แต่ความขัดแย้งทางการเมือง ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงอยู่     
และส่งผลต่อเศรษฐกิจ การด ารงชีวิตของประชาชน และความเชื่อมั่นของนานาประเทศ รวมทั้งความสงบสุข
ของสังคมไทย ขณะที่ประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่ดีขึ้น แต่ขีดความสามารถในการ
ปูองกันการทุจริตต้องปรับปรุง การกระจายอ านาจประสบความส าเร็จในเรื่องการเพิ่มรายได้ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่มีความล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจและมีความไม่ชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้าที่กับราชการ
ส่วนกลาง ขณะเดียวกัน การคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาส าคัญของไทยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

การประเมินความเสี่ยง ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ต้องเตรียมการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ให้ประเทศพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ๖ ประการ ดังนี้ 

๑ การบริหารภาครัฐอ่อนแอ ไม่สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อ านาจรัฐถูกใช้เพ่ือผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนและระหว่าง
ประชาชนกับประชาชนในบางพ้ืนที่มีช่องว่างมากขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นแต่การมีส่วนร่วม
ตัดสินใจในระดับนโยบายมีน้อย เจ้าหน้าที่รัฐย่อหย่อนในการปฏิบัติตามหน้าที่ การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง 
ขณะที่ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นชี้ให้เห็นว่ายังคงมีการทุจริตประพฤติมิชอบและไม่โปร่งใส  น าไปสู่ความ
เหลื่อมล้ าและไม่เป็นธรรมในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของต่างชาติที่มีต่อ
ประเทศไทย 

๒ โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน เศรษฐกิจไทย 
ยังคงพ่ึงพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ทั้งการส่งออกสินค้า การลงทุน และการน าเข้าพลังงานจาก
ต่างประเทศอย่างมาก จึงมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัจจัยแวดล้อมโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป การขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุน และแรงงานราคาถูกที่
มีผลิตภาพการผลิตต่ า เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ขณะที่เศรษฐกิจใน
ประเทศยังมีความเหลื่อมล้ า ประชาชนระดับฐานรากซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรมีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับ
นอกภาคเกษตรประสบความยากจนและมีปัญหาหนี้สินเป็นปัจจัยบั่นทอนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย 

๓ โครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มข้ึน ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน 
ลดลง ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๘ ขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็กและ       
วัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ อาจกระทบต่อความต้องการแรงงานในระบบ
เศรษฐกิจในอนาคต การแข่งขันเพ่ือแย่งชิงแรงงานจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ ภาครัฐและ
ครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ  ส่งผลต่อ
ภาระงบประมาณของภาครัฐ และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามัย และการจัดสวัสดิการ   
ทางสังคม 
 

๔ ค่านิยมที่ดีงามเสื่อมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลง 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม ให้ความส าคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรม   
ที่ดีงามลดลง ทั้งการด ารงชีวิตประจ าวัน การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มุ่งหารายได้เพ่ือสนอง      
ความต้องการบริโภค การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีน้ าใจไมตรีน้อยลง แก่งแย่ง เอารัดเอาเปรียบกัน
ขาดความสามัคคี ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืน และขาดการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 



 ๒๒ 

๕ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรง             
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้
สถานการณ์และแนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง  โดยเฉพาะ
น้ าท่วม ภัยแล้ง การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่า และปริมาณของเสียที่เพ่ิมขึ้น น าไปสู่ความเสี่ยง  
ต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภัยพิบัติ       
จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง กระทบต่อฐานการผลิตภาคเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน สุขภาวะและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

๖ ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงด้านความม่ันคง ทั้งที่มาจากปัญหาการก่อความ            
ไม่สงบในประเทศ ปัญหาการก่อการร้าย วิกฤตเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ
รวมทั้ง ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์และธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูงในระยะต่อไปเป็นประเด็น     
ท้าทายต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งการบริหารวิกฤต การเตรียมความพร้อมเพ่ือตอบสนองอย่างฉับไว
และการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศให้มีความเข้มแข็ง         
ทางเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง 

การสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องสร้างและใช้ประโยชน์จากภูมิคุ้มกันประเทศ ๕ ประการ ดังนี้ 

๑ ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นแฟูน           
เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะรัชกาลปัจจุบันที่ทรงเป็นแบบอย่างของการ
ด ารงชีวิตบนทางสายกลางและความพอเพียง ทรงยึดมั่นในประโยชน์สุขของพสกนิกรในทุกด้าน 

๒ การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศ  ในการปรับเปลี่ยนการผลิต
จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ า ไปสู่การใช้ความรู้และความช านาญ    
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓ สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ยึดโยงคนไทยให้เป็นปึกแผ่น ลดอิทธิพล     
ของความทันสมัยและความขัดแย้งในสังคมไทย ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
กับชีวิตประจ าวัน ครอบครัวบ่มเพาะความเป็นไทยที่มีจิตส านึกและอัตลักษณ์ให้บุตรหลานได้ตระหนัก       
ถึงรากเหง้าของตนเอง 

๔ ภาคการเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและความม่ันคงด้านอาหารของประเทศ   ก่อให้เกิด
ประโยชน์หลายด้าน ทั้งแหล่งสร้างงาน แหล่งผลิตอาหาร และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทยมีส่วนส าคัญ    
ในการลดความยากจน สร้างงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

๕ ชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ เป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศ     
ให้มั่นคง ชุมชนพ่ึงตนเองสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
               ๑ แนวคิดหลัก ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอก                 

และภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จ าเป็นต้องก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม ขณะที่การทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาสะท้อนปัญหา  
เชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการประเทศที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา     
ที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมีความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจท าให้ปัญหาต่างๆ รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศ   
ในอนาคตจึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญา          



 ๒๓ 

ของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง   
กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงมีแนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อนให้บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี 
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ
ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

             ๒ ทิศทางการพัฒนาประเทศ การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑        
ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ  
โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบ     
อย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่          
ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิต       
ภาคเกษตร และการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องปรับตัว   
ในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ 
เพ่ือสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพ่ิมภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม  พร้อมก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องสร้างความพร้อมส าหรับเชื่อมโยง         
ด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้าง   
องค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อน    
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑   
จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยน าทุนของประเทศ
ที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐาน 
การพัฒนาประเทศที่ส าคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม)            
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว 
และชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม ส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ 
ทุนทางการเงิน)มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และความคิดสร้างสรรค์ ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้อง               
กับความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการ
เชื่อมโยงกับประเทศ ในภูมิภาคต่างๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในส่วนการเสริมสร้างทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ า
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ           
ทางธรรมชาติ  รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาท
ไทยในเวทีประชาคมโลกขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพ่ือสร้างความเป็นธรรม       
ในสังคมให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการปูองกันและปราบปราม    
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูกจิตส านึกค่านิยม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 



 ๒๔ 

3.1.3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง   

  วิสัยทัศน์ คือ เส้นทางสู่ความส าเร็จหรือภาพฝันในอนาคตที่จังหวัดจะใช้เป็นเข็มมุ่งในการพัฒนา  
ซ่ึงได้ก าหนดไว้ ดังนี้  “เมืองเกษตรยั่งยืน  ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดดเด่น  คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” หรือย่อเป็น
ภาษาง่ายๆ ทางการตลาดว่า  “พัทลุงเมืองบายใจ” 

การเกษตรอย่างย่ังยืน หมายถึง 
- ระบบการเกษตรที่ยึดหลักการผลิตที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยั ด 

มีประสิ ทธิ ภ าพ ตั้ ง อยู่ บน พ้ืนฐานของความสมดุ ลต่ อสภาพแวดล้ อม  มี ความสั ม พันธ์ เ กื้ อกู ล                      
กับทรัพยากรธรรมชาติ รักษาอัตราการผลิตให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยต่อสุขภาพและพลานามัยของมนุษย์ รวมทั้งก่อให้เกิดการเรียนรู้     
บนพื้นฐานกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตร และน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร 

- ผลผลิตมีหลากหลายเพียงพอต่อการด ารงชีวิตและความม่ันคงทางอาหารของจังหวัด  
- มีความเข้มแข็งในการเป็นแหล่งผลิตยางพารา ข้าว ปศุสัตว์ และสัตว์น้ าที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ส่งออก และเป็นเมืองปศุสัตว์ระดับส่งออกสู่อาเซียน มีการแปรรูปสร้างคุณค่า มูลค่า มีตลาดกลางรองรับ 
- การส่งเสริมมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรที่มีความรักในอาชีพ ภาคภูมิใจในอาชีพ และมีรายได้

จากอาชีพที่มั่นคง  

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดดเด่น หมายถึง 
- มีเส้นทางท่องเที่ยวนิเวศน์ภูเขา-ทะเลสาบ-วัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และนานาชาติ

การมุ่งสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร 
- มีชุมชนท่องเที่ยว ที่เน้นการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน    
- การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดที่เน้นการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงโครงข่าย 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับรูปแบบการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดกับจังหวัดใกล้เคียง และการ
สร้างเอกลักษณ์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นในรูปแบบการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์               
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น และความพร้อมของชุมชนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี หมายถึง  
- คนพัทลุงมคีวามรักทางวัฒนธรรม และวิถีดั้งเดิมที่มีคุณค่า 
- คนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกมิติ (กาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม สิ่งแวดล้อมฯ) ได้รับ

การศึกษาตามศักยภาพท่ีมีอยู่ มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งที่มั่นคง  
- ประชาชนมีอาชีพ/รายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ มีหลักประกันความม่ันคง มีความปลอดภัย    

ในชีวิตและทรัพย์สินได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

- การพัฒนาจังหวัดให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นเมืองสุขภาพดี ปัญญาดีที่ยั่งยืน 

 พันธกิจ (Mission) 
  บริหารเชิงพ้ืนที่  และการพัฒนาจังหวัดพัทลุง  มุ่งสู่เมืองเกษตรยั่งยืน  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   

และคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ภายใตแ้นวปฏิบัติของ  "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  โดยก าหนดพันธกิจการพัฒนา
จังหวัด ดังนี้ 

  1. พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด  
             2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
             3. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
             4. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ พร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้  



 ๒๕ 

          เป้าประสงค์รวมของแผนยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ และก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะเวลา 4 ปี จังหวัดจึงก าหนด
เปูาประสงค์รวมของการพัฒนา ดังนี้  

1. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตและรายได้ทางด้านการเกษตร   อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร          
และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 

2. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่มีมาตรฐานภายใต้การมีส่วนร่วมและสร้างรายได้ท่ียังยืนสู่ชุมชน  
            3.  คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการมีส่วนร่วม        
ของเอกชน ชุมชน และท้องถิ่น 
            4.  การจัดการที่ดินของรัฐเพ่ือการใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

   5.  คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ ศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน รู้ เท่าทัน          
การเปลี่ยนแปลง สู่สังคมฐานความรู้ 

   6. ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมิติและได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
   7. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ครัวเรือนยากจน และผู้ด้อยโอกาส มีหลักประกันด้านความมั่นคงในชีวิต      

และมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
   8 .ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง มีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน และพ่ึงตนเองได้  

อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  9. สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด                

มีสภาพแวดล้อมที่ดี ไปสู่สังคมสงบสุข 
  10. บุคลากรภาครัฐน านโยบายและกฎหมายไปใช้พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  11. บุคลากรภาครัฐของจังหวัดพัทลุงปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง มีระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ 
  12. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสังคมอย่างถูกต้องและเข้าถึงได้โดยสะดวก 
  13. ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ 
  14. ทุกภาคส่วนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน 
 15  ส่วนราชการมีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

จังหวัดพัทลุงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น โดยจัดล าดับความส าคัญ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร     
                          และผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 

 



 ๒๖ 

    3.1.4  วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 
    วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอของอ าเภอกงหรา  
    “มุ่งไปสู่การเป็นอ าเภอปลอดอาชญากรรม  ยาเสพติด  เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าภาค 
การเกษตรที่มีคุณภาพ     พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่
ยั่งยืน” 

       3.1.5  นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีต าบลสมหวังนโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีต าบลสมหวัง  
 2.1  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ปรับปรุงถนนลูกรังที่มีอยู่เป็นถนนหินคลุกบดอัดแน่นและยกระดับถนนหินคลุกให้เป็น
         ถนนคอนกรีตทุกสาย 

 บุกเบิก พัฒนาถนนที่เป็นเส้นทางสายส าคัญในการเดินทางไปประกอบอาชีพของ
ประชาชนและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น 

 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ขยายถนน ตรอก ซอย ให้มีขนาดกว้างและได้รับความ
สะดวกและได้มาตรฐาน 

 ขุดลอก คู คลอง ล าห้วย และแหล่งน้ าต่าง ๆ ก าจัดเศษวัสดุและวัชพืชในแหล่งน้ า เพ่ือ 
      ปูองกันน้ าท่วมและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าเพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการเกษตร  
 จัดให้มีไฟฟูาแสงสว่าง บริเวณทางสาธารณะอย่างทั่วถึง เพ่ือความสะดวกและความ 
      ปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน  
 จัดหาและปรับปรุงบริการด้านสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เช่น โทรศัพท์ น้ าประปา ให้

ครอบคลุม และกระจัดกระจายทั่วถึงทุกชุมชนในเขตเทศบาลต าบลสมหวัง 
    จัดให้มีตลาดนัดสินค้าเกษตรภายในต าบล 

 2.2  นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
         ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมทุกชนิด 
         ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกหญ้าในท่ีส่วนบุคคลและสองข้างถนนเพ่ือน าไปเป็นอาหารสัตว์ 

 สนับสนุนงบประมาณในการ “รวมกลุ่ม” เพ่ือประกอบอาชีพและจัดหาแหล่งจ าหน่าย 
      ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการท าปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพเพ่ือเป็นการลดต้นทุนและลด

การใช้สารเคมี 
    สนับสนุนงบประมาณในการก าจัดศัตรูพืช 
    จัดให้มีการดูแลผู้สูงอายุ สตรี คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ปุวยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส เด็ก   
        ก าพร้าเป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนจัดหาที่อยู่อาศัยให้ตามความเหมาะสม เช่น สร้างบ้าน
        เอ้ืออาทร 
    ส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการให้มีอาชีพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน 
    สนับสนุนศูนย์กีฬาประจ าหมู่บ้านเพ่ือส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

 สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาประจ าต าบลทุกปี 
    จัดให้มีการสอนพิเศษแก่เด็ก นักเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลเพ่ืออ านวย
        ความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองที่บุตรหลานต้องเดินทางไปเรียนใน
        ตัวเมือง 
    จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลรวมทั้งศูนย์ 
                            พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุนาแด้ให้เพียงพอ 

 จัดให้มีรถตู้รับส่งประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุนาแด้ 



 ๒๗ 

 จัดให้มีโครงการ “นักเรียนเด่น นักเรียนดี ศรีสมหวัง” โดยประสานความร่วมมือกับ 
      หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุกปี 
 จัดให้มีศูนย์กลางการเรียนรู้ในรูปห้องสมุดชุมชนและสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้

ระบบ สารสนเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่ บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกระบบแก่ชุมชนฟรี 

 สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาในเขตเทศบาลให้มีคุณภาพและได้ 
      มาตรฐาน เช่นการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
 สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุนาแด้ให้มีคุณภาพ

และได้มาตรฐาน เช่นติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
 ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล จัดหา

อุปกรณ์การศึกษาให้เพียงพอ เพ่ือให้มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ
ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

 เตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลด้านภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ 
เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 

 สนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยง คุมก าเนิดสุนัข แมว รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ปศุ
สัตว์ประจ าเทศบาล 

 สนับสนุน ส่งเสริม และประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพประชาชนและบริการสาธารณสุขอ่ืน 
ๆ ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

 สนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี แว่นตาฟรีส าหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา และ
บริการตรวจสุขภาพฟัน โรคเบาหวาน ความดันและอ่ืน ๆ ฟรี 

 สนับสนุน ส่งเสริม โครงการรณรงค์ ให้ประชาชนปลูกผักปลอดสารพิษร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 

2.3 นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม 
ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนรับรู้และสามารถ
ตรวจสอบได ้

 จัดให้มีส่วนร่วมของประชาชน ประชาคมกับผู้บริหาร เพ่ือรับทราบปัญหา ข้อมูล 
ข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาในอนาคตอย่างต่อเนื่อง 

         จัดให้มีศูนย์เตือนภัยกรณีฉุกเฉินจากภัยต่าง ๆ และจัดให้มีชุดรักษาความสงบเรียบร้อย 
                           ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ปกครอง โดยการจัดเวรยามออกลาดตระเวน 
        เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน             
    ก่อสร้างปูอมยามอปพร.หน้าโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนและมีเจ้าหน้าที่ประจ าหน้า 
                            โรงเรียน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียน ครูและผู้ปกครอง 

 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งทีมกู้ภัย” ตามแผนงานของรัฐ 
    จัดให้มีศูนย์เตือนภัยกรณีฉุกเฉินจากภัยต่าง ๆ จัดหาและให้มีวัสดุ อุปกรณ์การระงับ                    
        อัคคีภัยหรือบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและมาตรการรักษา
        ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามจุดส าคัญต่าง ๆ  



 ๒๘ 

 จัดให้มีการเฝูาระวังและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้การสนับสนุนนโยบาย
การปูองกนัและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการ
ปูองกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

    จัดให้มีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจ าต าบลเพ่ือลดความขัดแย้ง  

      2.4   นโยบายด้านการท่องเที่ยว   
         ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลให้มีความสวยงาม มี 
        ศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมให้มีกิจกรรมการ
        ท่องเที่ยวมากข้ึนเป็นที่ประทับใจของผู้มาเยือน 

 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง 

 2.5  นโยบายด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    รณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ปุาไม้และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ไม่ให้มีการท าลายเพ่ิมมาก
        ขึ้น 

   สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้  
      สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้สองข้างถนนสายหลัก   
      รณรงค์ให้มีเขตห้ามจับสัตว์น้ าและเขตสงวนพันธุ์สัตว์ 
      แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ และประสานกับหน่วยงานที่ 
       เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางการก าจัดขยะที่ถูกวิธีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน 

 2.6  นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และประสานความร่วมมือกับวัด ต่าง ๆ ในเขต 
                           เทศบาลเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและบูรณะภายใต้กรอบของกฎหมาย 
        สนับสนุน ส่งเสริมโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ 

 จัดให้มีโครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดพัฒนาคุณธรรม เพ่ือการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรม
จริยธรรมของทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที่ต าบลสมหวัง 

 สนับสนุน ส่งเสริมโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน 
    จดัให้มีศูนย์รวบรวมข้อมูลชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 
    ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ประเพณีและ 
        วัฒนธรรม 
 

แต่จะส าเร็จได้นั้น ก็ต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้การ
พัฒนาต าบลสมหวัง มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชนต าบลสมหวัง   การ
แถลงนโยบายภารกิจทั้ง  6   ด้านที่ก าหนดให้อ านาจเทศบาล  ภารกิจดังกล่าวสามารถจะแก้ไข
ปัญหาของเทศบาลต าบลสมหวังได้   เมื่อพิจารณาถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่  การ
ด าเนินการของเทศบาลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาจังหวัด  นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลสมหวังที่มีศักยภาพ
ที่เพียงพอ 
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3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

สภาพปัญหาในชุมชน 
ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน

สนับสนุน 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ไฟฟูา 
2. ประปา 
3. ถนน 
4. ทางระบายน้ า 
5. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

1. ขยายเขตไฟฟูา 
2. ขยายเขตประปา 
3. ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนเพ่ือความสะดวกในการ
คมนาคม 
4. ก่อสร้าง/ปรับปรุงทางระบายน้ าเพื่อการ
ระบายน้ าในฤดูน้ าหลาก 
5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

เทศบาลต าบลสมหวัง 
 

ด้านสังคม 
1. ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2. ปัญหาครอบครัว 
3. ปัญหายาเสพติด 
4. ปัญหาด้านศีลธรรม 
5. ปัญหาการถูกเอารัดเอา
เปรียบจากนายทุน 

1. รวมกลุ่มกันเพ่ือสอดส่องดูแลรักษา 
ความปลอดภัย 
2. รณรงค์การลดปัญหาและความขัดแย้ง 
ในครอบครัว 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ 
ของยาเสพติด 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา 
และการออกก าลังกาย 
5. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา 
6. การรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคา 
7. ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลสมหวัง 
สภอ.กงหรา, สนง.
สาธารณสุขอ าเภอกง
หรา วัดหวัง,วัดพ่ังก่ิง,
โรงเรียนทุกโรงเรียนใน
ต าบลสมหวัง , ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน
ต าบลสมหวัง ฯลฯ 
 

ด้านการสาธารณสุข 
1. ปัญหาสุขภาพร่างกาย 
2. ปัญหาสุขภาพจิต 
3. ปัญหาผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ 
 

1. จัดสวัสดิการด้านสาธารณสุขในชุมชน 
2. ส่งเสริมการกีฬา การออกก าลังกาย 
3. ส่งเสริมการสร้างนิสัยในการบริโภค 
ที่ปลอดภัย 
4. รณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
และไม่ติดต่อ 
5. ส่งเสริมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน 

เทศบาลต าบลสมหวัง 
รพ.สต.บ้านหวัง,รพ.สต.
บ้านพั่งก่ิง สนง.
สาธารณสุขอ าเภอกง
หรา  
ฯลฯ 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. หนี้สิน 
2. รายได้ไม่เพียงพอกับ
รายจ่าย 
3. ไม่มีงานท า 
4. ขาดเงินทุนหมุนเวียน  

1. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 
3. ส่งเสริมการออม 
4. จัดตั้งกลุ่มกองทุนในชุมชนเพ่ือสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียน 
 

เทศบาลต าบลสมหวัง 
สนง.พัฒนาชุมชนอ าเภอ
กงหรา 
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สภาพปัญหาในชุมชน 
ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน

สนับสนุน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. ปัญหาขยะมูลฝอย 
2. ปัญหาฝุุนละออง 
3. ปัญหากลิ่นรบกวน 
4. ปัญหาเสียงรบกวน 

1. จัดให้มีรถเก็บขยะและถังรองรับ 
2. จัดให้มีสถานที่ทิ้งขยะและก าจัดอย่างถูกวิธี 
3. ก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนลาดยาง ลาดคอนกรีต 
เพ่ือแก้ปัญหาฝุุนละออง 
4. ติดตั้งปูายลดความเร็วในเขตชุมชน 
5. ก่อสร้างบ่อแก๊ซชีวภาพ 
6. ก่อสร้างบ่อพักมูลสัตว์ 
7. ใช้สารอีเอ็มในการก าจัดกลิ่นรบกวน 
8. จัดโซนนิ่งในการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

เทศบาลต าบลสมหวัง 
 

ด้านการเกษตร 
1. ผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ า 
   - พืช (ข้าว , ผัก , ผลไม้) 
   - สัตว์ (สุกร ,โค , กระบือ, 
ปลา) 
2. ภัยธรรมชาติ 
 

1. พัฒนา ปรับปรุง ผลผลิตทางการเกษตร 
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
    - ปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีคุณภาพตรง 
ตามสายพันธุ์ 
    - ปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด 
    - ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ไห้มีคุณภาพคุ้มค่า 
ต่อการลงทุน 
2. จัดหาตลาดจ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตร 
ที่มีความยุติธรรม 
3. ส่งเสริมการเพาะปลูก,เลี้ยงสัตว์ ที่ปลอดภัย
จากสารพิษ สารเคมีตกค้าง 
4. ลดต้นทุนในการผลิตโดยวิธีการประยุกต์ 
ใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนให้เป็นประโยชน์  
ลดการใช้สารเคมี 
5. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตร 
เช่น การแปรรูปผลิตผล 
6. ปรับปรุงแหล่งน้ า คู  คลอง  เพ่ือการเกษตร
และการระบายน้ าที่ดีในช่วงฤดูน้ าหลาก 

เทศบาลต าบลสมหวัง 
สนง.เกษตรอ าเภอกง
หรา สนง.พัฒนาชุมชน
อ าเภอกงหรา 
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สภาพปัญหาในชุมชน 
ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน

สนับสนุน 
ด้านการเมือง  การบริหาร  
1. เจ้าหน้าที่,  สมาชิก อบต.  
ผู้บริหาร   อบต.  ฯลฯ  ขาด
ทักษะมุมมองในการเพิ่ม
ศักยภาพให้กับหน่วยงาน     
2. ไม่มีอุปกรณ์  เครื่องมือ
เครื่องใช้รวมถึงงบประมาณที่
มีอยู่อย่างจ ากัด รวมถึง
บุคลากรในส านักงานที่จะ
ช่วยปฏิบัติราชการไม่
เพียงพอ 

1.เพ่ิมเติมความรู้ ทักษะให้แก่ คณะผู้บริหาร,
สมาชิกเทศบาล,พนักงาน,พนักงานจ้าง สนับสนุน
จดัให้มีหรือส่งบุคลากรฝุายต่างๆ  เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้อง  เพ่ือน ามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์แก่งานราชการ  รวมถึงการจัดให้มีหรือ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมศึกษาดูงาน  ส่วนราชการ ฯลฯ  
ที่เป็นต้น แบบให้น ามาประยุกต์ใช้กับองค์กร 
2.การจัดซื้ออุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้  การ
บรรจุเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติม รวมถึงการพัฒนาทุกด้าน  
ให้เหมาะสมสมดุลกับ       งบประมาณท่ีได้รับ
และงานที่มีอยู่   
 

เทศบาลต าบลสมหวัง 
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3.3 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลต าบลสมหวัง  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
 ปัจจัยภายใน 
   จุดแข็ง  (Strengths : S) 
  1.  ดินดี  น้ าดี  อากาศดี 
  2.  มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีเข้มแข็ง 
  3.  มีองค์กรชุมชน กลุ่ม ที่หลากหลาย 
  4.  มีล าคลองสายหลักและคลองชลประทานไหลผ่าน 
  5.  มีเส้นทางคมนาคมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
  6.  มีผลผลิตทางการเกษตรมากมาย 
  7.  มีประปาหมู่บ้านให้บริการประชาชนเพื่ออุปโภคบริโภค 
  8. ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีส่วนร่วมเน้นการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
        จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
  1.  เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย 
  2.  ขาดระบบการจัดการของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.  ขาดระบบการจัดการด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  น้ าประปาไม่สะอาด และไม่เพียงพอ 
  5.  ระบบการส่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอบางฤดูกาล 
  6.  ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรและประชาชนต่อการบริหารงานขององค์กร 
  7.  ราคาผลผลิตตกต่ า ประชาชนมีรายได้น้อย 
  8.  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง 
  9. ขาดการวางแผนด้านการผังเมืองและการปรับภูมิทัศน์     
  10. ประสบปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนเกือบทุกปี 
  11. เทศบาลต าบลสมหวังงบประมาณไม่เพียงพอกับการพัฒนา 
  12. มีปัญหาด้านสุขภาพ โรคประจ าตัว ปัญหายาเสพติด และลักเล็กขโมยน้อย 
 ปัจจัยภายนอก 

  โอกาส (Opportunities : O) 
  1.  นโยบายของรัฐเอ้ือต่อการด าเนินการพัฒนา 
  2.  ยุทธศาสตร์และนโยบายของจังหวัดสนับสนุนและเอ้ือต่อการด าเนินงาน 
  3.  มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรทั้งในอ าเภอ จังหวัด และต่างจังหวัด   
  4.  การปกครองในรูปแบบของท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

5. หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนและส่งเสริมในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
  อุปสรรค (Threats : T) 

  1.  บางชุมชนไม่เข้มแข็ง ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  2.  ประชาชนยังขาดกระบวนการทางความคิดในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
  3.  ความแปรปรวน  ผันผวน  ในราคาของผลผลิตทางการเกษตร 
  4.  การเปลี่ยนแปลงตัวผู้น าของชุมชนตลอดจนการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบ่อยครั้ง 
  5.  ภาพลักษณ์ของต าบลในสายตาหรือมุมมองของคนต่างพ้ืนที่ไม่ดี 
 

 
 



 ๓๓ 

บทที่  4 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนา 

4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลสมหวังวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลสมหวัง  
 “สมหวังเมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  การเกษตรก้าวหน้า  ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

   
4.2  พันธกิจ 
 1.ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟูา ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชนในต าบลสมหวัง 
 2.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในด้าน การศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
อาชีพ เศรษฐกิจพอเพียงประชาชนพึ่งพาตนเองได้ 
 3.อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมควบคุมมลพิษจาก ขยะ น้ าเสีย ฝุุนละออง 
กลิ่น และ เสียง 
 4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 
4.3   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถนน ไฟฟูา ประปา รองรับการขยายตัวของ       
      ชุมชนในต าบลสมหวัง 
 2. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา       
      ท้องถิ่น 
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ที่เพียงพอ  สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตามหลัก    
      เศรษฐกิจพอเพียง     
        4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔ 

 
4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการ 
พัฒนาท้องถิ่น (Goals) 

ตัวชี้วัด (Kpls) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย (Targets) 

ปี 58-62 58 59 60 61 62 
1.โครงสร้างพื้นฐาน
ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ถนน ไฟฟูา 
ประปา รองรับการ
ขยายตัว ของชุมชน
ต าบลสมหวัง  

1. ร้อยละของโครงสร้าง
พื้นฐานได้รับการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

 

1. .โครงสร้างพื้นฐานได้รับ
การพัฒนา 
อย่างทั่วถึงครอบคลุม 
ทุกพื้นที่ 
 

100 % 60 70 80 90 100 

2. ประชาชนได้รับการ
พัฒนาด้านการศึกษา 
การกีฬา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.ร้อยละของประชาชน
ได้รับการพัฒนาด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

1. ประชาชนได้รับการ
พัฒนาด้านการศึกษา การ
กีฬา ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

100 % 60 70 80 90 100 

3. ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีอาชีพ  
มีรายได้ที่เพียงพอ  
สามารถพึ่งพาตนเองได ้
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ร้อยละของ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีอาชีพ มีรายได ้
ที่เพียงพอ  สามารถ
พึ่งพาตนเองได ้
 

1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีอาชีพ  
มีรายได้ที่เพียงพอ  
สามารถพึ่งพา 
ตนเองได้  

100 % 60 70 80 90 100 

4. ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิน่
ตามหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

1. ร้อยละของ
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นตาม
หลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 

1. ประชาชนมสี่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นตาม
หลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

100 % 60 70 80 90 100 
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บทที่ 5 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ประชาชนอยู่ดีมีสุข 

 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมงานพัฒนาและสร้างโอกาสในชุมชน 
3. การเสริมสร้างความม่ันคงของชีวิตและทรัพย์สิน 
4. พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ  (Public  Policy) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและ 
                     สังคมที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาคนให้ 
    มีความรู้คู่คุณธรรม 
2. การอนุรักษ์  สืบทอดประเพณี  วัฒนธรรมที่ดีงามและ 
    พัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    และสังคม 
3. การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและ 
    มีคุณภาพมาตรฐาน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การกีฬา  การศึกษา   
5. การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี  เยาวชน  คนชรา 
    คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
6. การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็งและน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการ 
                     ทรัพยากรธรรมชาติ 
                     และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์เพ่ือการ 
    พัฒนาที่ยั่งยืน 
2. การคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง 
    ชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
3. การอนุรักษ์พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ดิน  และ 
    ปุาไม้ตามแนวพระราชด าริ 
4. การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ 
    การมีส่วนร่วมของชุมชน 
6. การควบคุมมลพิษจากขยะ น้ าเสีย ฝุุนละออง  กลิ่น และ     

เสียง 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริมการบริหาร 
                     กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น 
2. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการมีส่วนร่วมของ    
    ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 

 
 
 

 



 ๓๖ 

บทที่ 6 
การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

6.1 การรับผิดชอบในการประเมินผล 
                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลสมหวังได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลสมหวัง  ซึ่งประกอบด้วย  

(1)นายนิติธร ทองชิต  สมาชิกเทศบาลต าบลสมหวัง ประธานกรรมการ 
  (2)นายประกอบ  ด ากิ่ง  สมาชิกเทศบาลต าบลสมหวัง กรรมการ 
  (3)นายชวลิต  พูนนวล  สมาชิกเทศบาลต าบลสมหวัง กรรมการ 
  (4)นายเปรียม  แก้วงาม  สมาชิกเทศบาลต าบลสมหวัง กรรมการ 
  (5)นางแขนภา  แก้วยก  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
  (6)นายส ารวย  ด้วงคง  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
  (7)ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหวัง ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการ 
  (8)ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพังก่ิง ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
  (9)นายดรุณ รุ่ยใหม่  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
  (10)นายสุเมธ กองเอียด  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  (11)นายบ ารุง  หนูอักษร  หัวหน้ากองช่าง   กรรมการ 
  (12)นางราวดี  ทองรอด  หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ  
  (13)นายมนตรี  ภักดีจิตร์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ กรรมการ/เลขานุการ 
 
      ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสมหวัง มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

(1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                  

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายใน
เดือนธันวาคมของ  ทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

6.2  วิธีการติดตามและประเมินผล 
       การก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล  เพ่ือตรวจสอบและด าเนินกิจกรรม              
ตามโครงการ  อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ได้ก าหนดหรือไม่  รวมทั้งผลการด าเนินงานโครงการ     
ที่วางไว้ 
        1.การติดตาม  เป็นการตรวจสอบการด าเนินโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
        2.การประเมิน  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการเสร็จเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 



 ๓๗ 

 6.3  การก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
                  1.ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแต่ละโครงการอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง 
        2 ห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวมปีละ 1 ครั้ง โดยจัดท ารายงานผลและ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
          การติดตามนั้นจะท าให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปีถึงระยะใดแล้ว   
ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ท าให้หน่วยงานสามารถ
ติดตามได้ว่าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการในช่วงใด  ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด
หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๘ 

แบบฟอร์มการประเมิน 

แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง : แบบท่ี  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ 
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ  ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตรแ์ล้ว 
ชื่อ  เทศบาลต าบลสมหวัง 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น 

  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
9. มีการวเิคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ 
    พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
      กับศักยภาพท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
      กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๓๙ 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม–ธันวาคม หรือไตร
มาสที ่1 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น………………..เทศบาลต าบลสมหวัง………….. 
2.รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
         (1)  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)           (2)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)                                      
         (3)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)           (4)  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี1  2558 ปีท่ี2  2559 ปีท่ี3  2560 ปีท่ี4  2561  ปีท่ี5  2562 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

             
             
             
             
             
             

รวม             

 
4. จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี1  2558 ปีท่ี2  2559 ปีท่ี3  2560 ปีท่ี4 2561  ปีท่ี5 2562 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

             
             
             
             
             
             

รวม             

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๐ 

5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2558 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ  
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ   
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ    
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ    
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
             
             
             
             
             
             

รวม             
 
6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
       
       
       
       
       
       

รวม       

 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

7. โครงการที่ไดร้ับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าป ี2558 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวม      

 
 
 



 ๔๑ 

แบบที ่3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1 ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น……เทศบาลต าบลสมหวัง...................................………………… 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน……........................…………………… 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี………………… 

3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

   
   
   
   
   
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ / กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
    ของประชาชนในท้องถิ่น 

   

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภาพรวม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๒ 

4. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ….………………………………..………………… 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิน่ 

 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
ภาพรวม  

 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
ตัวชี้วัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ก่อน 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม /ลด 

     
     
     
     
     
     
     
     
 


