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สวนที่ 2
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนท2องถิ่น
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป' (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดให"รัฐพึงจัดให"มียุทธศาสตร(ชาติเป,น
เป-าหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช"เป,นกรอบในการจัดทําแผนตางๆให"สอดคล"อง
และบูรณาการกันเพื่อให"เกิดเป,นพลังผลักดันรวมกันไปสูเป-าหมายดังกลาว โดยให"เป,นไปตามที่กําหนดในกฎหมาย
วาด"วยการจัดทํายุทธศาสตร(ชาติ และตอมาได"มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร(ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช"เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดให"มีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร(ชาติ เพื่อรับผิดชอบ
ในการจัดทํารางยุทธศาสตร(ชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตร(ชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนให"ประชาชนทุกภาค
สวนดําเนินการให"สอดคล"องกับยุทธศาสตร(ชาติ
เพื่ อ ให" เ ป, น ไปตามที่ กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร( ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร( ช าติ ได" แ ตงตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร( ช าติ ด" า นตางๆ รวม ๖ คณะอั น
ประกอบด"วย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร(ชาติด"านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร(ชาติด"านการ
สร"างความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร(ชาติด"านการพัฒ นาและเสริมสร"างศักยภาพ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย( คณะกรรมการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร( ช าติ ด" า นการสร" า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
คณะกรรมการจัด ทํ า ยุ ทธศาสตร(ช าติ ด" านการสร"า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิต ที่ เป, น มิ ต รตอสิ่ งแวดล" อม และ
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร(ชาติด"านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบ
ในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตร(ชาติให"เป,นไปตามหลักเกณฑ( วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด ตลอดจนได"จัด
ให" มีการรั บ ฟC งความคิ ด เห็ น ของประชาชนและหนวยงานของรัฐ ที่ เกี่ ย วข" องอยางกว"า งขวางเพื่ อ ประกอบการ
พิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตร(ชาติตามที่กฎหมายกําหนดแล"ว
ยุทธศาสตร(ชาติ ๒๐ ปE (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป,นยุทธศาสตร(ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต"องนําไปสูการปฏิบัติเพื่อให"ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน(“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป,นประเทศพัฒนาแล"ว ด"วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ชวงเวลาดังกลาว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
สถานการณ แนวโน2ม วิสัยทัศน และเป5าหมายในการพัฒนาประเทศ
๑. บทนํา
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ เป,น
ต"นมาได"สงผลให"ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด"านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได"รับการยกระดับเป,นประเทศใน
กลุมบนของกลุมประเทศระดับรายได"ปานกลาง ในด"านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสงผลให"
ประเทศไทยหลุดพ"น จากการเป,นประเทศยากจน และในด"านสิ่งแวดล"อมที่ป ระเทศไทยมีข"อได"เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท"าทายตอการพัฒนาที่สําคัญ อาทิ อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิ จในปE ๒๕๖๐ ที่ ร"อยละ ๓.๙ ถือวาอยูในระดับต่ํ ากวาศักยภาพ เมื่อเที ยบกั บร"อยละ ๖.๐ ตอปEใน
ชวงเวลาเกื อ บ ๖ ทศวรรษที่ ผ านมา โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก จากการชะลอตั ว ของการลงทุ น ภายในประเทศและ
สถานการณ(เศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟQRนตัวได"เต็มที่โครงสร"างเศรษฐกิจไทยที่ยังไมสามารถขับเคลื่อนด"วยนวัตกรรมได"
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
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อยางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ํา ขาดการนําเทคโนโลยีเข"ามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปCญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไมสอดคล"องกับความ
ต"องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเป,นปCจจัยท"าทาย
สําคัญ ตอการพัฒ นาประเทศ แม"วาการเข"าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร"าง
พื้นฐานตางๆ และการคุ"มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แตยังคงมีปCญหาเรื่อง
คุณภาพการให"บริการที่มีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพื้นที่ ซึ่งเป,นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให"ประเทศไทยยังคงมี
ปCญ หาความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ ขณะที่ปCญหาด"านความยากจนยังคงเป,นประเด็นท"าทายในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศให"ประชาชนมีรายได"สูงขึ้นและแก"ปCญหาความเหลื่อมล้ําอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ(
ระยะยาวในการฟQRนฟู การใช" และการรักษาทรัพยากรอยางบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผานมายังขาดความ
ชัดเจน สงผลให"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมของประเทศยังมีปCญหาการใช"อยางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง
อยางรวดเร็ว
ทั้งนี้ ปC ญ หาดั งกลาวข"างต"นมี สาเหตุส วนหนึ่งมาจากประสิทธิภ าพการบริห ารจัด การ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความต"องการและปCญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต"องเสริมสร"างให"เกิดความเข"มแข็ง ลดความ
ขัดแย"งทางความคิดและอุดมการณ(ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา ความไมเสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปCญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริมคนในชาติให"ยึดมั่นสถาบันหลัก
เป,นศูนย(รวมจิตใจให"เกิดความรักและความสามัคคี
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร"างประชากรที่มีสัดสวนประชากรวัยแรงงาน
และวั ยเด็กที่ ลดลงและประชากรสู งอายุที่เพิ่ มขึ้ นอยางตอเนื่ อง จะเป, น ปC จจั ยเสี่ย งสํ าคัญ ที่ จะทํ าให" การพั ฒ นา
ประเทศในมิติตาง ๆ มีความท"าทายมากขึ้น ทั้งในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพื่อดูแลผู"สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความ
มั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ซึ่งจะเป,น ประเด็น ท" าทายตอการขับ เคลื่อน
ประเทศไปสูการเป,นประเทศพัฒนาแล"ว
๒. ป9จจัยและแนวโน2มที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ
แม"วาประเทศไทยจะมีตําแหนงที่ตั้งที่สามารถเป,นศูนย(กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค
และเป,นประตูสูเอเชีย แตการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ"านหลายประเทศ ทําให"ปCญหาด"านเขตแดนกับ
ประเทศเพื่ อ นบ" า นยั งคงเป, น ความท" า ทายด" า นความมั่ น คงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยั ง คงต" อ งให"
ความสําคัญกับปCญหาด"านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ"อน ละเอียดออน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป,นประเด็นท"าทายตอการสร"างบรรยากาศความไว"วางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่ งรวมถึ งการสร"างความสามั คคี ของคนในชาติ ที่จ ะนํ าไปสู การแก"ปC ญ หาความขัด แย"งระหวางกลุ ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกตางกันอยางยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาท
ของประเทศมหาอํานาจ ที่อาจกอให"เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายขั้วอํานาจ หรือเกิดการย"ายขั้วอํานาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค(กรที่ไมใชรัฐ อาทิ
องค( ก ารระหวางประเทศ และบรรษั ท ข" า มชาติ จะมี บ ทบาทมากขึ้ น ในการกํ า หนดกฎ ระเบี ย บ ทิ ศ ทาง
ความสัมพันธ(และมาตรฐานสากลตางๆ ทั้งในด"านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุมเศรษฐกิจและการ
เปT ดเสรีในภู มิภาคที่นํ าไปสูความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกอให"เกิดความเสี่ยงด"านอาชญากรรมข"ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปCญหายาเสพติด การค"ามนุษย( และการลักลอบเข"าเมือง
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
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ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน(และความก"าวหน"าทางวิทยาศาสตร(
และเทคโนโลยี ที่ ได" รั บ การพั ฒ นาอยางก" า วกระโดดจะกอให" เกิ ด นวั ต กรรมอยางพลิ ก ผั น อาทิ เทคโนโลยี
ปCญ ญาประดิษฐ( อิน เทอร(เน็ตในทุ กสิ่ง การวิเคราะห(ข"อมูลขนาดใหญ หุ นยนต(และโดรน เทคโนโลยีพัน ธุกรรม
สมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยางแนวโน"มการพัฒนาเทคโนโลยีอยางก"าวกระโดดเหลานี้ คาดวาจะ
เป,นปCจจัยสนับสนุนหลักที่ชวยทําให"เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน"มที่จะกลับมาขยายตัวได"เข"มแข็งขึ้น
แนวโน"มสําคัญ ที่ จําเป,น ต" องมีการติ ดตามอยางใกล" ชิด อาทิการรวมกลุมทางการค" าและการลงทุ น ที่จ ะมีความ
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแขงขันที่คาดวาจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร"างความหลากหลายของสินค"า
และบริการที่ตอบโจทย(รูปแบบชีวิตใหมๆ
นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวาจะเข"าสูการเป,นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปE ๒๕๗๔จะ
กอให"เกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความต"องการของกลุมผู"บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
รวมทั้งการคาดการณ(วาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทย
จะมีชวงอายุที่แตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตาง
กัน ดังนั้น การเตรียมความพร"อมของประชากรให"มีคุณภาพและการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช"ในการผลิตและ
การบริการของประเทศจะเป,นความท"าทายสําคัญในระยะตอไป
ในขณะเดี ยวกั น โครงสร"างประชากรที่ เข"าสูสั งคมสูงวัย อาจทํ าให" เกิ ดความต" องการ
แรงงานตางชาติ เพิ่ มมากขึ้ น เพื่ อทดแทนจํา นวนแรงงานไทยที่ ล ดลง ซึ่ งปC จ จัย ด" า นการเปT ด เสรีในภู มิ ภ าคและ
ความก"าวหน"าของการพัฒ นาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทํ าให"การเคลื่อนย"ายแรงงานและการย"ายถิ่น มี
ความสะดวกมากขึ้น และเป,น ปCจจัยสําคัญ ที่ จะทําให" เกิดการเคลื่อนย"ายประชากรเข"าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในกลุมประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน"มในการเคลื่อนย"ายไปเรียนหรือทํางานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น
ทั้งนี้ การย"ายถิ่นสวนใหญมีวัตถุประสงค(เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป,นไปได"ที่ประเทศไทย
จะยังคงเป,นประเทศผู"รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ"านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมี
แรงจูงใจในการย"ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกวา อาจทําให"การแยงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น
ซึ่งจะยิ่งทําให"เกิดความเสี่ยงตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมาก
ขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว"างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร"างความเสียหายตอชีวิตและทรัพย(สิน
ระบบโครงสร"างพื้นฐานที่จําเป,น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ(ตอเนื่องกับความมั่นคงด"านอาหาร
และน้ํ า ขณะที่ ร ะบบนิ เวศตางๆ มี แ นวโน" ม เสื่ อ มโทรมลง และมี ค วามเป, น ไปได" ค อนข" า งสู งในการสู ญ เสี ย
ความสามารถในการรองรับความต"องการของมนุษย(ได"อยางมีประสิทธิภ าพอยางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตาง ๆ ดังกลาวที่แตละ
ประเทศจะต" อ งเผชิ ญ จะมี ค วามแตกตางกั น ทํ า ให" ก ารเป, น สั ง คมสี เ ขี ย วการรั ก ษาและบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมอยางบูรณาการจะได"รับความสําคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร"างสมดุลความมั่นคงด"านพลังงานและ
อาหารมีแนวโน"มที่ จะมีความสําคั ญ เพิ่ มมากขึ้นกฎระเบี ยบและข"อตกลงด"านสิ่งแวดล"อมจะมีความเข"มข"นและ
เข"มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข"อตกลงระหวางประเทศตางๆ ที่สําคัญ เชน เป-าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
และบันทึกความตกลงปารีสจะได"รับการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังมากยิ่งขึ้น
แนวโน"มเหลานี้จะกอให"เกิดความท"าทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในสวน
ของการจ"างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด"านอื่นๆ ที่ซับซ"อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร( รูปแบบการกอสงครามที่ใช"เทคโนโลยีเป,นเครื่องมือ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)

โดย องคการบริหารส#วนตําบลลําภูรา อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง

18
การเคลื่อนย"ายอยางเสรีและรวดเร็วของผู"คน เงินทุน ข"อมูลขาวสาร องค(ความรู" เทคโนโลยีและสินค"าและบริการ
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ(ได"ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรค
อุบัติใหมที่จะสงผลให"การเฝ-าระวังด"านการสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากขึ้น อาจนําไปสูปCญหาความ
เหลื่อมล้ําที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได" หากไมมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป-องกันและรองรับผลกระทบตางๆ
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร"อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ
พลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งหากการเข"าถึงเทคโนโลยี โครงสร"างพื้นฐาน และองค(ความรู"
สมัยใหมมีระดับความแตกตางกันระหวางกลุมประชากรตางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดังกลาวจะสงผลตอทั้งการจ"างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต"องการแรงงานที่มี
สมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปCจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด"วยระบบ
อัตโนมั ติโดยเฉพาะอาชี พ ที่ ต" องการทั กษะระดั บ ต่ํ า กอให" เกิ ด ความเสี่ ย งตอความมั่ น คงและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนที่ปรับตัวไมทันหรือขาดความรู"และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน(ที่จะทําให"
เกิดการพัฒนาขยายความเป,นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่
อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปCจจัยทั้งหมดดังกลาวจะสงผลให"ปCญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ํา
ของประเทศมีความซับซ"อนมากยิ่งขึ้น
จากปCจจัยและแนวโน"มที่คาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ
ข"างต"น เห็นได"วาบริบทและสภาพแวดล"อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน"มที่จะเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ"อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยางมาก
ดั งนั้ น การพั ฒ นาประเทศจึ งจํ า เป, น ต" องมี ยุ ทธศาสตร( การพั ฒ นาที่ ครอบคลุ มทุ กมิ ติ และทุ กด" า นการพั ฒ นาที่
เกี่ ย วข"อง มี ความรวมมื อในลั กษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆ ในรูป แบบของหุ" น สวนการพั ฒ นาที่ เป, น การ
ดําเนินงานอยางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข"องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจําเป,นต"องมี
ทรัพยากรมนุษย(ที่มีคุณภาพ มีความรู" สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล"องกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ สามารถรู"เทา
ทันและปรับตัวให"สามารถดําเนินชีวิตได"อยางมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร"างรายได" ทามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ(และกติกาใหมๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งจําเป,นต"องมี
การพัฒนาระบบและปCจจัยสงเสริมตาง ๆ ที่เกี่ยวข"องไปพร"อมกัน ทั้งในสวนของระบบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาทักษะฝEมือที่สอดคล"องกันกับการพัฒนาของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร"างพื้นฐาน
รวมทั้งการให"ความสําคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให"ประเทศไทยสามารถยกระดับเป,นเจ"าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก"าวทันโลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด( ๔.๐ สงผลให"เกิด
การสร"างหวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน(จาก
การพัฒนา ลดปCญหาความเหลื่อมล้ํา และนําไปสูการเสริมสร"างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน
นอกจากนี้ ประเทศไทยต"องให"ความสําคัญกับการสร"างสมดุลความมั่นคงด"านพลังงาน
และอาหาร การรักษาไว"ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป,นเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่องที่เป,นมิตรตอสิ่งแวดล"อม พร"อมกับการมีข"อกําหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ( ที่เกี่ยวเนื่องกับ ลักษณะการใช"พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่ การพัฒ นาโครงสร"างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส(
กฎหมาย ระบบภาษีต"องมีกลยุทธ(การพัฒนาที่สามารถอํานวยความสะดวกและสงเสริมให"ประเทศมีศักยภาพการ
แขงขันที่ สูงขึ้ น และสามารถใช"จุดแข็งในเรื่องตําแหนงที่ตั้ งทางภู มิศาสตร(ของประเทศให"เกิดประโยชน( ตอการ
พัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให"ความสําคัญของการรวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพื่อกระชับและสร"างสัมพันธไมตรี เสริมสร"างความสัมพันธ(ทางการทูต ซึ่งจะกอให"เกิดการสร"างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจําเป,นต"องสร"างความพร"อมในการที่จะยกระดับมาตรฐาน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
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และมีการปฏิบัติให"เป,นไปตามระเบียบกติกาสากลในด"านตางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเป,นต"องเรงให"มีการ
ปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให"เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสงเสริมคน
ในชาติให"ยึดมั่นสถาบันหลักเป,นศูนย(รวมจิตใจเพื่อให"เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย"งภายในประเทศ
โดยที่ น โยบายการพั ฒ นาตางๆ จํ า เป, น ต" องคํ า นึ งถึ งความสอดคล" องกั บ โครงสร"า งและลั ก ษณะพฤติ กรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกตางจากปCจจุบันมากขึ้น
ดั งนั้ น ภายใต" เงื่ อนไขโครงสร" า งประชากร โครงสร" างเศรษฐกิ จ สภาพสั งคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล"อม และปCจจัยการพัฒนาตางๆ ที่เกี่ยวข"อง สงผลให"ประเทศไทยจําเป,นต"องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป,นเรื่องที่ต"องใช"ระยะเวลาในการดําเนินงาน
เพื่อให"เกิดการปรับตัวซึ่งจะต"องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร"างการขับเคลื่อนการพัฒนาให"
ประเทศเจริ ญ ก" า วหน" า ไปในอนาคตจึ ง จํ า เป, น ต" อ งกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น( ในระยะยาวที่ ต" อ งบรรลุ พร" อ มทั้ ง แนว
ยุทธศาสตร(หลักในด"านตางๆ เพื่อเป,นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อ
ยกระดั บ จุ ด แข็ งและจุ ด เดนของประเทศ และปรับ ปรุ งแก" ไขจุ ด ออนและจุ ด ด" อยตาง ๆ อยางเป, น ระบบ โดย
ยุทธศาสตร(ชาติจะเป,นเป-าหมายใหญในการขับเคลื่อนประเทศ และถายทอดไปสูแผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนําไปสู
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร( ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษตางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให"การพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการได"อยางมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
๓. วิสัยทัศนประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป?นประเทศพัฒนาแล2ว ด2วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป,นคติพจน(ประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบตอ
ผลประโยชน(แหงชาติ อันได"แก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเป,นป\กแผน มีความมั่นคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป,นมนุษย(ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป,นธรรมและ
ความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล"อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน( ของชาติ ภ ายใต"การเปลี่ ยนแปลงของสภาวะแวดล"อมระหวาง
ประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคล"องกันด"านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่ น คง หมายถึ ง การมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย จากภั ย และการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปCจเจกบุคคล และ
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล"อม และการเมือง เชน ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ มีพระมหากษั ต ริย(ทรงเป, น ประมุ ข สถาบัน ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย(มีความเข"มแข็งเป,นศูนย(กลางและเป,นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป,นกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข"มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได"ที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย(สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความ
ยั่ งยื น จนเข" า สู กลุ มประเทศรายได" สู ง ความเหลื่ อ มล้ํ า ของการพั ฒ นาลดลง ประชากรมี ค วามอยู ดี มี สุ ขได" รั บ
ผลประโยชน(จากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค(การสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข"มแข็ง
ขณะเดียวกันต"องมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
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ภายในประเทศเพื่อให"สามารถสร"างรายได"ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร"างฐานเศรษฐกิจ
และสังคมแหงอนาคตเพื่อให"สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญใน
เวทีโลก และมีความสัมพันธ(ทางเศรษฐกิจและการค"าอยางแนนแฟ-นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป,นจุดสําคัญของ
การเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การค"า การลงทุน และการทําธุรกิจ เพื่อให"เป,นพลังในการ
พัฒ นา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ( ในทุนที่จะสามารถสร"างการพั ฒ นาตอเนื่องไปได" ได"แก ทุ นมนุ ษย( ทุนทาง
ปCญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป,นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒ นาที่สามารถสร"างความเจริญ รายได" และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให"เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเป,นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช" การรักษาและการ
ฟQRนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใช"ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสร"างมลภาวะตอสิ่งแวดล"อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป,นมิตรกับสิ่งแวดล"อม และ
สอดคล" องกั บ เป- าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ทรั พยากรธรรมชาติ มีความอุด มสมบู รณ( มากขึ้ น และสิ่ งแวดล" อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน(สวนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุงประโยชน(สวนรวมอยางยั่งยืนและให"ความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางสมดุลมีเสถียรภาพ และยั่งยืน
โดยมีเป-าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเป?นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยให"เป,นคนดี เกง และมีคุณภาพ สร"างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร"างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป,นมิตรกับสิ่งแวดล"อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชน(สวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร(ชาติ ประกอบด"วย
๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได"
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ของประเทศ
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล"อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข"าถึงการให"บริการของภาครัฐ
๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ
๔.๑ ยุทธศาสตรชาติด2านความมั่นคง
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(๒) การป-องกันและแก"ไขปCญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
(๓) การพั ฒ นาศั กยภาพของประเทศให" พร" อมเผชิ ญ ภั ย คุ กคามที่ กระทบตอ
ความมั่นคงของชาติ
(๔) การบูรณาการความรวมมือด"านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค(รวม
๔.๒ ยุทธศาสตรชาติด2านการสร2างความสามารถในการแขงขัน
(๑) การเกษตรสร"างมูลคา
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
(๓) สร"างความหลากหลายด"านการทองเที่ยว
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
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(4) โครงสร"างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู"ประกอบการยุคใหม
๔.๓ ยุทธศาสตรชาติด2านการพัฒนาและเสริมสร2างศักยภาพทรัพยากรมนุษย
(๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู"ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
(๔) การตระหนักถึงพหุปCญญาของมนุษย(ที่หลากหลาย
(๕) การเสริมสร"างให"คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(๖) การสร" า งสภาพแวดล" อ มที่ เ อื้ อ ตอการพั ฒ นาและเสริ ม สร" า งศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย(
(๗) การเสริมสร"างศักยภาพการกีฬาในการสร"างคุณ คาทางสังคมและพัฒ นา
ประเทศ
๔.๔ ยุทธศาสตรชาติด2านการสร2างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สร"างความเป,นธรรมในทุกมิติ
(๒) การกระจายศูนย(กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(๓) การเสริมสร"างพลังทางสังคม
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท"องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง
๔.๕ ยุทธศาสตรชาติด2านการสร2างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป?นมิตรกับ
สิ่งแวดล2อม
(๑) สร"างการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(๒) สร"างการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(๓) สร"างการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เป,นมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเน"น
ความเป,นเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่อง
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เป,นมิตรตอสิ่งแวดล"อม
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน(เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ
๔.๖ ยุทธศาสตรชาติด2านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ภาครั ฐ ที่ ยึ ด ประชาชนเป, น ศู น ย( ก ลาง ตอบสนองความต" อ งการ และ
ให"บริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร(ชาติเป,นเป-าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมให" ประชาชนและทุ ก
ภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๕) บุคลากรภาครัฐเป,นคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกมี
ความสามารถสูง มุงมั่น และเป,นมืออาชีพ
(๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
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(๗) กฎหมายมีความสอดคล"องเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเป,น
(๘) กระบวนการยุ ติ ธรรมเคารพสิ ทธิมนุ ษ ยชนและปฏิ บั ติ ต อประชาชนโดย
เสมอภาค
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแหงชาติ ฉบั บที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได"จั ดทํ าขึ้น ใน
ชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ(โลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล"ชิดกันมากขึ้น
โดยได"น" อมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง” มาเป,น ปรัชญานําทางในการพัฒ นาประเทศตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร"างภูมิคุ"มกันและชวยให"สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูได"อยางมั่นคง เกิด
ภูมิคุ"มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลให"การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน
ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ได"จัดทําบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร(ชาติ ๒๐ ปE (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป,นแผน
หลั ก ของการพั ฒ นาประเทศ และเป- า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals: SDGs)
รวมทั้งการปรับโครงสร"างประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได"
ให" ค วามสํ า คั ญ กั บ การมี ส วนรวมของภาคี ก ารพั ฒ นาทุ ก ภาคสวน ทั้ ง ในระดั บ กลุ มอาชี พ ระดั บ ภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกว"างขวางและตอเนื่อง เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศน(และทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตร(ของแผนฯ เพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป,นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเชื่อมตอกับ
ยุ ทธศาสตร(ช าติ ๒๐ ปE ในลั กษณะการแปลงยุ ทธศาสตร(ร ะยะยาวสู การปฏิ บั ติ โดยในแตละยุ ทธศาสตร(ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได"กําหนดประเด็นการพัฒนา พร"อมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ต"องดําเนินการให"เห็น
ผลเป,นรูปธรรมในชวง ๕ ปEแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร(ชาติ เพื่อเตรียมความพร"อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให"สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได"อยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได"กําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกํากับให"การพัฒนาเป,นไปอยางมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชน(สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
๑. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑.๑ หลักการ
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๒. การประเมินสภาพแวดล2อมการพัฒนาประเทศ
๒.๑ สถานการณ(และแนวโน"มภายนอก
๒.๒ สถานการณ(และแนวโน"มภายใน
๓. วัตถุประสงคและเป5าหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๓.๑. วัตถุประสงค(
๓.๒. เป-าหมายรวม
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร(ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร( โดยมี ๖ ยุทธศาสตร(
ตามกรอบยุทธศาสตร(ชาติ ๒๐ ปE และอีก ๔ ยุทธศาสตร(ที่เป,นปCจจัยสนับสนุน ดังนี้
๔.๑ ยุทธศาสตร(การเสริมสร"างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย(
๔.๒ ยุทธศาสตร(การสร"างความเป,นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
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๔.๓ ยุทธศาสตร(การสร"างความเข"มแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได"อยางยั่งยืน
๔.๔ ยุทธศาสตร(การเติบโตที่เป,นมิตรกับสิ่งแวดล"อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๕ ยุทธศาสตร(การเสริมสร"างความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
๔.๖ ยุทธศาสตร(การบริหารจัดการในภาครัฐ การป-องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๔.๗ ยุทธศาสตร(การพัฒนาโครงสร"างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส(
๔.๘ ยุทธศาสตร(การพัฒนาวิทยาศาสตร( เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๔.๙ ยุทธศาสตร(การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๔.๑๐ ยุทธศาสตร(ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สูการปฏิบัติ
๕.๑ หลักการ
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
(1) แผนพัฒนาภาคใต2
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
จากสถานการณ(ด"านเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ํากวาประเทศโดยตลอด เนื่องจากมีโครงสร"างที่พึ่งพา
ภาคการเกษตรที่ยังเป,นการผลิตแบบดั้งเดิม จึงมีผลิตภาพต่ําและผลผลิตสวนใหญจําหนายเป,นสินค"าขั้นปฐมจึงมี
มูลคาต่ํา ทรัพยากรที่เป,นฐานการผลิตประสบปCญหาเสื่อมโทรม โดยเฉพาะทรัพยากรประมงและมีปCญหาการกัด
เซาะชายฝCwง และปCญหาขยะ น้ําเสีย ในเมืองศูนย(กลางความเจริญ และแหลงทองเที่ยว มีปCญหาคุณภาพชีวิตรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต"ทั้งด"านการศึกษา สุขภาวะ และความปลอดภัย แตอยางไรก็ตาม ภาคใต"มีที่ตั้งเปTดสูทะเล
ทั้งสองด"านและมีพื้นที่ชายฝCwงทะเลที่มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ จึงกําหนด ยุทธศาสตร(การพัฒนาภาคใต" ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสร2างความเข2มแข็งภาคการผลิตหลักเพื่อให2เติบโตได2อยางตอเนื่อง
และยั่งยืน
เป5าประสงค
เพื่อเพิ่มสมรรถนะสาขาการผลิตหลักด"านการเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยวของภาคใต"
ให"เติบโตในระดับที่เหมาะสมและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
(1) การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันสินค2า
เกษตรหลักของภาค ดังนี้
(1.1) ยางพารา
1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด"วยการศึกษา /วิจัย เพื่อพัฒนาพันธุ(และเทคโนโลยีการผลิต
อยางตอเนื่อง
2) สงเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตยางพาราและไม"ยางพาราแบบครบวงจรตาม
หลั กการหวงโซมู ล คา (Value Chain) โดยเฉพาะการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ( ขั้น สุ ด ท" ายขึ้ น ภายในภาคให" มากขึ้ น เชน
ผลิตภัณฑ(ยางล"อ เฟอร(นิเจอร(จากไม"ยาง เป,นต"น
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
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3) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การพื ช ยุ ท ธศาสตร( ก ารสงออกเพื่ อ ให" ก ลุ มจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต"เป,นฐานการผลิตยางพาราของประเทศ โดยการพัฒนาจังหวัดสงขลาซึ่งมีความพร"อมด"านสถาบัน
วิชาการและพื้นที่รองรับอุตสาหกรรม ให"เป,น Rubber City ที่มีสถาบันเฉพาะทางด"านการพัฒนาฐานข"อมูล งาน
ศึกษา /วิจัยการผลิตและผลิตภัณฑ(ยาง /ไม"ยาง การพัฒนาเทคโนโลยียางเพื่อเป,นศูนย(กลางในการแลกเปลี่ยน
เรีย นรู" เรื่องยางกั บ สถาบั น วิจัย ตางๆ ทั้ งภายในและตางประเทศ และเป, น ศูน ย( กลางในการจั ด Road Show ,
Exhibition , Trade Show ระดับนานาชาติ เพื่อนํามาซึ่งการเพิ่มมูลคาการผลิตยางภายในประเทศและโดยเฉพาะ
ในภาคใต"
(1.2) ปาลมน้ํามัน
1) เรงขยายพื้นที่ปลูกปาล(มน้ํามันในพื้นที่ที่เหมาะสมให"เต็มตามศักยภาพโดยเฉพาะพื้นที่ทิ้ง
ร"างและพื้นที่พรุในกลุมจังหวัดชายแดนภาคใต"ที่มีข"อจํากัดตอการปลูกพืชชนิดอื่น
2) สงเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตปาล(มแบบครบวงจรโดยเฉพาะการผลิต Biodiesel และผลิตภัณฑ(ที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ทั้งระดับ SMEs และอุตสาหกรรมโรงงานเพื่อให"เกิดมูลคาการผลิตขึ้นใน
ภาคใต"ให"มากที่สุด
3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพืชยุทธศาสตร(พลังงานทดแทนเพื่อให"ภาคใต"เป,น
ศูนย(กลางการผลิต Bio-diesel ของประเทศ โดยการพัฒนาให"จังหวัดสุราษฎรธานีที่มีความพร"อมในการเชื่อมโยง
การคมนาคมขนสงกับพื้นที่ผลิตปาล(มในจังหวัดอื่นๆ และมีแหลงน้ําที่เพียงพอเป,น“Oil Palm City” ที่เป,นฐาน
อุตสาหกรรมแปรรูปโดยเฉพาะการผลิต Bio-diesel ของภาค รวมทั้งการเป,นศูนย(รวมข"อมูล การศึกษา /วิจัยด"าน
สายพันธุ( การเพาะปลูก การแปรรูปและผลิตภัณฑ(จากปาล(ม และกระบี่เป,นแหลงปลูกปาล(มและอุตสาหกรรมแปร
รูปปาล(มน้ํามันขั้นต"น ทั้งนี้เพื่อรักษาสภาพแวดล"อมของจังหวัดกระบี่ ให"เอื้อตอศักยภาพความโดดเดนด"านการ
ทองเที่ยว
(1.3) การประมง
1) พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว(น้ําชายฝCwงในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร(ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา
ปCตตานี ให"มีมาตรฐานฟาร(มตามระบบการตรวจสอบย"อนกลับ (GAP) เพื่อรักษาตลาดจําหนายที่มีอยูเดิมควบคูไป
กับการเรงขยายตลาดจากข"อตกลงการค"า FTA กับประเทศคูค"าเชน ญี่ปุˆน ฯลฯ เพื่อให"มีตลาดเพี ยงพอตอการ
รองรับผลผลิตรวมทั้งการพัฒนาเป,นวัตถุดิบเพื่อเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลที่มีฐานการผลิตหลัก
อยูในจังหวัดสงขลาและปCตตานี
2) จัดสร"างแหลงอาศัยสัตว(น้ําควบคูไปกับการฟQRนฟูทรัพยากรชายฝCwงทะเลที่เป,นแหลงอาศัย
สัตว(น้ําวัยออน โดยเฉพาะปˆาชายเลน /ทะเลสาบสงขลา /อาวปCตตานี และการบังคับใช"กฎหมายอยางจริงจังทั้งใน
เรื่องของการกําหนดเขตห"ามทําประมงอวนรุน อวนลาก และเขตห"ามจับสัตว(น้ําในบางฤดูกาล เป,นต"น
3) สงเสริมการทําประมงนอกนานน้ําไทยด"วยการสนับสนุนให"ผู"ป ระกอบการประมงไทย
ได"รับสัมปทานการทําประมงในนานน้ําของประเทศเพื่อนบ"าน รวมทั้งการสนับสนุนให"มีกองเรือประมงทะเลลึกเพื่อ
จับสัตว(น้ําในนานน้ําสากลเพื่อผลิตวัตถุดิบสัตว(น้ําป-อนสูโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลการประมง
(1.4) ผลไม2
1) สงเสริ ม การพั ฒ นาสวนผลไม" เพื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพตามระบบ GAP ในชนิ ด ผลไม" ที่ มี
ศักยภาพและโอกาสการสงออกจากการทําข"อตกลง FTA เชน จีน ญี่ปุˆน โดยเฉพาะ มังคุด ทุเรียน ในจังหวัดชุมพร
สุราษฎร(ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา ควบคูไปกับการพัฒนาระบบตลาดเพื่อการรวบรวมและกระจายผลผลิตและ
การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต
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(2) พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค2าอาหารเพื่อเพิ่มความมั่นคงด2านอาหาร
ของภาคโดย
(2.1) สงเสริมการเลี้ ย งปศุ สั ต ว( โดยเฉพาะ โค สุ กร ให" เพี ย งพอกั บ ความต" องการบริโภค
ภายในภาคโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสมบริเวณที่ราบลุมทางตอนกลางภาคแถบจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง
สงขลา ด"วยการปรับปรุงพันธุ( พัฒนาระบบการเลี้ยงและการแปรรูปให"ได"มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลคาและผลตอบแทน
ที่สูงขึ้น
(2.2) ฟQRนฟูการทํานาเพื่อผลิตข"าวให"เพียงพอตอความต"องการบริโภคภายในภาคโดยการเรง
พัฒนาพันธุ(ข"าวที่นิยมในท"องถิ่นให"มีผลผลิตตอไรสูงขึ้นรวมทั้งการพัฒนาระบบชลประทานให"เข"าถึงแปลงนาอยาง
ทั่วถึงโดยเฉพาะบริเวณลุมน้ําปากพนัง ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ลุมน้ําปCตตานี เพื่อให"มีการทํานาได"หลายครั้งและ
ชาวนามีรายได"ตอบแทนจากอาชีพทํานาที่ไมแตกตางจากอาชีพเกษตรอื่น
(2.3) สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว(น้ําจืด และสัตว(ครึ่งบกครึ่งน้ําที่นิยมบริโภคเป,นอาหาร เชน
ปลา กบ ตะพาบน้ํา เพื่อเพิ่มความมั่นคงด"านอาหารและเป,นการสร"างทางเลือกด"านอาชีพของภาคอีกด"วย
(3) พัฒนาการทองเที่ยวเพื่อให2สามารถสร2างรายได2อยางเต็มศักยภาพและยั่งยืนโดย
(3.1) รักษาความมีชื่อเสียงและเพิ่มมนต(เสนห(แหลงทองเที่ยวทางทะเลกลุมจังหวัดชายฝCwง
ทะเลอันดามัน โดยเฉพาะการเพิ่มบทบาท “ICT City” ของ จังหวัดภูเก็ตสูการเป,น “ฐานอุตสาหกรรมความรู"”
รวมทั้ งการพั ฒ นากิ จ กรรม MICE และ Marina เพื่ อเสริ มบทบาทด" า นการเป, น “เมื อ งนั น ทนาการ”(Leisure
polis) เพื่อเพิ่มจุดขายแกกลุมนักทองเที่ยวที่มีรายได"สูง (High-end) รวมทั้ง การพัฒนาพังงา เป,นศูนย(กลางการ
ทองเที่ยวแบบ Long stay และกระบี่เป,นแหลงทองเที่ยวอนุรักษ(คุณภาพสูงด"วยการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ให"เพียงพอและได"มาตรฐานโดยเฉพาะระบบประปา ระบบขนสงสาธารณะและการควบคุมมลภาวะ
ด"านสิ่งแวดล"อม เป,นต"น
(3.2) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและมาตรฐานการบริการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ(และ
เชิงสุขภาพเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวเฉพาะกลุมตามกระแสการทองเที่ยวรูปแบบใหม ซึ่งสามารถสงเสริมให"ชุมชน
หรือองค(กรปกครองสวนท"องถิ่นมีสวนในการพัฒนากิจกรรมบริการในประเภทที่ไมเน"นเชิงพาณิชย(มากเกินไป เชน
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ(แหลงทองเที่ยวทะเลชายฝCwงอาวไทยทะเลสาบสงขลาและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัด
ระนอง
(3.3) พัฒนาเมืองทองเที่ยวชายแดนไทย - มาเลเซีย ได"แก เมืองหาดใหญ สะเดา เบตง
สุไหงโก-ลกเพื่อรักษาความเป,น “บ2านที่สอง” ของนักทองเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร( เชน การกําหนดเป,น
เมืองปลอดภาษีการเพิ่มกิจกรรมพักผอนหยอนใจแบบครอบครัวมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 2 : ขยายฐานเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหลงสร2างรายได2และ
การจ2างงานให2แกภาค
เป5าประสงค
เพื่อใช"ประโยชน(ศักยภาพด"านที่ตั้งของภาคใต"ที่มีพื้นที่เปTดสูทะเลทั้งสองด"านพัฒนาเป,นประตูการ
คมนาคมขนสงทางทะเลเชื่อมโยงสูนานาชาติ รวมทั้งการใช"ประโยชน(ข"อตกลงความรวมมือกับเพื่อนบ"านทางด"าน
ใต"มาสร"างโอกาสในการพัฒนาเพื่อกระตุ"นให"เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจใหม ๆ ขึ้นในพื้นที่ภาคใต"
แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบ2านภายใต2กรอบโครงการ JDS และกรอบ
โครงการ IMT-GT โดย
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(1.1) พั ฒ นาแนวพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ (Economic Corridor) ตามกรอบโครงการ IMT-GT
เพื่อเชื่อมโยงด"านการค"า การลงทุน และการทองเที่ยวภายในพื้นที่ ดังนี้
แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบ2านภายใต2กรอบโครงการ JDS และกรอบ
โครงการ IMT-GT โดย
(1.1) พั ฒ นาแนวพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ (Economic Corridor) ตามกรอบโครงการ IMT-GT
เพื่อเชื่อมโยงด"านการค"า การลงทุน และการทองเที่ยวภายในพื้นที่ ดังนี้
1) พั ฒ นาแนวพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ สงขลา-ป' นั ง -เมดาน โดยการเรงพั ฒ นาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนสะเดา-ปาดังเบซาร ให"เป,นเขตเศรษฐกิจชายแดนทั้งด"านการค"า การคมนาคมขนสง และ
เขตประกอบอุตสาหกรรมที่ไมมีมลพิษ โดยให"สิทธิประโยชน(จูงใจภายใต"กฎหมายที่มีอยู เชน กฎหมายศุลกากร
พรบ.การนิคมอุตสาหกรรม พรบ.สงเสริมการลงทุน เป,นต"น
2) พั ฒ นาแนวพื้ น ที่ เศรษฐกิจอัน ดามั น ระนอง-ภู เก็ต-อาเจhะห ให"เป,น พื้ นที่ การ
พัฒนาเชื่อมโยงด"านการทองเที่ยว การค"า และการคมนาคมขนสงที่มีมาตรการด"านสิทธิประโยชน(จูงใจและกระตุ"น
ให"เกิดกิจกรรมการพัฒนาระหวางกันมากขึ้น
(1.2) พัฒนาเมืองชายแดนและตลาดชายแดน ภายใต"กรอบโครงการ JDS และโครงการ
IMT-GT ได"แก ดานสะเดา ปาดังเบซาร( วังประจัน เบตง สุไหงโก-ลก ตากใบ และดานเปTดใหม ได"แก ดานบ"าน
ประกอบ และดานบู เก• ะตา ให" มีความพร"อมด" านบริการพื้ น ฐานและสิ่ งอํานวยความสะดวกเพื่ อสนั บ สนุ น การ
เชื่อมโยงด"านการค"า การทองเที่ยว และการคมนาคมขนสงระหวางกัน
(1.3) เรงพัฒนาความรวมมือตามข2อตกลง ภายใต"กรอบโครงการ IMT-GT ได"แก ด"าน
โครงสร"างพื้น ฐานและการคมนาคมขนสง รวมทั้ งโทรคมนาคมและพลังงานด"านการค"าและการลงทุ นด"านการ
ทองเที่ยว ด"านผลิตภัณฑ(และบริการฮาลาล ด"านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย( และด"านการเกษตรอุตสาหกรรม
การเกษตรและสิ่งแวดล"อม ให"เกิดผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต"อยางเป,นรูปธรรมโดยเร็ว
(2) ใช2 ค วามได2 เ ปรี ย บของพื้ น ที่ ส ร2 า งโอกาสการพั ฒ นารองรั บ การขยายการลงทุ น
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศโดย
(2.1) สงเสริมการพั ฒนาอุตสาหกรรมเหล็กขึ้นในภาคใต2ในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่ อ
เชื่อมโยงกับแหลงผลิตอุตสาหกรรมเหล็กบริเวณอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ( ที่เริ่มประสบปCญหา
และข"อจํากัดด"านการขยายพื้นที่และการจัดหาแหลงน้ําสนับสนุน โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพ ได"แกบริเวณกลุมจังหวัด
ชายฝCwงทะเลอาวไทยแถบจังหวัดชุมพร สุราษฎร(ธานี และกลุมจังหวัดภาคใต" ชายแดนแถบจั งหวัด ปCต ตานี ที่ มี
บริษัทเอกชนทั้งในและตางประเทศแสดงความสนใจที่จะลงทุนตั้งโรงงานเหล็กขั้นต"นขึ้นในพื้นที่ภาคใต" ซึ่งจะต"องมี
การเตรียมพื้นที่เนื่องจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเหล็กมีความต"องการพื้นที่ขนาดใหญ การจัดหาแหลงน้ําและ
โดยเฉพาะการเตรียมความพร"อมด"านการยอมรับของชุมชน
(2.2) ศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ชายฝ9kงทะเลภาคใต2และเตรียมความพร2อม
เพื่อเป?นพื้นที่ทางเลือกในการพัฒนาอุตสาหกรรมปlโตรเคมีและพลังงานของประเทศในระยะยาว เนื่องจากฐาน
การผลิตในบริเวณ ESB มีข"อจํากัดด"านการขยายพื้นที่รองรับ โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพ คือ กลุมจังหวัดชายฝCwงทะเล
อาวไทยแถบจังหวัดสุราษฎร(ธานี นครศรีธรรมราช ซึ่งจะต"องเตรียมการจัดหาพื้นที่และการเตรียมความพร"อมด"าน
ตาง ๆ โดยเฉพาะการยอมรับของประชาชนและชุมชนในพื้นที่
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(3) พัฒนาการคมนาคมขนสงทางทะเลเชื่อมโยงสูนานาชาติเพื่อเปlดประตูเศรษฐกิจแหงใหม
ของประเทศโดย
(3.1) พัฒนาทาเรือน้ําลึกฝ9kงทะเลอันดามันและฝ9kงทะเลอาวไทยและระบบการคมนาคม
ขนสงผู2โดยสารสินค2าและบริการในลักษณะการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ทั้งการขนสงทางบก ทางอากาศ
และทางน้ําให"สามารถเชื่อมโยงการขนสงภายในประเทศและเป,นประตูการขนสงระหวางประเทศได"อยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อกระตุ"นให"เกิดการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจใหมๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณสงขลา-สตูล ซึ่งมี
แผนการพัฒนาโครงสร"างพื้นฐานสําคัญไว"แล"ว
(3.2) พั ฒ นาชุ ม ชนศู น ยกลาง ณ จุ ด ที่ เป? น Gateway ทั้ ง สองฝ9k ง ทะเลเพื่ อ รองรั บ
กิจกรรมการพัฒนาโดยเน"นการวางระบบการพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การจัดระเบียบการใช"ที่ดิน การ
ป-องกันผลกระทบด"านสิ่งแวดล"อมและการอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาสมดุลของพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาคนและสังคมให2มีคุณภาพและมีภูมิคุ2มกันที่ดีเพื่อเสริมสมรรถนะการ
พัฒนาภาค
เป5าประสงค
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคน โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต"ทั้งด"านความรู"สุขภาพ และ
ความปลอดภัย และเสริมสร"างความสมานฉันท(ของสังคมเพื่อให"คนอยูรวมกันอยางสงบสุข
แนวทางการพัฒนา
(1) การพัฒนาด2านความรู2 คุณธรรม และสุขภาวะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
(1.1) ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเรงพัฒนาครูผู"สอน สื่อ
และวิธีการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่มีผลการประเมินต่ํา กวาระดับ
เฉลี่ยของประเทศ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต" ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให"สอดคล"องกับ
ความต"องการและอัตลักษณ(ของพื้นที่โดยเฉพาะในกลุมจังหวัดชายแดนภาคใต"
(1.2) สนับสนุนให2เด็กวัยเรียนทุกคนได2รับการศึกษาไมต่ํากวาภาคบังคับ 9 ป' โดยเพิ่ม
จํานวนทุนการศึกษาแกเด็กยากจนอยางทั่วถึงโดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต" และจังหวัดที่มีความยากจน
หนาแนนคือ นครศรีธรรมราช กระบี่ สตูล พัทลุง
(1.3) ขยายโอกาสการเรียนรู2และชองทางการเข2าถึงความรู2นอกระบบการศึกษาในพื้นที่
ที่มีอัตราการเรียนรู2ต่ํา เพื่อให"ประชาชนมีความรู"เทาทันโลก โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต"จังหวัด
นครศรีธรรมราชและพัทลุง เชน การจัดให" มีอุทยานวิทยาศาสตร( TK Park ฯลฯ การขยายบริการอินเตอร(เน็ ต
ตําบลอยางทั่วถึง เป,นต"น
(1.4) เรงสงเสริมการเรียนรู2หลักศาสนาอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อนํา
หลักคําสอนที่มุงให"ศาสนิกปฏิบัติตนเป,นคนดีเป,นเครื่องมือในการพัฒนาสูสังคมแหงคุณธรรมและศีลธรรม และ
โดยเฉพาะเพื่ อป-องกัน การบิ ดเบือนหลักคํ าสอนศาสนาที่ กอให" เกิดความแตกความสามัคคีของสังคมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต"
(1.5) พัฒนาบริการสาธารณสุขให2ทั่วถึงและเพียงพอ ทั้งบุคลากร สถานบริการและ
เครื่องมือ/อุปกรณ โดยเฉพาะในกลุมจังหวัดชายแดนภาคใต"ด"วยการเรงพัฒนาคุณภาพงานด"านอนามัยแมและเด็ก
เชน การให"ความรู"แกหญิงวัยเจริญพันธุ(เพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการคลอดบุตร ความรู"ด"านการมีครอบครัวอบอุน
และครอบครัวคุณภาพ รวมทั้งการดูแลแก"ไขปCญหาสุขภาพจิตและปCญหาโรคเรื้อน เป,นต"น
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(1.6) รณรงคเพื่อสร2างความตระหนักในการรักษาสุขภาพ ด"วยการออกกําลังกาย การลด
ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยง และหลักโภชนาการเพื่อป-องกันโรคที่ป-องกันได"และมีแนวโน"มเจ็บปˆวยสูงโดยเฉพาะใน
จังหวัดภูเก็ต พังงา สงขลา ได"แก โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดอุดตัน
(1.7) ป5 องกั นและแก2 ไขป9 ญ หายาเสพติ ดอยางจริงจั ง ครบวงจร และตอเนื่อง ทั้ งการ
ปราบปรามเครือขายการผลิตและการค"ายาเสพติด การบําบัดรักษาและฟQRนฟูสมรรถภาพผู"ติดยา และการป-องกัน
แกกลุมเสี่ยง
(2) การสร2างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของคนจน คนด2อยโอกาส ให2สามารถพึ่งตนเองได2
(2.1) แก2ป9ญหาความยากจนตามสภาพป9ญหาและความต2องการทั้งด"านการเพิ่มรายได"
ลดรายจายการแก"ปCญหาด"านที่อยูอาศัยอยางทั่วถึง โดยเฉพาะในกลุมจังหวัดชายแดนภาคใต"ที่เป,นพื้นที่มีปCญหา
ความยากจนหนาแนนที่สุดของภาค
(2.2) สร2างหลักประกันการดูแลชวยเหลือผู2ได2รับผลกระทบจากเหตุการณธรณีพิบัติภัย
และเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต2 ผู"สูงอายุและผู"ด"อยโอกาส เชน การจัดตั้งกองทุนชวยเหลือ
หรือการจัดสวัสดิการเป,นกรณีพิเศษ เป,นต"น
(2.3) ชวยเหลือกลุมอาชีพยากจนได2แกกลุมชาวนาและชาวประมงพื้นบ2าน ในจังหวัด
นครศรี ธ รรมราช สงขลา สตู ล ปC ต ตานี นราธิ วาส โดยการฟQR น ฟู ท รัพ ยากรที่ เป, น ฐานการประกอบอาชี พ และ
ปรับเปลี่ยนจากการชวยเหลือแบบสงเคราะห(สูหลักการสนับสนุนการพึ่ งตนเอง เชนการจ"างทํางานการพัฒ นา
ปCจจัยพื้นฐานที่ขาดแคลนเพื่อให"มีรายได"ในชวงนอกฤดูกาลผลิตสําหรับการจัดหา/ซอมแซมเครื่องมือและสงเสริม
การรวมกลุมเพื่อนํารายได"สวนหนึ่งไปจัดตั้งกองทุนพัฒนาอาชีพและ/หรือการมีอาชีพเสริม อาทิ จัดสร"างปะการัง
เทียมด"วยการจ"างแรงงานชาวประมงพื้นบ"านที่วางงานในชวงมรสุม เพื่อให"มีรายได"สําหรับจัดหา /ซอมเครื่องมือ
ประมงและแบงรายได"สวนหนึ่งรวมกันจัดตั้งกองทุนเพื่อแปรรูปผลผลิต การจ"างงานชาวนาในการกอสร"างคลองสง
น้ําเข"าสูแปลงนา ฯ เพื่อนํารายได"ไปเป,นกองทุนจัดหาปCจจัยการผลิตเพื่อใช"ประโยชน(รวมกัน เชน รถไถนา เป,นต"น
(3) การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและเพิ่มโอกาสด2านอาชีพและรายได2
โดย
(3.1) สงเสริมให2ประชาชนเข2าเป?นสมาชิกกลุม /สถาบันที่สอดคล2องกับการพัฒนาอาชีพ
ของตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรู"จากการทํางานรวมกัน โดยเฉพาะในกลุมจังหวัดชายแดนภาคใต"ที่มี
สัดสวนครัวเรือนเป,นสมาชิกกลุมคอนข"างต่ํา
(3.2) พัฒนาทักษะ/ความรู2ด2านอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรเพื่อสร2างโอกาสการมี
งานทําแกผู"วางงานโดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต" เชน การฝ\กอบรมตามความต"องการของตลาดแรงงาน
ทั้งในและตางประเทศ การฝ\กอบรมเพื่อเป,นผู"ประกอบการขนาดเล็กและการมีอาชีพอิสระ เป,นต"น
(4) การอํานวยความยุติธรรม การสร2างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกประชาชน
และการสร2างความสมานฉันทในสังคม โดย
(4.1) คุ2 มครองความปลอดภั ย และอํ านวยความยุติธรรม รวมทั้ งชวยเหลือเยียวยาผู2
ได2 รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณความไมสงบในจั งหวั ด ชายแดนภาคใต2 ควบคู ไปกั บ การสร" า งภู มิ คุ"ม กั น แก
ประชาชนด"วยการสร"างความรู"ความเข"าใจสิทธิและหน"าที่ตามกฎหมายเพื่อให"สามารถใช"ชองทางกฎหมายแก"ไข
ปCญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบและการไมได"รับความเป,นธรรมตางๆ
(4.2) สงเสริมการแก2ไขป9ญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต2ตามแนวทางการมี
สวนรวมโดยยึดหลักการของความสมานฉันท(และสันติวิธีเพื่อขจัดเงื่อนไขการขยายตัวเชื่อมโยงหรือถูกแทรกแซง
จากตางประเทศ รวมทั้งการพัฒนางานด"านสังคมจิตวิทยา งานมวลชนสัมพันธ( และงานการประชาสัมพันธ(เชิงรุก
เพื่อปรับความคิดความเชื่อกลุมคนที่เกี่ยวข"องกับขบวนการกอความไมสงบ
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(4.3) เรงสร2างจิตสํานึกแกประชาชนทั่วไปและโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต2ให"
ตระหนักถึงคุณคาของสังคมพหุวัฒนธรรมผานระบบการศึกษา การผลิตงานด"านศิลปะ ดนตรีภาพยนตร( กิจกรรม
ปฏิสัมพันธ(ระหวางศาสนิก เชน กิจกรรมวัฒนธรรม กีฬา ฯลฯ อยางตอเนื่องเพื่อสร"างความสมานสามัคคีในสังคม
(4.4) สนับสนุนให2กลไกระดับนโยบายในการแก2ไขป9ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต2 เรง
กําหนดแนวทางการแก"ไขปCญหาและทิศทางการพัฒนา รวมทั้งกฎระเบียบด"านการบริหารจัดการบุคลากรและ
งบประมาณใน “เขตพั ฒ นาพิ เศษเฉพาะกิ จ ” โดยกระบวนการมี ส วนรวมจากพื้ น ที่ เพื่ อ สร" างความเชื่ อมั่ น แก
ประชาชนตอนโยบายของรัฐ
ยุทธศาสตรที่ 4 : เสริมสร2างความเข2มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน
เป5าประสงค
เพื่อพัฒนาชุมชนเข"มแข็ง และพึ่งพาตนเองทั้งด"านเศรษฐกิจ ด"านความปลอดภัยและการแก"ไข
ปCญหาอื่นๆ ของชุมชน
แนวทางการพัฒนา
(1) สร2างกระบวนการเรียนรู2เพื่อสร2างความเข2มแข็งของชุมชนสูการพึ่งตนเองโดย
(1.1) สร2างความรู2ความเข2าใจหลักการและแนวทางการพัฒนา โดยยึดคนและชุมชนเป,น
ศูนย(กลางแกประชาชนเพื่อเป,นความรู"พื้นฐานในการเข"ารวมกระบวนการพัฒนาตามหลักการมีสวนรวมได"อยางมี
ประสิทธิภาพ
(1.2) สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนชุ ม ชนที่ มี คุ ณ ภาพ โดยให" ค วามสํ า คั ญ กั บ การสร" า ง
กระบวนการคิด วิเคราะห( และเรียนรู"รวมกัน ในการกําหนดทิศทางการพัฒ นาและแก" ไขปCญ หาของชุ มชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(1.3) สงเสริมการทํางานรวมกันของชุมชนและองคกรปกครองสวนท2องถิ่นเพื่อให"เกิด
การจัดทําแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหวางกันและเป,นการสนับสนุนองค(กรปกครองสวนท"องถิ่นให"มีระบบบริหาร
จัดการที่มีธรรมาภิบาล
(2) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพิ่มโอกาสการมีรายได2จากทรัพยากรในท2องถิ่นโดย
(2.1) สงเสริมการพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได2จากสินค2าชุมชนที่มีศักยภาพโดยเฉพาะสินค"า
OTOP ระดับ 3-5 ดาว เชน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค"า การหีบหอ
และการขยายตลาดอยางตอเนื่อง
(2.2) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในท2องถิ่น ทําการศึกษาวิจัยเพื่อสร"างหรือตอยอดองค(
ความรู" รวมทั้ งพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่เหมาะสมในการใช" ภู มิ ปC ญ ญาท" องถิ่ น เพื่ อผลิ ต สิ น ค" าจากทรัพ ยากรในพื้ น ที่
โดยเฉพาะสินค"าที่ผู"บริโภคให"ความสําคัญกับการรับประกันคุณภาพ เชน สินค"าเชิงสุขภาพ สมุนไพร
(2.3) สนับสนุนให2ชุมชนและองคกรปกครองสวนท2องถิ่นดําเนินกิจกรรมเชิงธุรกิจ จาก
การใช"ทรัพยากรในท"องถิ่นที่ไมเน"นเชิงพาณิชย(มากเกินไป เชน กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ(บริเวณแหลง
ทองเที่ยวชายฝCwงทะเลอาวไทยและบริเวณทะเลสาบสงขลา
(2.4) สงเสริมระบบสหกรณและขยายผล “ชุมชนต2นแบบ” เป,นเครื่องมือในการเชื่อมโยง
เศรษฐกิจมหภาคกระจายสูชุมชนอยางทั่วถึง เชน ชุมชนการผลิตยางพาราไม"เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราช เป,นต"น
(3) สงเสริมการใช2กระบวนการชุมชนเข2มแข็งเพื่อสร2างสันติสุข
(3.1) สงเสริมบทบาทชุมชนและองคกรปกครองสวนท2องถิ่นในการมีสวนรวมแก"ไขปCญหา
สังคม เชน ปCญหายาเสพติด การดูแลผู"สูงอายุและผู"ด"อยโอกาสชุมชน
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(3.2) เรงพัฒนากระบวนการชุมชนเข2มแข็งเพื่อพึ่งตนเองด"านความมั่นคงปลอดภัย
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต" เชน การจัดระบบการป-องกันภัยหมูบ"าน การสร"างเครือขายการรักษา
ความปลอดภัยระหวางหมูบ"าน/ชุมชน เป,นต"น
ยุทธศาสตรที่ 5 : ฟstนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมเพื่อรักษาสมดุล
เชิงนิเวศนอยางยั่งยืน
เป5าประสงค
เพื่ อฟQR น ฟู และอนุ รักษ( ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล" อมให" มีความสมดุ ล และเป, น ฐานการ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตให"ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
(1) ฟstนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาสมดุลเชิงนิเวศนโดย
(1.1) ฟst นฟูและคุ2มครองพื้น ที่ปuาไม2ให"มีสัดสวนไมต่ํากวาร"อยละ 33 ของพื้นที่ภาคตาม
เป-าหมายของแผนฯ 10 โดยเฉพาะการปลูกเพิ่มพื้นที่ปˆาไม"ในพื้นที่ที่ได"มีการสํารวจความเหมาะสมไว"แล"ว2.59
ล"านไร
(1.2) ฟst น ฟู ดิ น ที่ มี ป9 ญ หาคุ ณ ภาพโดยเฉพาะดิ น เค็ ม ดิ น เปรี้ย ว ในพื้ น ที่ พ รุท างบริ เวณ
จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปCตตานี
(1.3) เรงแก2 ป9 ญ หาและป5 อ งกั น การกั ด เซาะชายฝ9k งทะเล เชน การพิ จ ารณารื้ อ ถอน
สิ่งกอสร"างที่เกิดปCญหาและไมได"ใช"ประโยชน( และการเข"มงวดในการบังคับใช"กฎหมายที่เกี่ยวข"องกับการป-องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล"อมอยางจริงจัง
(2) สร2างความอุดมสมบูรณทรัพยากรธรรมชาติให2เป?นฐานการผลิตอยางยั่งยืนโดย
(2.1) สนับสนุนให2มีการสร2างแหลงอาศัยสัตวน้ําบริเวณชายฝ9kงทะเลโดยเฉพาะในเขต
จังหวัดปCตตานี และนราธิวาส
(2.2) ปลูกเพิ่มพื้นที่ปuาชายเลน โดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดสุราษฏร(ธานี นครศรีธรรมราช
สงขลา ปCตตานี ควบคูไปกับการแก"ปCญหาความเสื่อมโทรมของอาวปCตตานีและทะเลสาบสงขลา
(2.3) บั งคั บ ใช2 ก ฎหมายเกี่ ยวกั บการประมงอยางจริงจั ง เชน การกํ าหนดเขตห" ามทํ า
ประมงด"วยอวนรุนอวนลากในเขต 3,000 เมตร และการห"ามจับสัตว(น้ําในบริเวณอาวไทยตอนบนในบางฤดูกาล
(2.4) ศึกษาแนวทางการฟstนฟูเพื่อใช2ประโยชนที่ดิน นากุ"งร"าง และเหมืองแรร"าง จังหวัด
พังงา ระนอง สุราษฎร(ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา
(3) ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล2อมเพื่อลดผลกระทบด2านคุณภาพชีวิตโดย
(3.1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมและกําจัดมลภาวะแวดล2อมจากขยะและน้ําเสีย
ในเมืองศูนย(กลางภูเก็ต สุราษฎร(ธานี หาดใหญ โดยการใช"หลักการผู"กอมลพิษเป,นผู"รับภาระคาใช"จายและการเพิ่ม
บทบาทขององค(กรปกครองสวนท"องถิ่นมีสวนรวมในการแก"ไขปCญหา
1) รณรงค(เพื่อลดปริมาณขยะตั้งแตต"นทาง การคัดแยกขยะ การหาแนวทางใช"ประโยชน(
เชน การใช"เป,นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ-า การผลิตปุ•ยชีวภาพ การ Reuse /Recycle จนถึงการเลือกรูปแบบการ
กําจัดตามความจําเป,นและเหมาะสม
2) สนับสนุนการกอสร"างระบบบําบัดน้ําเสียควบคูไปกับการพิจารณารูปแบบการบําบัดโดย
การนํามาใช"ประโยชน( เชน การผลิต Biogas เป,นต"น
(3.2) สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อป5องกันและแก2ไขป9ญหาภัยธรรมชาติ ใน
พื้นที่เสี่ยงตอดินถลมบริเวณจังหวัดสุราษฎร(ธานี ชุมพร กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา และพื้นที่น้ําทวม /น้ํา
แล"งซ้ําซากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
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(2) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใต2ฝ9kงอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
วิสัยทัศน
“การทองเที่ยวทางบกและทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก
บนฐานความเขมแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอยางยั่งยืน”
พันธกิจ
1. พัฒนาและฟQRนฟูแหลงทองเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการให"บริการการทองเที่ยวสู
มาตรฐานสากล
2. พัฒนาโครงขายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวและภาคการเกษตรภายใน
กลุมจังหวัด และเชื่อมโยงการคมนาคมกับตางประเทศ
3. สร"างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย(สิน
4. สร"างเศรษฐกิจให"สมดุลเพื่อยกระดับความเป,นอยูและมาตรฐานคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร ชุมชนและท"องถิ่น
5. ฟQRนฟู ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมสูความสมดุลของระบบ
นิเวศน(อยางยั่งยืน
เป5าประสงค
1. สร"างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันด"าน
การทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาภาคเกษตร
2. สร"างความมั่นคงในอาชีพและรายได" โดยเสริมสร"างศักยภาพของบุคลากร และ
ความเข"มแข็งของชุมชน
3. เพื่ออนุรักษ( ฟQRนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมให"สมดุลอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาการทองเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก อยางยั่งยืน
กลยุทธ
1.1 กลยุทธ(พัฒนาปCจจัยพื้นฐานรองรับการขยายตัวด"านการทองเที่ยวให"เพียงพอ และ
เหมาะสม
(1) พัฒนาโครงสร"างพื้นฐานเชื่อมโยง การคมนาคม ทางบก ทางทะเลและทาง
อากาศ ให"เพียงพอ ได"มาตรฐานความปลอดภัย
(2) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ และสิ่งอํานวยความสะดวก
ในพื้นที่ให"เพียงพอ
(3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบป-องกันบรรเทาสาธารณภัยความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย(สิน ความปลอดภัยในการสัญจร ของประชาชนและนักทองเที่ยว
(4) พัฒนาระบบเฝ-าระวังสุขอนามัย การบริการด"านสาธารณสุขให"มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ
1.2 กลยุทธ(พัฒนาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวให"สอดรับกับอัตลักษณ(
อันดามัน มีภูมิทัศน(สวยงาม สะอาด เชื่อมโยง วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปCญญาท"องถิ่น
(1) พัฒนาฟQRนฟูแหลงทองเที่ยวให"สอดคล"องกับธรรมชาติ มีภูมิทัศน(สวยงาม
สะอาด เรียบร"อย
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
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(2) ฟQRนฟูเรื่องราว ประวัติศาสตร( วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีของท"องถิ่น
เพื่อสร"างความประทับใจให"กับผู"เยี่ยมเยือน
(3) สงเสริมการสร"างมูลคาเพิ่มของสินค"า ผลิตภัณฑ( OTOP และการบริการ
ผานเรื่องราว และทรัพยากรที่เป,นเอกลักษณ(ของท"องถิ่น
1.3 กลยุทธ(บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมให"อุดมสมบูรณ(อยาง
ยั่งยืน โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในพื้นที่
(1) ฟQRนฟูทรัพยากรปˆาไม"และปˆาชายเลน และทรัพยากรทางทะเลให"อุดม
สมบูรณ( เพื่อสร"างความสมดุลย(ของระบบนิเวศ โดยเฉพาะพื้นที่เพาะพันธุ( อนุบาลและขยายพันธุ(สัตว(ทะเล
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสีย ลดปริมาณขยะ
ชุมชนและการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
(3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําให"เพียงพอกับความต"องการของ
กลุมจังหวัด
1.4 กลยุทธ(พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคบริการแหลงทองเที่ยว
(1) สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรด"านการทองเที่ยว ทั้งระดับ
สากลและระดับชุมชน ให"มีมาตรฐานและมีจํานวนเพียงพอตอความเติบโตในสาขาการทองเที่ยว
(2) พัฒนาศักยภาพผู"ประกอบการทองเที่ยวให"มีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการทองเที่ย วตามหลักธรรมาภิ บาล ฟQRน ฟู ทรัพยากรปˆาไม"และปˆ าชายเลน และทรัพยากรทางทะเลให"อุด ม
สมบูรณ( เพื่อสร"างความสมดุลของระบบนิเวศ โดยเฉพาะพื้นที่เพาะพันธุ( อนุบาลและขยายพันธุ(สัตว(ทะเล
(3) พัฒนาขีดความสามารถการบริการ การบริหารจัดการด"านการทองเที่ยว
ให"กับชุมชน สนับสนุนการเชื่อมโยงภาคธุรกิจเอกชนกับชุมชนดําเนินการด"านการทองเที่ยว
1.5 กลยุทธ(บริการจัดการให"เกิดความยั่งยืน
(1) เรงสร" า งมาตรการควบคุ ม จํ า นวนนั ก ทองเที่ ย วในแหลงทองเที่ ย วให" ได"
มาตรฐานตามความสามารถรองรับ (Carrying Capacity)
(2) สร"างเครือขายการจัดการความรู" คูสร"างจิตสํานึกในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข"อมูลเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการทองเที่ยว
(3) เสริมสร"างการใช"ประโยชน(จากทรัพยกรการทองเที่ยวให"สมดุล โดยเน"น
การบริหารจัดการระบบเชิงบูรณาการให"มีประสิทธิภาพ และสร"างบทบาทขององค(กรท"องถิ่นและภาคประชาชน
ในการจัดการสิ่งแวดล"อม
(4) เพิ่ มประสิท ธิภ าพในการเสริ มสร" างความปลอดภั ย ในชี วิต และทรั พย( สิ น
รวมถึงสุขอนามัย ด"านอาหารและโรคติดตอ
1.6 กลยุทธ(พัฒนาด"านการตลาดและประชาสัมพันธ(
(1) เชื่ อมโยงเครือ ขายคู ค" า ทางการทองเที่ ย ว การค" าและบริก าร กั บ กลุ ม
ประเทศเพื่อบ"านและประเทศคูค"าสําคัญ
(2) พั ฒ นาระบบบริ ก ารจั ด การแบบบู ร ณาการ และสร"า งกลไกลตลาดที่ มี
ศักยภาพสามารถแขงขันในระดับสากลเพิ่มขึ้น
(3) ประชาสัมพันธ(ข"อมูลของกลุมจังหวัดผานสื่อแขนงตางๆ โดยเฉพาะระบบ
อินเตอร(เน็ต เพื่อเสริมสร"างภาพลักษ(อันดามัน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
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ยุทธศาสตรที่ 2 : การสร2างมูลคาเพิ่มให2สินค2าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว ที่มี
ศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให2ชุมชนเกิดความเข2มแข็งอยางยั่งยืน
กลยุทธ
2.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะปลูก การประมง และปศุสัตว( เพื่อเพิ่มผลผลิตและ
ลดต"นทุนการผลิต
(1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยการลดต"นทุนจากปCจจัยการผลิต
ตางๆ อาทิ การใช"ปุ•ยอินทรีย(
(2) พัฒนาหรือคัดเลือกพันธุ(พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให"ได"ผลผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ
(3) พัฒนากระบวนการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวอยางถูกต"องเหมาะสมเพื่อให"ได"
ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
(4) พัฒนาศักยภาพการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว(น้ํามูลคาสูง
(5) เรงรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการเกษตร ปศุสัตว( และประมง ทําให"มี
ประสิทธิภาพ
2.2 นํานวัตกรรมมาตอยอดสูการพัฒนาการแปรรูป เพื่อเพิ่มและสร"างมูลคา
(1) พัฒนาผลิตภัณฑ(ใหมที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ(และพื้นที่ โดยการนําผลงานวิจัย
และวัตกรรมใหมมาประยุกต(ใช"เพื่อสร"างผลิตภัณฑ(ใหมๆ หรือนําวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการการผลิต/แปรรูปมา
ใช"ให"เกิดประโยชน(
(2) สงเสริมให"เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑ(ต"นแบบ เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ(ใหมตามแนวทางและกระบวนการที่วางไว"
(4) พัฒนาสินค"าประมง และสัตว(น้ํามูลคาสูงป,นผลิตภัณฑ(อุตสาหกรรม
2.3 สงเสริมศักยภาพด"านการตลาดให"เกษตรกรโดยเฉพาะการเข"าถึง/รับรู"ข"อมูลทาง
การตลาด
(1) รวบรวมข"อมูลเพื่อพัฒนาเป,นฐานข"อมูลทั้งด"านปริมาณผลผลิต ความต"องการ
ของตลาด ราคา ฯลฯ เพื่อนํามาใช"วางแผนการเพาะปลูกและการผลิต
(2) เผยแพรความรู"ด"านราคา การตลาด ยางพารา โดยพัฒนาระบบเชื่อมโยง
เครือขายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และบริหารจัดการเครือขายข"อมูล ด"านยางพารา ปาล(ม ครบวงจร
(3) เผยแพรข"อมูลขาวสาร การตลาด ให"ทั่วถึง และรวดเร็ว พัฒนาองค(ความรู"
ในการวิเคราะห( ประเมินสถานการณ(ด"านการตลาด
(4) สงเสริมให"เกษตรกรใช"ข"อมูลด"านการตลาด ประกอบการตัดสินใจในการผลิต
(5) สงเสริมการสร"างเครือขายสินค"าเกษตรในกลุมจังหวัด
(6) ผลักดันสูศูนย(กลางการค"าเกษตรของภาค
(3) แผนพัฒนาจังหวัดตรัง
1.วิสัยทัศน/เป5าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง
“เมืองแหงคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน”
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2. พันธกิจ
1. มุงสร"างศักยภาพทางเศรษฐกิจด"านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว ให"
มีความมั่งคั่งและมีความรับผิดชอบตอสังคม
2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให"มีความมั่นคง สามารถ
ดํารงชีวิตได"อยางมีคุณภาพ
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให"ยั่งยืนและสร"างสิ่งแวดล"อมที่ดีบนความ
หลากหลายทางชีวภาพ
4. สงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคสวน
5. เสริมสร"างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ
3. เป5าประสงครวม
1. เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอยางมั่นคงและยั่งยืน
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร"างความเข"มแข็งทางสังคมและสงเสริมการศึกษา
เรียนรู"อยางมีคุณภาพ
3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ(และมีสิ่งแวดล"อมดี ตลอดจนมีการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ
4. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
1. สร"างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด"านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
2. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศน(ให"มีคุณภาพเพื่อสร"างรายได"ให"เติบโตอยาง
ตอเนื่อง
3. เสริมสร"างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู"อยางมี
คุณภาพ
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และ
มีความยั่งยืน
5. เป5าประสงคและแผนงาน
ยุทธศาสตรที่ 1 สร2างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด2านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่
มั่นคงและยั่งยืน
เป5าประสงค
1. รายได"จากการเกษตรเพิ่มขึ้น
2. ผลผลิตทางอุตสาหกรรมและการเกษตรมีมูลคาเพิ่มขึ้น
แผนงาน/กลยุทธ
1. พัฒนาการผลิตและการตลาดสินค"าเกษตรที่สําคัญ
2. จัดหาแหลงน้ําเพิ่มเติมสําหรับด"านการเกษตรอุปโภค– บริโภค
3. สงเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค"าเกษตรที่สําคัญ
4. สงเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน และผู"ผลิตชุมชน
5. สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากให"มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนให2มีคุณภาพเพื่อสร2าง
รายได2ให2เติบโตอยางตอเนื่อง
เป5าประสงค
1. รายได"จากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
แผนงาน/กลยุทธ
1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวให"ได"มาตรฐานของกรมการทองเที่ยว
2. ยกระดับการเข"าถึงและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
3. พัฒนาโครงสร"างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว
4. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการการทองเที่ยว
5. พัฒนาผลิตภัณฑ(ทางการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการทองเที่ยว
6. สงเสริมการประชาสัมพันธ(การตลาดสมัยใหม และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ(ด"านการ
ทองเที่ยวอยางเป,นระบบ
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสร2างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา
เรียนรู2อยางมีคุณภาพ
เป5าประสงค
1. ตรังเป,นสังคมอยูเย็นเป,นสุข
2. ประชาชนมีรายได"และหลักประกันที่มั่นคง
3. อัตราการตายด"วยโรคที่เป,นปCญหาสําคัญลดลง
4. ประชาชนมีการศึกษาเรียนรู"ดีและมีคุณภาพ
แผนงาน/กลยุทธ
1. เสริมสร"างสังคมคุณธรรม วัฒนธรรม ครอบครัวอบอุน ชุมชนเข"มแข็งปลอดภัย
ยาเสพติดและอบายมุข
2. สงเสริมการจัดการเรียนรู"และใช"ภูมิปCญญาชาวบ"าน ในการขับเคลื่อนตําบลสร"างสุขให"
ครบทุกพื้นที่ตําบล
3. สงเสริมอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจแกผู"มีรายได"น"อย
4. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเป-าหมายทุกชวงวัย รวมถึงแรงงานในระบบและนอก
ระบบ แรงงานผู"สูงอายุ และแรงงานคนพิการ ได"รับการคุ"มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. สงเสริ ม การมี สุ ข ภาวะที่ ดี แ บบองค( ร วมและพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพปฐมภู มิ
เชื่อมโยงระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยการมีสวนรวมของชุมชนและท"องถิ่น
6. พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก"ไขปCญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมอยางเหมาะสม
กับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน
เป5าประสงค
1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ(
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมมีการบูรณาการ
อยางมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาคนและแหลงเรียนรู"ด"านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมเพื่อให"มีความ
พร"อมในการบริหารจัดการ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
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แผนงาน/กลยุทธ
1. ป-องกันการบุกรุกทําลายปˆาและสงเสริมการปลูกปˆาแบบบูรณาการ
2. สงเสริมการอนุรักษ(ปˆาต"นน้ํา แมน้ําลําคลอง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝCwงโดยการมี
สวนรวมของประชาชน
3. สงเสริมการอนุรักษ(พลังงานและการใช"พลังงานทางเลือกเพื่อลดปCญหาสิ่งแวดล"อม
4. บูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม
5. สนับสนุนองค(กรปกครองสวนท"องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบบูรณาการ
และเป,นระบบ
(4) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนท2องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง
วิสัยทัศน
“เป,นองค(กรหลักในการประสานพัฒนาท"องถิ่นและชุมชน มุงเน"นการมีสวนรวมเชิงคุณภาพ
สืบสานภูมิปCญญา สูการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล"อม และความสุขสูประชาชนอยางยั่งยืน”
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด2านโครงสร2างพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
แนวทางการพัฒนา
1.1 กอสร"างปรับปรุงบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท"าและทาเทียบเรือ ขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ-าแสงสวางสาธารณะ
1.2 พัฒนาระบบจราจร
1.3 พัฒนาและจัดหาแหลงน้ํา เพื่ออุปโภคบริโภค
1.4 พัฒนาระบบขนสง
1.5 พัฒนางานวางผังเมือง
1.6 กอสร"างปรับปรุงระบบคมนาคมสูแหลงทองเที่ยว
1.7 เพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหลงทองเที่ยวให"เป,นมารีนาแหงอันดามันและการทองเที่ยว
ชุมชน
1.8 การสงเสริมความรู"ประเพณี และวัฒนธรรมท"องถิ่นสูชาวตางชาติ ที่มีอยูในจังหวัดตรัง
1.9 สงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาด2านคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรู2แบบองครวม
แนวทางการพัฒนา
2.1 สงเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
2.2 สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
2.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย(สินของประชาชน
2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
2.5 สงเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข"อมูล การวิจัย การใช"ข"อมูลประชาสัมพันธ(
2.6 สงเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
2.7 เพิ่มชองทางในรับรู"ขาวสารให"แกประชาชน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
3.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
3.2 สงเสริมระบบป-องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของหนวยงาน
3.4 สนับสนุนให"มีการประสานงานระหวางองค(กรปกครองสวนท"องถิ่น ประชาชน และ
ชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาด2านการอนุรักษพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อมอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
4.1 สร"างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม
4.2 เฝ-าระวังและฟQRนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม
4.3 บําบัดและฟQRนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม
4.4 จัดระบบบําบัดน้ําเสีย
4.5 บําบัดและจัดการขยะ
4.6 สงเสริมและสร"างจิตสํานึกการอนุรักษ(พลังงาน
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด2านการอนุรักษและสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ
ภูมิป9ญญาท2องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
5.1 สงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปCญญาท"องถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาด2านการอยูดีมีสุขของท2องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
6.1 สนับสนุนและสงเสริมเพื่อสร"างความเข"มแข็งให"กับเกษตรกรรายยอยในภาคการเกษตร
โดยใช"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.2 พัฒนาและสงเสริมอาชีพให"กับประชาชน
6.3 สนับสนุนการจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกให"แกประชาชน
6.4 สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
6.5 สงเสริมการจัดการความรู" เพื่อการพัฒนาชุมชนท"องถิ่นอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาด2านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท2องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
7.1 สนับสนุนการพัฒนาองค(กรปกครองสวนท"องถิ่นตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนท2องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน
“การคมนาคมสะดวก มีสาธารณูปโภคทั่วถึง เศรษฐกิจกาวหนา คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมและ
สภาพแวดลอมดี”
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2.2 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร(ที่ 1 ยุทธศาสตร(การพัฒนาด"านโครงสร"างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร(ที่ 2 ยุทธศาสตร(การพัฒนาด"านเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตร(ที่ 3 ยุทธศาสตร(การพัฒนาด"านพัฒนาคนและสังคม (ด"านสังคม สาธารณสุข การศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม)
ยุทธศาสตร(ที่ 4 ยุทธศาสตร(การพัฒนาแหลงน้ํา
ยุทธศาสตร(ที่ 5 ยุทธศาสตร(การพัฒนาด"านการเมือง และการบริหาร
ยุทธศาสตร(ที่ 6 ยุทธศาสตร(การพัฒนาด"านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม
2.3 เป5าประสงค
1. การคมนาคมทางบกและทางน้ําสะดวกรวดเร็ว ได"มาตรฐาน
2. มีระบบสาธารณูปโภค เพียงพอและทั่วถึง
3. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได"เพียงพอ
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. น้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภคเพียงพอ
6. การเมืองการบริหารมีเสถียรภาพ
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมได"รับการดูแล
2.4 ตัวชี้วัด
1. จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได"รับการบํารุงรักษา
2. จํานวนไฟฟ-าสาธารณะ ระบบการสื่อสาร/โทรคมนาคม ได"รับการกอสร"าง บํารุงรักษาและ
ซอมแซม
3. ร"อยละ 70 ของจํานวนประชากรทั้งหมดที่มีอาชีพและรายได"เพียงพอ
4. จํานวนสถานที่ทองเที่ยวที่ได"รับการปรับปรุง ซอมแซม
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร"อยละ 10
6. ร"อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมดมีสุขภาพดี
7. จํานวนประชาชนมีสวนรวมในการบํารุงศาสนา อนุรักษ(ประเพณี วัฒนธรรมท"องถิ่น และ
พัฒนากีฬา
8. ร"อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมดมีแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร เพียงพอ
9. ร"อยละ 80 ของกลุมเป-าหมายมีความพึงพอใจที่เข"ารับบริการ
10. การบริการจัดการขององค(การบริหารสวนตําบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง
ร"อยละ 60
11. ร"อยละ 60 ของครัวเรือนมีการจัดการด"านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม
2.5 คาเป5าหมาย
1. การคมนาคมทางบกและทางน้ําสะดวกรวดเร็ว
2. มีระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงและเพียงพอ
3. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได"เพียงพอ และพัฒนาการทองเที่ยว
4. ป-องกันและแก"ไขปCญหายาเสพติด สร"างความเข"มแข็งของชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชน
5. ประชาชนมีสุขภาพดีถ"วนหน"า
6. ประชาชนมีความรู"และบํารุงรักษาศาสนา จารีตประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท"องถิ่นอันดีงาม
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7. สงเสริมด"านการกีฬาและนันทนาการ แกเด็ก เยาวชน ประชาชนในตําบล
8. จัดให"มีแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภคอยางพอเพียง
9. การบริห ารจัด การการเมืองการบริห ารมี เสถีย รภาพ มี สวนรวมจากทุ กภาคสวน และใช"ห ลั ก
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
10. จัดการด"านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล"อมไมให"กอมลพิษ
2.6 กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตร(การพัฒนาด"านโครงสร"างพื้นฐาน
กลยุทธ
1.1 การคมนาคมทางบกและทางน้ํา
1.2 การขยายเขตบริการไฟฟ-าครัวเรือนและไฟฟ-าสาธารณะ
1.3 การสื่อสาร/การโทรคมนาคม
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตร(การพัฒนาด"านเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
กลยุทธ
2.1 สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได"
2.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด"านการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตร(การพัฒนาด"านพัฒนาคนและสังคม (ด"านสังคม สาธารณสุข การศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม)
กลยุทธ
3.1 สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย(สิน
3.2 สงเสริมความเข"มแข็งของชุมชน
3.3 สงเสริมงานสาธารณสุข
3.4 สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.5 สงเสริมการกีฬา และนันทนาการ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตร(การพัฒนาด"านแหลงน้ํา
กลยุทธ
4.1 พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตร(การพัฒนาด"านการเมือง และการบริหาร
กลยุทธ
5.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน/ชุมชน
5.2 สงเสริมการบริหารจัดการภายในองค(กร/หนวยงาน
5.3 สงเสริมการบริหารจัดการรวมกับองค(กร/หนวยงานอื่น
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตร(การพัฒนาด"านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม
กลยุทธ
6.1 สงเสริมให"ประชาชนได"ตระหนักในการพัฒนาและอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อม
6.2 สงเสริมการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การควบคุมดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร

1. ด2านโครงสร2างพื้นฐาน

2. ด2านเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
2.1 สงเสริมและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพและยกระดับ
รายได"
2.2 สงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาด"านการทองเที่ยว

4. ด2านแหลงน้ํา
4.1 พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค
บริโภค และแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร

1.1 การคมนาคมทางบกและ
ทางน้ําสะดวก รวดเร็ว
ได"มาตรฐาน
1.2 มีระบบสาธารณูปโภค
เพียงพอและถั่วถึง

การคมนาคมสะดวก
มีสาธารณูปโภคทั่วถึง
เศรษฐกิจก2าวหน2า
คุณภาพชีวิตที่ดี
สังคมและ
สภาพแวดล2อมดี
6. ด2านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อม
6.1 สงเสริมให"ประชาชนได"
ตระหนักในการพัฒนาและ
อนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติ
6.2 สงเสริมและพัฒนาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การควบคุมดูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)

3. ด2านพัฒนาคนและสังคม
3.1 สงเสริมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย(สิน
3.2 สงเสริมความเข"มแข็งของ
ชุมชน
3.3 สงเสริมงานสาธารณสุข
3.4 สงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
3.5 สงเสริมการกีฬาและ

5. ด2านการเมืองและการบริหาร
5.1 สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน/ชุมชน
5.2 สงเสริมการบริหารจัดการ
ภายในองค(กร/หนวยงาน
5.4 สงเสริมการบริหารจัดการ
รวมกับองค(กร/หนวยงานอื่น
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาท2องถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนท2องถิ่น
การวิเคราะห(ศักยภาพการพัฒนาในปCจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค(การบริหาร
สวนตําบลลําภูรา เป,นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข"อจํากัดเป,นสภาวะแวดล"อมภายนอกที่มีผลตอ
การพัฒนาท"องถิ่น รวมถึงจุดแข็งจุดออนของท"องถิ่น อันเป,นสภาวะแวดล"อมภายในองค(การบริหารสวนท"องถิ่น
โดยใช"เทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค(การบริหารสวนตําบลลําภูราใน
ภาพรวม ดังนี้
จุดแข็ง (S = STRENGTH)

จุดออน (W = WEAKNESS)

1. ระบบการบริหาร
1. ระบบการบริหาร
– มีการจัดโครงสร"างภายในที่เหมาะสม
- ปริมาณงานมีมาก บุคลากรมีน"อย มีผลทําให"
สอดคล"องกับภารกิจ
ผลงานไมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
– การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน เทาทีค่ วร
– การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล
- ประชาชนบางสวนยังขาดการมีสวนรวม
– มีการแบงงาน/มอบหมายหน"าที่รับผิดชอบ
2. ระบบข2อมูล
– มีการจัดเก็บข"อมูลในการดําเนินการ

2. ระบบข2อมูล
– ไมมีบุคลากรรับผิดชอบโดยตรงในการ
จัดเก็บข"อมูล

3. อัตรากําลัง (พนักงานสวนตําบล/ลูกจ"าง)
– บุคลากรมีความรู"ความสามารถในการปฏิบัติ
หน"าที่
– ได"รับการฝ\กอบรมอยางตอเนื่อง
– มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสร"าง

3. อัตรากําลัง (พนักงาน/ลูกจ"าง)
– บุคลากรมีไมเพียงพอตอภารกิจหน"าที่ ความ
รับผิดชอบ

4. การเงิน/งบประมาณ
– การบริหารงบประมาณเป,นไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน(สูงสุด
5. ศักยภาพของชุมชน
– มีกลุมตางๆ ในหมูบ"านและตําบล เชน กลุม
ออมทรัพย( กองทุนสวัสดิการชุมชน ชมรมผู"สูงอายุ
เป,นต"น

4. การเงิน/งบประมาณ
– งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)

5. ศักยภาพของชุมชน
– สถานที่และอาคารที่ทําการคับแคบไม
เพียงพอ บางกลุมยังไมมีที่ทําการของตนเอง
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โอกาสการพัฒนาในอนาคต
(O = OPPORTUNITY)
1. รั ฐ บาลมี น โยบายที่ จ ะสร" า งความเข" ม แข็ งด" า น
เศรษฐกิจจากฐานรากของประเทศ จึงเป,นโอกาสใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของท"องถิ่น
2. การที่ รั ฐ บาลกํ า หนดให" ก ารแก" ไขปC ญ หาความ
ยากจน ปCญ หายาเสพติ ด เป, นนโยบายเรงดวนของ
รั ฐ บาล จึ งทํ า ให" ท" อ งถิ่ น ได" รั บ การสนั บ สนุ น และ
สามารถจะแก"ไขปCญหาดังกลาวได"งายขึ้น
3. พันธกิจขององค(การบริหารสวนตําบลลําภูราเอื้อ
ตอการพัฒนาท"องถิ่น

ป9ญหาอุปสรรคหรือข2อจํากัด
(T = THREAT)
1. กฎหมาย ระเบี ย บ ข" อ บั ง คั บ บางอยางเป, น
ข"อจํากัดในการพัฒนาท"องถิ่น
2. การจัดสรรงบประมาณและการเบิกจายมีห"วง
ระยะเวลาไมเหมาะสมกั บ การดํ า เนิ น งานพั ฒ นา
ท"องถิ่นในแตละด"าน
3. ภาระหน"าที่ ที่จะต"องดําเนินการมีเพิ่มมากขึ้น
แตบุคลากรมีจํานวนน"อย และไมมีความชํานาญใน
การปฏิบัติหน"าที่หรืองานที่ได"รับผิดชอบ

การวิเคราะหข2อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
1. การวิเคราะหข2อมูลด2านเศรษฐกิจ
จากการสํ า รวจข" อ มู ล พื้ น ฐานพบวา ประชากรในเขตพื้ น ที่ อ งค( การบริ ห ารสวนตํ า บลลํ า ภู ร า
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ สวนยางพารา สวนปาล(ม สวนผลไม" ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว( โดยสภาพพื้นที่
เป,นสวนยางพารา ร"อยละ 90 ดังนั้นรายได"ด"านเกษตรคิดเป,นร"อยละ 80 และอีกร"อยละ 20 เป,นรายได"จาก
การรับจ"างทั่วไปและภาคอุตสาหกรรม ประชากรที่มีอายุ 15 – 60 ปE อยูในกําลังแรงงาน มีอาชีพและมีรายได"
ร"อยละ 95 และที่ไมมีรายร"อยละ 7 คน ผู"สูงอายุ 60 ปEขึ้นไปไมมีรายได" 10 คน คิดเป,นร"อยละ 3.16
เมื่ อ เที ย บกั บ อั ต ราสวนของจั งหวั ด ร" อ ยละ 73.99 ซึ่ งสู งกวามาก แตคาแรงในพื้ น ที่ ต่ํ า กวาระดั บ จั งหวั ด
โดยเฉพาะแรงงานด" านการเกษตร ประชากรอายุระหวาง 20 – 50 ปE บางสวน ไปรับ จ"างทํางานนอกพื้ น ที่
ปCญหาที่พบคือ ประชากรต"องไปทํางานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห"างร"านใหญๆ เพราะ
ในพื้นที่ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ"างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่สวนมากเป,นที่อยูอาศัยและพื้นที่การเกษตร
ปCญ หาภาวะเศรษฐกิจของตําบลก็คือ ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ําคาครองชีพสูง มีเงินแตซื้อของได"น"อยลง
พื้นที่ที่ใช"ในการทําการเกษตรบางสวนมีน้ําทวมเป,นประจํา บางพื้นที่มีภาวะฝนทิ้งชวง ทําให"เกิดปCญหาภัยแล"งไม
เพียงพอตอการทําเกษตร
2. การวิเคราะหข2อมูลสังคม
 ด2านแรงงาน
จากการสํารวจข"อมูลพื้นฐานประชากรที่มีชวงอายุ 15 – 60 ปE อยูในกําลังแรงงาน มีอาชีพ
คิดเป,นร"อยละ 3.16 และมีรายได"ร"อยละ 95 และที่ไมมีรายได"ร"อยละ 5 ผู"สูงอายุ 60 ปEขึ้นไปไมมีรายได"
10 คน ไมมีเมื่อเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด ร"อยละ 73.99 ซึ่งสูงกวามาก แตคาแรงในพื้นที่ต่ํากวาระดับ
จังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด"านการเกษตร ประชากรอายุระหวาง 20 – 50 ปE บางสวนไปรับจ"างทํางานนอก
พื้นที่ ปCญหาที่พบคือ ประชากรต"องไปทํางานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห"างร"านใหญๆ
เพราะในพื้ นที่ ไมมีโรงงานอุต สาหกรรมที่ มีการจ" างแรงงานเยอะ เพราะพื้น ที่ สวนมากเป, น ที่ อยูอาศั ยและพื้ น ที่
การเกษตร
 ด2านสุขภาพและสาธารณสุข
จากการสํ า รวจข" อ มู ล พื้ น ฐานพบวา ประชาชนกรสวนมากมี สุ ข ภาพที่ ดี มี การคั ด กรอง
สุขภาพให"กับประชาชนกลุมเสี่ยง โรคที่มักเกิดแกประชากรในชุมชน ได"แก โรคความดัน โรคเบาหวาน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
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โรคไข" เลือดออกฯ มี สถิติเข"ารับ การรักษาพยาบาล ปC ญ หาคื อประชาชนบางรายไมยอมไปคัด กรองหรือตรวจ
สุขภาพประจําปE การแก"ไขปCญ หา คือ องค(การบริหารสวนตําบลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ได"จัด
กิจกรรมรวมมือกันรณรงค(ให"ชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได"ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให"ความรวมมือเป,น
อยางดี โดยดําเนินการอยางตอเนื่องเป,นประจําทุกปE จากข"อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนใช"ยาเพื่อบําบัด บรรเทา
อาการเจ็บปˆวยเบื้องต"นไมเหมาะสม ออกกําลังกายไมสม่ําเสมอ สูบบุหรี่และดื่มสุรา ปCญหาเหลานี้องค(การ
บริหารสวนตําบลพยายามอยางยิ่งที่จะแก"ไข โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จัดกิจกรรมเพื่อ
แก"ไขปCญหา
 ด2านการศึกษา
จากการสํารวจข"อมู ลพื้ นฐานพบวา ประชากรอายุ 15–60 ปE เต็ ม ร"อยละ 99 อาน เขีย น
ภาษาไทยและคิดเลขอยางงายได" เด็กอายุ 7–15 ปE ร"อยละ 100 ได"รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปE และได"
เรี ย นตอชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปE ที่ 4 หรื อ เที ย บเทา ร" อยละ 80 และที่ ไมได" เรี ย นตอมี งานทํ า ร" อ ยละ 20 ด" า น
การศึกษาอยูในเกณฑ(ที่ดี ปCญหาคือ ยังไมสามารถที่จะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได" องค(การบริหารสวนตําบลได"
ดําเนินการแก"ไขปCญหาโดยจัดทําโครงการตางๆ ให"กับเด็กและเยาวชนในเขตตําบลลําภูรา และรวมกันจัดกิจกรรม
ตางๆ กับศูนย(การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลลําภูรา เพื่อพัฒนาความรู"และศักยภาพด"าน
ตางๆ ให"แกเด็ก เยาวชน และประชาชน (องค(การบริหารสวนตําบลลําภูรา ไมมีศูนย(พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ในสังกัด)
 ด2านคานิยมของคนในพื้นที่
จากการสํารวจข"อมูลพื้นฐานพบวา ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ) ประชากรในเขต
องค(การบริหารสวนตําบลให"ความรวมมือกันทํากิจกรรมสาธารณะตางๆ ผู"สูงอายุ ผู"พิการได"รับการดูแล ปCญหา
คื อ ประชากรในครัว เรื อนมี การดื่ มสุ ร า สู บ บุ ห รี่ รวมทั้ งที่ เป, น ครั้ งคราว บางครั ว เรือ นขาดความอบอุ น การ
แก"ปCญหาขององค(การบริหารสวนตําบลคือ จัดกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ พยายามที่จะให"ทุกสวนทุกฝˆายทุกคนมีสวน
รวมและรณรงค(ให"เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา ให"ชุมชนเห็นความสําคัญ ของครอบครัว เชน การแขงขันกีฬา
ชุมชน งานประเพณี เป,นต"น
 ด2านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จากการสํารวจข"อมูลพื้นฐานพบวา สวนมากครัวเรือนมีการป-องกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย(สิน ปCญหาคือจากข"อมูลที่สํารวจพบวามี 1 ครัวเรือน ที่ไมมีการป-องกันอุบัติเหตุ
อาชญากรรม วิธี การแก" ปC ญ หาขององค( การบริห ารสวนตํ า บลที่ ส ามารถดํ าเนิ น การได" ต ามอํ า นาจหน" า ที่ และ
งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด คือตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ในชวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออํานวยความ
สะดวกให"กับประชาชน แตปCญหาที่พบเป,นประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงาน
ดนตรี งานมหรสพ เป, น ปC ญ หาที่ ชุ มชนได"รับ ผลกระทบเป, น อยางมาก การแก" ไขปC ญ หา คื อการแจ"งเตื อนให"
ผู"ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ(ให"ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได"รับจากการเกิด
เหตุทะเลาะวิวาท การขอความรวมมือไปยังผู"นํา การขอกําลังจาก ตํารวจ ผู"นํา อปพร. เพื่อระงับเหตุไมให"เกิด
ความรุนแรง แตจะไมให"เกิดขึ้นเลยยังเป,นปCญหาที่ปCจจุบันไมสามารถที่จะแก"ไขได" ทั้งที่มีการรวมมือกันหลายฝˆาย
เป,นเรื่องที่ทางองค(การบริหารสวนตําบลจะต"องหาวิธีที่จะแก"ไขปCญหาให"กับประชาชนตอไปตามอํานาจหน"าที่ที่
สามารถดําเนินการได"
 ด2านยาเสพติด
ปC ญ หายาเสพติ ดในเขตองค( การบริ ห ารสวนตํ าบล จากการที่ ทางสถานี ตํารวจภู ธรอํ าเภอ
ห"วยยอดได"แจ"งให"กับองค(การบริหารสวนตําบลทราบนั้นพบวาในเขตองค(การบริหารสวนตําบลมีผู"ที่ติดยาเสพติด
แตเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือวาน"อย และยังไมพบผู"ค"า เหตุผลก็เนื่องมาจากวาได"รับความรวมมือกับทางผู"นํา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
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ประชาชน ผู"นําชุมชน ตํารวจชุมชน อปพร. ที่ชวยสอดสองดูแลอยูเป,นประจํา การแก"ไขปCญหาขององค(การ
บริหารสวนตําบลสามารถทําได"เฉพาะตามอํานาจหน"าที่เทานั้น เชน การณรงค( การประชาสัมพันธ( การแจ"ง
เบาะแส การฝ\กอบรมให"ความรู" ถ"านอกเหนือจากอํานาจหน"าที่ ก็เป,นเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแล"วแตกรณี
ทั้งนี้ องค(การบริหารสวนตําบลก็ได"ให"ความรวมมือมาโดยตลอด
3. การวิเคราะหข2อมูลด2านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
ในเขตพื้นที่ขององค(การบริหารสวนตําบลลําภูรา สวนมากเป,นพื้นที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยูอาศัย
ร"านค"า สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน"อยที่เป,นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่ ได"แก ดินซึ่งเป,นดินรวนปนทราย มีแหลงน้ําธรรมชาติ เชน แมน้ํา คลอง สระน้ํา หนอง บึง เหมาะ
สําหรับทําการเกษตร เชน ทําสวน ปลูกผัก เลี้ยงสัตว( มีเขตห"ามลาสัตว(ปˆาอยูในพื้นที่ทําให"มี ต"นไม" ปˆาไม"
ภูเขา อุดมสมบูรณ(จนมีสัตว(ปˆามาอยูอาศัย และมีอากาศที่ไมมีมลพิษ องค(การบริหารสวนตําบลได"จัดทําโครงการ
เพื่อพัฒนา ฟQRนฟู ปรับปรุง ให"แหลงธรรมชาติตางๆ เชน โครงการปลูกต"นไม"ในวันสําคัญตางๆ ในพื้นที่ของน
เองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน(ของตําบลให"รมรื่นสวยงามนาอยู เป,นที่พักผอนหยอนใจของ
ประชาชน โครงการขุดลอกแหลงน้ําตางๆ ฯลฯ
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดล2อมภายนอกที่เกี่ยวข2อง
ในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท" องถิ่ น ขององค( ก ารบริห ารสวนตํ า บลนั้ น ได" ทํ า การประเมิ น สถานการณ(
สภาพแวดล"อมภายนอกที่เกี่ยวข"อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ด2าน
1. โครงการสร"าง
พื้นฐาน

สถานการณภาพแวดล2อม
ภายนอกที่เกี่ยวข2อง
1) ขาดแคลนแหลงน้ําใน
การเกษตรและน้าํ ประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยังไม
พอเพียงและยังไมได"
มาตรฐาน

ขอบขายและปริมาณ
ของป9ญหา/
ความต2องการ
- แหลงน้ําและ
น้ําประปาในการ
อุปโภค-บริโภค

พื้นที่เป5าหมาย/
กลุมเป5าหมาย
- ในเขต อบต.

ความคาดหวังและ
แนวโน2มอนาคต
- ประชาชนมีแหลงน้ํา
และมีน้ําประปาใช"
อยางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น

2) ไฟฟ-าสองสวางทางและที่ - ไฟฟ-า
สาธารณะยังไมสามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพื้นที่
ได"ทั้งหมด

- ทางและที่สาธารณะ - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต.
มีแสงสวางเพียงพอ
ประชาชนได"รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป-องกันการ
เกิดอาชญากรรมได"

3) ประชาชนต"องการ
- เส"นทางคมนาคม
เส"นทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและ อบต. ไม
สามารถดําเนินการได"
เนื่องจากพื้นที่ยังไมเป,นที่
สาธารณะ จะดําเนินการได"ก็
ตอเมื่อต"องเป,นที่สาธารณะ

- เส"นทางคมนาคมที่
เป,นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต"องการให"ดําเนินการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)

- มีเส"นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ
ประชาชนได"รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา
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ด2าน
2. ด"านงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

สถานการณภาพแวดล2อม
ภายนอกที่เกี่ยวข2อง
1) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม โรคระบาด โรคติดตอ

ขอบขายและ
พื้นที่เป5าหมาย/
ปริมาณของป9ญหา/
กลุมเป5าหมาย
ความต2องการ
- ด"านสาธารณสุข
- ในเขต อบต.

ความคาดหวังและ
แนวโน2มอนาคต
ในพื้นที่ไมมีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม โรคระบาด
โรคติดตอ

2) ประชาชนในพื้นที่ปˆวยเป,น
โรคเรื้อรังแนวโน"มที่เพิม่ ขึ้น
เชน เบาหวาน ความดัน
3) ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น

- ประชาชนกลุมเสี่ยง
และผูป" ˆวย
- ในเขต อบต.

4) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย

- ประชาชนในเขต
อบต.

5) เยาวชนและวัยรุนติดเกมส(
สิ่งลามก บุหรี่ เหล"า สารเสพ
ติด และท"องกอนวัยอัน
สมควร
6) ประชาชนกรอายุตั้งแต
35 ขึ้นไป ไมได"ตรวจ
สุขภาพประจําปE
7) ประชากรทีส่ ูบบุหรี่
จํานวน 210 คน ดื่มสุรา
จํานวน 120 คน
1) ประชาชนไมมีการวางแผน - การวางแผน
ในการดําเนินงาน

- เยาวชนและวัยรุน
ในเขต อบต.

- ปริมาณขยะ
ถูกกําจัดให"หมดด"วย
วิธีการที่ถูกต"อง
- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได"
ถูกต"อง
- เยาวชนและวัยรุนมี
อนาคตที่ดี

- ประชาชนในเขต
อบต. ที่อายุ 35 ขึ้น
ไป
- ประชาชนที่สูบบุหรี่
และดืม่ สุรา

- ประชาชนที่อายุ 35
ขึ้นไปได"รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน
- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา

- ประชาชนในเขต
อบต.

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดําเนินงานได"เอง
- มีแหลงเงินทุนใน
การทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ
- ร"านค"าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จําหนายสินค"า
- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น

3. ด"านการวางแผน
การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว
2) ขาดแหลงเงินลงทุนในการ - การลงทุน
ทํากิจการและประกอบอาชีพ
3) ประชาชนขาดสถานที่
จําหนายสินค"า
4) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ําระยะทางในการ
ขนสงผลผลิตไกลจากแหลงรับ
ซื้อ
5) คาแรงต่ําคาครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ"างงาน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)

- การพาณิชยกรรม

- ประชาชนในเขต
อบต.
- ร"านค"าแผลงลอย
- เกษตรกรในพื้นที่

- ผู"ประกอบอาชีพ
รับจ"าง

- คาแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับคาครอง
ชีพ มีการจ"างงานมาก
ขึ้น
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ด2าน
4. ด"านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร"อย

5. ด"านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ(
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อม
6. ด"านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปCญญาท"องถิ่น

สถานการณภาพแวดล2อม
ภายนอกที่เกี่ยวข2อง

ขอบขายและปริมาณ พื้นที่เป5าหมาย/
ความคาดหวังและ
ของป9ญหา/
กลุมเป5าหมาย
แนวโน2มอนาคต
ความต2องการ
1) การจราจรบนถนนมีเพิ่มมาก - การจราจร
ประชาชนที่สัญจรไป จัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ
ขึ้นอาจทําให"เกิดอุบัติเหตุขึ้นได"
มาบนถนน
ในชวงเทศกาลวันหยุดยาว
2) มีการทําลายและลักขโมย
ทรัพย(สินของประชาชนและ
ราชการรวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย(สินของ
ประชาชน

1) มีปCญหาเรื่องขยะที่เพิม่ มาก
ขึ้น

- สิ่งแวดล"อม

1) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีท"องถิ่นถูกลืมเลือนไป

- ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณีถูกลืม
เลือนไป

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)

- ประชาชนและสวน - มีการป-องกันและรักษา
ราชการ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย(สินของประชาชน
และสวนราชการ เชน การ
ให"ผู"นํา อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลาะ
วิวาท
- ประชาชนในเขต - ปCญหาขยะลดลง
อบต.

- ประชาชนในเขต
อบต.

- ยกยอง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ(ชาวบ"านในโอกาส
ตางๆ เพื่อเป,นตัวอยางแก
เยาวชนและประชาชน
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญ
C ญา
ท"องถิ่น ไมถูกลืมและคง
อยูสืบไป
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