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คํานํา 
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคือ   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด  อําเภอและแผนชุมชน     

แผนยุทธศาสตรการพัฒนานับวามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เนื่องจากเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต  และ
เปนกรอบในการกําหนด            ทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยสามารถ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยาง            มีประสิทธิภาพ 

เฉกเชนเดียวกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลปะแต
ฉบับนี้              มีลักษณะเปนแผนระยะ 7  ป (พ.ศ.2554 - 2560) ที่เปนกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป โดยไดกําหนดยุทธศาสตร  และแนวทางการพัฒนาที่มีความเหมาะสม   คํานึงถึง
ปจจัยดานภูมิศาสตร  เศรษฐกิจและสังคมของตําบลปะแต  ทั้งนี้เพื่อใหการพัฒนาสามารถมุงไปสู
จุดมุงหมายที่ไดกําหนดไวอยางสัมฤทธิผลตอไป 
 
        

 
       องคการบริหารสวนตําบลปะแต 
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สวนท่ี 1  
บทนํา 

1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  แผนยุทธศาสตร   คือ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงแสดงถึง
วิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต    โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  
อําเภอ  และแผนชุมชน    แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลปะแต  เปน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบล เปนการกําหนดทิศทางในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบล            โดยสอดคลอง
กับศักยภาพของทองถ่ิน  ปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินเปนสําคัญ 
  แผนยุทธศาสตรการพัฒนานับวามีความสําคัญตอองคการบริหารสวนตําบล  
เนื่องจากเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตและ
เปนกรอบในการกําหนด           ทิศทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  โดยสามารถ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยาง            มปีระสิทธิภาพ 
 

1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพฒันา 

  1) เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตขางหนา   

  2)  เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาและแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปของ
องคกรปกครอง สวนทองถ่ิน   
  3)  เพื่อใชเปนแผนแมบทในการบริหารการพัฒนาทองถ่ิน 
  4)  เพื่อประสานการพัฒนาใหสอดคลองกันทั้งในระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค
และสวนทองถ่ิน 
  5) เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมี
ความโปรงใสและเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน   
 
1.3  ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
   คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดไดดําเนินการจัดทํา/
ทบทวน  กรอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและสง
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาฯใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อดําเนินการจัดทําแผน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาโดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2548  ขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ  เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  รับทราบปญหา  ความตองการ  
ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวบรวมแนวทางและ
ขอมูลนํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 
  3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เพื่อเสนอ
ผูบริหารทองถ่ิน  
  4.  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และประกาศใช
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน  แลวผูบริหารทองถ่ินจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 
   

1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา    
 (1)  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนเครื่องมือกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 (2)  ตอบสนองตอปญหา  ความตองการของประชาชน ภายใตศักยภาพขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  
 (3)  มีเปาหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนและสอดคลองกับปญหาของทองถ่ินและความ
ตองการของประชาชน  
 (4)  เปนเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ  
 (5)  เปนเครื่องมือที่ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมาย
ที่วางไว 
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สวนท่ี  2 
สภาพทั่วไปขององคการบรหิารสวนตําบลปะแต 

1.  สภาพทั่วไป 

     1.1  ที่ตั้ง 
 องคการบริหารสวนตําบลปะแต  ตั้งอยูทางทิศใตของอําเภอยะหา  ระยะหางจากอําเภอ             
ยะหา  โดยทางรถยนต  ประมาณ  8  กิโลเมตร 

     1.2  เนื้อที่ 
 มีเนื้อที่ประมาณ  180.99  ตารางกิโลเมตร  หรือ  113,118.75  ไร 
 ภูมิประเทศ 

 องคการบริหารสวนตําบลปะแต  มีลักษณะภูมิประเทศดังตอไปนี ้
 ทิศเหนือ  จด  องคการบริหารสวนตําบลบาโระ 

 ทิศใต   จด อําเภอบันนังสตา 
 ทิศตะวันออก  จด องคการบริหารสวนตําบลละแอ  และกิ่งอําเภอกรงปนัง 
 ทิศตะวันตก  จด อําเภอกาบัง  และรัฐเคดา  ประเทศมาเลเซีย 
 
2.  สภาพภูมิประเทศทั่วไป  พื้นที่เปนเนินสูงมีเทือกเขาสลับซับซอนทรัพยากรธรรมชาติอุดม 

     สมบูรณ  เชนปาไม  แรดีบุก และสัตวปาหายาก 
     2.1  จํานวนหมูบาน 9  หมู 
 จํานวนหมูบานในเขต  อบต.  เต็มทั้ง  9  หมูบาน  ไดแก  หมูที่  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 

 ประชากร 

 ประชากรทั้งสิ้น 9,332  คน  แยกเปน  ชาย  4,902  คน  หญิง  5,930 คน  มีความหนาแนน  
เฉลี่ย  52  คน/ตารางกิโลเมตร 

 
3.  สภาพทางเศรษฐกิจ 

     3.1  อาชีพ 

 ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพทําสวนยางพารา  รองลงมาประกอบอาชีพทําสวนผลไม 
บางสวนประกอบอาชีพคาขายควบคูไปดวย 
     3.2  หนวยธุรกิจในเขต  อบต. 
 -  สถานที่บริการน้ํามันขนาดเล็ก  จํานวน 8  แทง 
 -  วิสาหกิจชุมชน จํานวน 14 แหง 
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4.  สภาพสังคม 

     4.1  การศึกษา 
 -  โรงเรียนประถมศึกษา  9  แหง ไดแก 
  1.   หมูที่ 1  โรงเรียนบานบายอ   
  2.   หมูที่ 2  โรงเรียนบานลือเน็ง   
  3.   หมูที่ 3  โรงเรียนโรงงานยาสูบ 2 อยูในโครงการพระราชดําริขอสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
  4.  หมูที่ 4  โรงเรียนทาละมัย  
  5.  หมูที่ 5  โรงเรียนบานบาจุ 
  6.  หมูที่ 6  โรงเรียนบานปะแต , โรงเรียนสมบูรณศาสตร(ปอเนาะ) 
  7.  หมูที่ 7  โรงเรียนสามัคค ี

  8.  หมูที่ 9  โรงเรียนบานหลักเขต 

 -  โรงเรียนตาดีกาตําบลปะแต จํานวน 17 แหง ไดแก 
  1. หมูที่ 1 บานเจาะกือเดะ  โรงเรียนดารูลฮูดา 
      บานบายอ          โรงเรียนนูรุลอิสลาม 

      บานตอเลาะ    โรงเรียนนูรูดดิน 

  2. หมูที่ 2 บานลือเน็ง         โรงเรียนไซฟุดดิน 

  3. หมูที่ 3 บานกือซง           โรงเรียนอิสลามฮุดดินนียะห 
     บานสะปอง     โรงเรียนมิสบาฮุดดิน 

     บานทํานบ     โรงเรียนนูรูลฮีดายะห 
  4. หมูที่ 4 บานฆอรอราแม    โรงเรียนอูซูวิตักวา 
     บานมาแบ      โรงเรียนอัลฆอยริยะห อัลมากียะห 
     บานอุเบ็ง      โรงเรียนอิสลาอียะห 
  5. หมูที่ 5 บานเจาะกือเดะ      โรงเรียนดารูลฮูดา 
      บานบาจุ      โรงเรียนฮายาตุลดีนียะห 
      บานมูนุง      โรงเรียนดารูลอีมาน 

  6. หมูที่ 6  บานบูเกะจิ      โรงเรียนราฎอตุลสลาฮียะห 
      บานปะแต       โรงเรียนอัตตักวา 
  7. หมูที่ 7 บานกาโตะ      โรงเรียนตัรบียาตุลอัตฟาล 

  8. หมูที่ 9 บานตะโละเว       โรงเรียนอัสรอหมาดียะห 
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 -  ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน  5  แหง  หมูที่  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 

     1.2  สถาบันและองคกรทางศาสนา 
 -  มัสยิด  16  แหง  ไดแก 
  1. หมูที่ 1 บานเจาะกือเดะ  มัสยิดดารูลฮูดา 
     บานบายอ  มัสยิดนูรุลอิสลาม 

     บานตอเลาะ  มัสยิดนูรูดดิน 

  2. หมูที่ 2 บานลือเน็ง  มัสยิดไซฟุดดิน 

  3. หมูที่ 3 บานกือซง  มัสยิดอิสลามฮุดดินนียะห 
     บานสะปอง  มัสยิดมิสบาฮุดดิน 

     บานทํานบ  มัสยิดนูรูลฮีดายะห 
  4. หมูที่ 4 บานฆอรอราแม มัสยิดอูซูวิตักวา 
     บานมาแบ  มัสยิดมาดีนาตุลอิสลานียะห 
     บานอุเบ็ง  มัสยิดอิสลาฮียะห 
  5. หมูที่ 5 บานมูนุง  มัสยิดดารูลอีมาน 

     บานบาจุ  มัสยิดอัตตักวา 
  6. หมูที่ 6 บานบูเกะจิ  มัสยิดดารุลอิคกลาค 

     บานปะแต  มัสยิดอัตตักวา 
  7. หมูที่ 7 บานกาโตะ  มัสยิดดารุลนาอีม 

  8. หมูที่ 8 บานกําปงบารู  มัสยิดดารุลซาลาม 

  9. หมูที่ 9 บานหลักเขต  มัสยิดบานหลักเขต 

 - สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ จํานวน 1 แหง 
  1. หมูที่ 8 บานลาบู   สํานักสงฆบานลาบู 
     1.3  ดานสาธารณสุข 

 -  สถานีอนามัยประจําหมูบาน  2  แหง   
  1. หมูที่ 4  สถานีอนามัยบานฆอรอราแม 

  2.  หมูที่ 6  สถานีอนามัยบานปะแต 

 -  อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา  รอยละ  95% 

     1.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 -  สถานีตํารวจ  1  แหง  บานบาจุ   หมูที่  5 
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5.  การบริการพื้นฐาน 

     5.1  การคมนาคม  การคมนาคมติดตอระหวางอําเภอ  ตําบล  และหมูบาน  ดังนี้ 
 1.  ทางหลวงแผนดินสายปะแต   - ยะหา 
 2.  ทางหลวงชนบท  สายบานสะเอะ  -  ฆอรอราแม 

 3.  ทางหลวงชนบท  สายบานบือรอ  - บานบาจ ุ

 4.  ทางหลวงชนบท  สายบานฆอรอราแม  - ปะแต 

 5.  ถนนลาดยางเขาหมูบาน  1  สาย  คือ  หมูที่  8 

 6.  ถนนสายลูกรังเขาหมูบาน 1  สาย  คือ  หมูที่  8 

 7.  ถนนคอนกรีตในหมูบาน  5  สาย คือ  หมูที่  2 , 5 , 6 , 7 

     5.2  การโทรคมนาคม 

 -  ที่ทําการไปรษณีย(เอกชน)ประจําตําบล  1  แหง  หมูที่  6 

     5.3  การไฟฟา 
 -  หมูบานที่ไฟฟาเขาถึง  8  หมูบาน 

 -  จํานวนหมูบานที่ไฟฟาไมถึง  1  หมูบาน  คือ  หมูที่  8 

  -  จํานวนประชากรที่ใชไฟฟาประมาณ  11,227  คน 

     5.4  แหลงน้ําธรรมชาติ 
 -  ลําน้ํา  ลําหวย  9  สาย ไดแก 
  1. หมูที่ 1 จํานวน  1  แหง 
  2. หมูที่ 2 จํานวน  1  แหง 
  3. หมูที่ 3 จํานวน  1  แหง 
  4. หมูที่ 4 จํานวน  1  แหง 
  5. หมูที่ 5 จํานวน  1  แหง 
  6. หมูที่ 6 จํานวน  1  แหง 
  7. หมูที่ 7 จํานวน  1  แหง 
  8. หมูที่ 8 จํานวน  1  แหง 
  9. หมูที่ 9 จํานวน  1  แหง 
 -  บึง  จํานวน  1  แหง  หมูที่  9 
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    5.5  แหลงน้ําที่สรางขึ้น 

 -  ฝาย  4  แหง 
 -  บอน้ําตื้น  จํานวน  100  แหง ไดแก 
  1. หมูที่ 1 จํานวน  18 แหง 
  2. หมูที่ 2  จํานวน  15 แหง 
  3. หมูที่ 3 จํานวน  10 แหง 
  4. หมูที่ 4 จํานวน  11 แหง 
  5. หมูที่ 5 จํานวน  10 แหง 
  6. หมูที่ 6 จํานวน  8 แหง 
  7. หมูที่ 7 จํานวน  16 แหง 
  8. หมูที่ 8 จํานวน  2 แหง 
  9. หมูที่ 9 จํานวน  10 แหง 
 
6.  ขอมูลอ่ืน ๆ  
     6.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
 -  เหมืองหิน 1   แหง  หมูที่  9 

 
2.2  ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
     สภาพทั่วไปดานการเมืองการบริหาร 
 บุคลากรทั้งสิ้นจํานวน 
  -  ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล   1 คน 
  -  ตําแหนงหัวหนาสวนโยธา    1 คน 
  -  ตําแหนงหัวหนาสวนคลัง    1 คน 
  -  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน   1 คน 
  -  นักวิชาการ      1 คน 
  -  เจาพนักงานธุรการ     - คน 
  -  เจาหนาที่พัสดุ      - คน 
  -  ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได    1 คน 
  -  เจาหนาที่การเงินและบัญชี    - คน 
  -  ชางโยธา      - คน 
  -  ลูกจางประจํา      1 คน 
  -  พนักงานจาง      17 คน 
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 ระดับการศึกษา 
  -  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา    16 คน 
  -  ปริญญาตรี      9 คน 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปะแตทั้งสิ้นจํานวน  18 คน 
  -  ชาย  18 คน 
  -  หญิง  - คน 
 
 รายไดขององคการบริหารสวนตําบล  ประจําปงบประมาณ  2550 
  รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง  11,433,682 บาท 
  รายไดที่สวนราชการตาง ๆ จัดเก็บให   -  บาท 
  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     24,468,656 บาท 
 
ศักยภาพของเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงานของ  อบต. 
 

 ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน      7    รายการ 
  1.  เครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  7 ชุด 
  2.  เครื่องพิมพดีด  จํานวน  1 เครื่อง 
  3.  เครื่องถายเอกสาร  จํานวน  1 เครื่อง 
  4.  เครื่องโทรศัพท  จํานวน  1 เครื่อง 
  5.  เครื่องโทรสาร  จํานวน  1 เครื่อง 
  6.  ระบบอินเตอรเน็ตตําบล จํานวน  1 ระบบ 
   

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง    จํานวน    4   รายการ 
  1.  รถจักรยานยนต  จาํนวน  1 คัน 
  2.  รถยนตสวนกลาง  จํานวน  1 คัน 
  3.  รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค จํานวน  1 คัน 
  4.  รถกระเชา   จํานวน  1  คัน 

  5.  รถกูชีพกูภัย   จํานวน  1 คัน 
 

 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวน   1    รายการ 
  1.  กลองถายรูปดิจิตอล  จํานวน  2 กลอง 
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2.3  ผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะที่ผานมา 
  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในระยะที่ผานมา  เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานของ
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปะแตระหวางป  2552  องคการบริหารสวนตําบลปะแต  ได
เนนดําเนินการแกไขปญหาและสนองตอบตามความตองการตามลําดับ  คือ                       ดาน
โครงสรางพื้นฐาน  คิดเปนรอยละ  40  ดานสังคม  คิดเปนรอยละ  40  และดานเศรษฐกิจ คิดเปน
รอยละ  20 
 
 การแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชน  ไมสามารถดําเนินไดอยาง
ครบถวน  เนื่องจากปญหายังคงมีอยูในจํานวนมากทุก ๆ  ดาน  แตองคการบริหารสวนตําบลปะแต
จะตองดําเนินการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนภายใตงบประมาณที่
จํากัด 
2.4  ขอมูลปญหา  ความตองการ  ศักยภาพของทองถิ่น 
 สภาพปญหา 
 1.  ปญหาคุณภาพชีวติและความเปนอยูของประชาชน 
  1)  ปญหาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 
  2)  ปญหาราษฎรมีระดับการศึกษาต่ํา 
  3)  ปญหาไมมสีนามกีฬาและขาดอุปกรณกีฬา 
  4)  ปญหาขาดการอนุรักษศลิปวัฒนธรรม  และประเพณทีองถ่ิน 
  5)  ปญหาดานสาธารณสุข 
  6)  ปญหายาเสพติด 
  7)  ปญหาความไมสงบในพืน้ที่ 
  8)  ปญหาราษฎรขาดเอกสารสิทธิ์ที่ทําดิน 
 2.  ปญหาดานเศรษฐกิจ 
  1)  กลุมอาชีพไมมีความรูและขาดวัสดุอุปกรณ 
  2)  ปญหาการมีรายไดไมเพยีงพอ 
 3.  ปญหาโครงสรางพื้นฐาน 
  1)  ปญหาเสนทางคมนาคมไมสะดวก 
  2)  ปญหาไฟฟาไมทั่วถึง  และแสงสวางไมเพียงพอ 
 
 
 
 



-10- 
 4.  ปญหาดานการเมืองการบริหาร 
  1)  ปญหาที่ทําการ  อบต.  คับแคบ 
  2)  ปญหาเครือ่งมือเครื่องใชในการปฏิบตัิงานมีไมเพยีงพอ 
  3)  ปญหาสมาชิก  อบต. พนกังาน  พนกังานจาง  ขาดความรูในระเบยีบ   

     และกฎหมาย 
 5.  ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  1)  ปญหาการขาดจิตสํานึกในรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

ความตองการของประชาชน 
1.  ความตองการดานคุณภาพชีวิตและความเปนอยูในชุมชน 
 1)  ตองการใหชุมชนสะอาด  เปนระเบยีบ  สภาพสิ่งแวดลอมดี  นาอยูอาศัย 
 2)  ตองการใหสนับสนุนดานการศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
 3)  ตองการใหมีสนามกีฬาทีไ่ดมาตรฐานและอุปกรณกฬีาเพียงพอ 
 4)  ตองการใหสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ิน 
 5)  ตองการใหมีการดูแลดานการรักษาพยาบาล  สุขภาพอนามัย 
 6)  ตองการใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับพษิภยัของยาเสพติด  และสงเสริมสถาบัน 

     ครอบครัว 
 2.  ความตองการดานเศรษฐกิจ 
  1)  ตองการใหประชาชนมีอาชีพเสริมและรายไดเพิ่มขึ้น 
  2)  ตองการใหมีการฝกอบรมอาชีพ 
 3.  ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน 
  1)  ตองการมีถนนที่ไดมาตรฐาน  การคมนาคมระหวางชมุชน/หมูบาน สะดวก 

     ใชไดตลอดฤดูกาล 
  2)  ตองการใหมีไฟฟาและระบบแสงสวางเพียงพอทุกพื้นที่ 
  3)  ตองการใหมีระบบประชาหมูบาน  และมีน้ําใชที่สะอาดตลอดทั้งป 
 4.  ความตองการดานการเมืองการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
  1)  ตองการใหมีที่ทําการ  อบต.  ใหม 
  2)  ตองการใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานเพิ่มขึน้ 
  3)  ตองการใหมีการฝกอบรมพนักงานสวนตําบล  และสมาชิกสภา  อบต. 
 5.  ตองการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  1)  ตองการใหสงเสริมการมีสวนรวมในการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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สวนท่ี  3 

การวิเคราะหศักยภาพการพฒันาทองถิน่ 

3.1  หลักการและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ 

นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายรัฐบาลที่ไดแถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่  30  ธันวาคม  2551  แนวนโยบาย

พื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และแผนพัฒนาประเทศดาน
ตาง ๆ ที่คํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวม  ประกอบดวยสาระสําคัญ  3  สวน  
ไดแก  แนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ  แนวทางการบริหารราชการแผนดิน  และกลไกการ
นําแผนการบริหารราชการแผนดินไปสูการปฏิบัติ  โดยทั้ง  3  สวนจะชวยสรางความชัดเจน  และ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานของสวนราชการตาง ๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย  เกิดความผาสุก  
ความเปนอยูที่ดี  ความสงบและปลอดภัยของสังคมสวนรวม 
  โดยรัฐบาลมีความเชื่อมั่นวา  ทุกสวนราชการมีสวนรวมดําเนินการผลักดันและ
บูรณาการนโยบายในแผนการบริหารราชการแผนดินไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม  
ครบถวนสมบูรณ  สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  เปนผลดีตอการบริหารราชการ
แผนดินใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

นโยบายของรัฐบาลตามที่ไดแถลงตอรัฐสภาภายใตกรอบการดําเนินงานนี้  
แบงเปนเรื่องเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก  และเรื่องที่จะดําเนินการในชวง 3 ป  ดังนี้ 

  เร่ืองเรงดวนท่ีจะดําเนินการในปแรก  คือ  นโยบายที่  1 
1. นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก 

1.1  การสรางความเชื่อมั่นและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อใหเกิดความ
เชื่อมั่นแกภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค 

1.1.1  เสริมสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของคนในชาติ 
1.1.2  จัดใหมีสํานักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใตเปนองคกร

ถาวร 
1.1.3  ปฏิรูปการเมือง 
1.1.4  เรงสรางความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก 
1.1.5  ฟนฟูเศรษฐกิจที่กําลังประสบปญหาเปนการเรงดวน 
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1.1.6  เรงสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยวตางชาติและเรงรัดมาตรการ
กระตุนการทองเที่ยว 

1.1.7  เรงลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ 
1.2  การรักษาและเพิ่มรายไดของประชาชน 

1.2.1  รวมมือกับภาคเอกชนในการดําเนินมาตรการชะลอการเลิกจางและ
ปองกันการขยายตัวของการเลิกจาง 

1.2.2  ดําเนินมาตรการเรงดวนเฉพาะหนา เพื่อรองรับปญหาแรงงานวางงาน
จากภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาจบใหม 

1.2.3  เรงรัดดําเนินการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของผูถูกเลิกจาง
และผูวางงาน อันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ 

1.2.4  สรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ 
1.2.5  เพิ่มมาตรการดานการคลัง 
1.2.6  สรางรายไดและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากเปาหมายเชิง

นโยบายและตัวช้ีวัด 
1.2.7  ดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรผานกลไกและ

เครื่องมือของรัฐใหมีประสิทธิภาพ และเรงสรางระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตร 
1.2.8  เรงรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสินคาของสินคาเกษตร

และสินคาชุมชน 
1.2.9  จัดตั้งสภาเกษตรกรแหงชาติ 
1.2.10  สงเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา หมูบาน (อสม.)ทั่ว

ประเทศใหปฏิบัติงานเชิงรุก 
1.3  การลดภาระคาครองชีพของประชาชน 

1.3.1  ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี ๑๕ ป 
1.3.2  กํากับดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคและบริการที่มีความจําเปนตอ

การครองชีพ 
1.3.3  ดําเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน 
1.3.4  ใชกองทุนน้ํา มันในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ํามันอยางมี

ประสิทธิภาพ 
1.4 จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการรวมภาครัฐและ

เอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 
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  เร่ืองท่ีจะดําเนินการในชวง  3  ป  คือ  นโยบายที่  2 - 8 
2.  นโยบายความมั่นคงของรัฐ 

2.1  ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
2.2  เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศใหมีความพรอมในการ

รักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดน 
2.3  เสริมสรางสันติภาพของการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบาน 
2.4  แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบไมใหมีผลกระทบตอความมั่นคง 
2.5  เสริมสรางศักยภาพในการจัดการกับปญหาภัยคุกคามขามชาติ 

3.  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.1  นโยบายการศึกษา 
3.2  นโยบายแรงงาน 
3.3  นโยบายดานสาธารณสุข 
3.4  นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
3.5  นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย 
3.6  นโยบายการกีฬาและนันทนาการ 

4. นโยบายเศรษฐกิจ 
4.1  นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 
4.2  นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 

4.2.1  ภาคเกษตร 
4.2.2  ภาคอุตสาหกรรม 
4.2.3  ภาคการทองเที่ยวและบริการ 
4.2.4  นโยบายการตลาด การคา และการลงทุน 

4.3  นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

4.4  นโยบายพลังงาน 
4.5  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5. นโยบายที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
5.1  คุมครองและอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา

ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมทั้งฟนฟูอุทยานทางทะเลอยางเปนระบบ 
5.2  คุมครองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญเชิงระบบนิเวศ เพื่อการอนุรักษ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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5.3  จัดใหมีระบบการปองกันรวมทั้งเตือนภัยและบรรเทาความเดือดรอนแก
ผูประสบภัยธรรมชาติ 

5.4  ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย
มลพิษทางอากาศ กล่ิน เสียง และน้ําเสีย 

5.5  พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

5.6  ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมทั้ง
สรางจิตสํานึกในการอนรัุกษและการใชประโยชน 

6.  นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีการวิจัย และนวัตกรรม 
  รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และ

นวัตกรรม ที่เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ การเพิ่มศักยภาพการผลิต และความสามารถใน
การแขงขัน โดยรัฐบาลจะสงเสริมโครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริ การลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชยและการพัฒนาอุตสาหกรรม เรงผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพอยาง
เพียงพอ นําไปสูการพึ่งพาตนเองและลดการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ ทั้งนี้จะตองปฏิรูป
ระบบการวิจัยของประเทศ โดยจัดใหมีกองทุนวิจัยรวมภาครัฐและเอกชน เพิ่มงบประมาณดานการ
วิจัยของประเทศโดยรวม ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัย ควบคูไปกับการสงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาแบบครบวงจร โดยเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชนสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และ
เครือขายรัฐวิสาหกิจ 

ทั้งนี้ รัฐบาลไดกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
การวิจัย และ 
นวัตกรรม โดยมีเปาหมาย ตัวช้ีวัด กลยุทธ และวิธีการดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้ 

6.1 สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริ การวิจัยและพัฒนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต 

6.2  เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากรดานการวิจัย
ใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคการผลิต 

6.3  ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
7.  นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

7.1  พัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในทุกมิติและทุกระดับ 
7.2  สงเสริมความรวมมือเพื่อสรางความแข็งแกรงของอาเซียน ในวาระที่ไทย

ดํารงตําแหนงประธานอาเซียน และบรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน 
7.3  สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรมุสลิม

ระหวางประเทศ 



-15- 

7.4  กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศที่มี
บทบาทสําคัญของโลกและประเทศคูคาของไทยในภูมิภาคตาง ๆ 

7.5  สงเสริมการมีบทบาทรวมกับประชาคมโลกในเรื่องการกําหนดบรรทัดฐาน
ระหวางประเทศ 

7.6  สนับสนุนการเขารวมในขอตกลงระหวางประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคีที่
เปนประโยชนตอประเทศ 

7.7  สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกที่มีผลกระทบตอประเทศไทย 

7.8  สรางความเชื่อมั่นของตางประเทศตอประเทศไทยและการเขาถึงระดับ
ประชาชน 

7.9  คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทย แรงงานไทย และ
ภาคธุรกิจเอกชนไทยในตางประเทศ และสนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยใน
ตางประเทศ 

8.  นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
รัฐบาลจะสงเสริมนโยบายการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และจะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานภาครัฐเพื่อใหสวนราชการมีความพรอมและ
กําลังคนที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุมคา และเกิดความเปนธรรมในการใหบริการสาธารณะ 
และจะปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบใหทันสมัย ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ สนับสนุนใหประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ และปลูกฝงคานิยมคนไทยตอง
ไมโกง พัฒนากระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินนโยบาย
สาธารณะและรวมในกระบวนการยุติธรรมภายใตหลักการยุติธรรมชุมชนพรอมทั้งสงเสริมให
ประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง 
ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว เพื่อใหเกิดการบริหารราชการแผนดินที่ดี โดยมีเปาหมาย ตัวช้ีวัด  
กลยุทธ วิธีดําเนินการ          ที่สําคัญ ดังนี้ 

8.1  ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
8.2  กฎหมายและการยุติธรรม 
8.3  ส่ือและการรับรูขอมูลขาวสาร 
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การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2550 -  2554)    
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่สิบ  พ.ศ. 2550 -  2554  ซ่ึง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศใช ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2554  ซ่ึง
มีสาระสําคัญคือ  การอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  มาเปนแนวทางปฏิบัติ  ควบคูไปกับการ
พัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนา  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศใหเกิดความสมดุลเปนธรรมและยั่งยืน  มุงสูวิสัยทัศนประเทศไทย  คือ มุงพัฒนาสู  “สังคม
อยูเย็นเปนสุขรวมกัน”  

วิสัยทัศนประเทศไทย  
  มุงพัฒนา  “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน  (Green  and  Happiness  Society)  คน
ไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู  รูเทาทันโลก  ครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมแข็ง  สังคมสันติสุข  
เศรษฐกิจมีคุณภาพ   เสถียรภาพและเปนธรรม  ส่ิงแวดลอมมีคุณภาพ   ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยู
ภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มี     ธรรมาภิบาล  ดํารงไวซ่ึงระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”   

พนัธกิจของการพัฒนาประเทศ 
เพื่อใหการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุงสู “สังคมอยูเย็นเปน

สุขรวมกัน” ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรกําหนดพันธกิจของ
การพัฒนาประเทศ  ดังนี้  

(1)  พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรูอยางเทาทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู
ในครอบครัว   ที่อบอุน ชุมชนที่เขมแข็ง พึ่งตนเองได มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี
ภายใตดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

(2) เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม มุงปรับโครงสราง
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถแขงขันได มีภูมิคุมกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ
สภาพแวดลอมในยุคโลกาภิวัตน     บนพื้นฐานการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ มี
ระดับการออมที่พอเพียง มีการปรับโครงสรางการผลิตและบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม ใช
จุดแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณความเปนไทย ควบคูกับการเชื่อมโยงกับ
ตางประเทศ และการพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน และโลจิสติกส พลังงาน กฎ
กติกา และกลไกสนับสนุนการแขงขันและกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม  
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(3)  ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน เปนธรรม และมีการสรางสรรคคุณคา สนับสนุนใหชุมชนมีองคความรูและ
สรางภูมิคุมกันเพื่อคุมครอง ฐานทรัพยากร คุมครองสิทธิและสงเสริมบทบาทของชุมชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากร  ปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจน
รักษาผลประโยชนของชาติจากขอตกลงตามพันธกรณีระหวางประเทศ  

(4)  พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มุงสรางกลไกและกฎระเบียบที่เอื้อตอการ
กระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูทุกภาคี ควบคูกับการเสริมสรางความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม 
รับผิดชอบตอสาธารณะ มีการกระจายอํานาจและกระบวนการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ สูความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการใชทรัพยากร 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
( 1 )  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและ

การเรียนรู           
1.1  การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน 
1.2 การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและอยู

ในสภาพแวดลอมที่นาอยู 
1.3  การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข 

( 2 )  ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่ม่ันคง
ของประเทศ 

2.1  การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง 
2.2  การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน 
2 . 3   ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ศั ก ย ภ าพขอ งชุ ม ชน ในก า ร อ ยู ร ว ม กั น กั บ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสันติสุขและเกื้อกูล 
( 3 )  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน 

3.1  การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและ
บริการบนฐานความรูและความเปนไทย 

3.2  การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ 
3.3  การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมและการกระจายผลประโยชน

จากการพัฒนาอยางเปนธรรม 
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( 4 ) ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

4.1  การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ 
4.2  การสรางสภาพแวดลอมที่ดี  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่

ยั่งยืน 
4.3  การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน  

( 5 )  ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุง
เสริมสรางความ                  เปนธรรมในสังคมอยางยั่งยืน 

5.1  การเสริมสราง  และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให
เปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย 

5.2  เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการ
บริหารจัดการประเทศ 

5.3  สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  เนนการบริหาร
แทนการกํากับควบคุมและทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา 

5.4  การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถ่ิน และ
ชุมชนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง 

5.5  สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และ มีธรรมาภิบาล 
5.6  การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจ     และสังคมเพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา 
5.7 การรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

ประเทศสูดุลยภาพและความยั่งยืน 
 การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัด 
 “ยะลานาอยู  คูสันติสุข”  

เปาประสงคการพัฒนา 
1.  เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวอยางยั่งยืน  ประชาชนมีอาชีพและรายไดที่มั่นคงตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  สังคมมีความปรองดอง  สมานฉันท  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน  และเชื่อมั่นศรัทธาภายรัฐ 
3.  คุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น  ประชาชนสุขภาพดี  มีภูมิคุมกันทางสังคม  อยูใน

ส่ิงแวดลอมที่ดี 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  เสริมสรางความยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจจังหวัด 

1.1  สงเสริมและพัฒนาอาชีพภาคเกษตรใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นที่ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2  พัฒนาทักษะและยกระดับฝมือแรงงาน  สงเสริมการมีงานทํา  เสริมสราง
สวัสดิการและความมั่นคงในการทํางาน 

1.3  พัฒนาผลิตภัณฑที่สําคัญของจังหวัดใหไดมาตรฐาน 
1 .4  สรางความเชื่อมั่นและพัฒนาดานการคา   การตลาด   แก ผูผลิตและ

ผูประกอบการ 
1.5  พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน  เพื่อรองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  เสริมสรางยะลาสันติสุข 

2.1  ทําความเขาใจ  ลดความหวาดระแวง  สรางความยุติธรรม  นํายะลาสันติสุข 
2.2  ปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก 
2.3  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
2.4  เพิ่มประสิทธิภาพการปองกัน 
2.5  เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปราม 
2.6  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครฐั 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3.1  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.2  สงเสริมความเขมแข็งของเครือขายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ 
3.3  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน   ทองถ่ิน   ในการสงเสริมกีฬาและ

นันทนาการ 
3.4  สงเสริมความรู/ทักษะ  และศักยภาพผูดอยโอกาสใหสามารถพึ่งพาตนเองได 
3.5  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  ทองถ่ิน  ดานการอนุรักษ  ฟนฟูจัดการ  

และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 
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 แผนพัฒนาอําเภอ  
วิสัยทัศนการพัฒนาอําเภอ 

 “ยะหานาอยู  เกษตรกาวหนา  การศึกษาดี  คุณธรรมเดน  มุงเนนสันติสุข” 
ภารกิจ 

1.  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2.  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
3.  ดานการพัฒนาสังคมและชุมชน 
4.  ดานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
6.  ดานการพัฒนาการบริหาร  งานบริการ  การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ  
ยุทธศาสตรที่ 1  เสริมสรางสันติสุข 

1.1  เสริมสรางความมั่นคงและปลอดภัย 
1.2  ยะหาสันติสุข 

ยุทธศาสตรที่ 2  เสริมสรางความยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนดานสุขภาพและสรางภูมิคุมกันทาง

สังคม 
ยุทธศาสตรที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน 
ยุทธศาสตรที่ 5  พัฒนาโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบคมนาคม 

องคการบริหารสวนตําบลใหการสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  
โดยเฉพาะนโยบายเรงดวน  ซ่ึงรัฐบาลไดมุงแกไขปญหาของประเทศ  และประชาชนที่สําคัญใน
การแกไขปญหาความยากจน  ปญหายาเสพติด  และปญหาการทุจริตคอรัปชั่นใหหมดสิ้นไป  
พรอมนําประเทศไทยใหผานพนวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสําคัญ  เพื่อใหสามารถพัฒนาตอไปไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืน 

เพื่อใหการพัฒนาเปนไปตามความตองการของประชาชน  และตามสภาพปญหา  
ตําบลกาตองจึงไดมีการกําหนดระดับการพัฒนาโดยยึดเอาปญหาของประชาชน  และปญหาใน
พื้นที่ของตําบล  เพื่อสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 
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การพัฒนาตามนโยบายริเร่ิมของทองถิ่น 
(1) พัฒนาการบริการดานโครงสรางพื้นฐาน  ไดแก  การจัดระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการในเขตชุมชน  อบต.  ใหทั่วถึง  เพียงพอกับความตองการของประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพ 

(2) พัฒนา  อบต.  ใหมีความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 
(3) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น  มีสุขภาพอนามัยที่ดี

ปราศจากโรคติดตอและมีส่ิงแวดลอมที่ดีมีความสวยงาม 
(4) สงเสริมการศึกษา  อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  ประเพณีทองถ่ิน 
(5) สงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินใหมากที่ สุด  

ตลอดจนสรางความสัมพันธอันดีระหวาง  อบต. กับประชาชนเพื่อใหตําบลปะแตเกิด
สันติสุขที่ยั่งยืน 

(6) พัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและบริหารงานของ  อบต . ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยจัดหาปจจัยในการบริหารงานของ  อบต. ใหครบถวน 

(7) สงเสริมนโยบายของรัฐบาลในทุก ๆ ดาน 
(8) สงเสริมสนับสนุนการปองกันยาเสพติดในเขตพื้นที่  อบต.  ปะแต 
(9) สงเสริมและปลูกจิตสํานึกดานการรักษาสิ่งแวดลอม 
(10)  เรงรัดใหราษฎรไดเอกสารสิทธิ์ใหมีที่ทํากินอยางถูกตอง 
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3.2  ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา 
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน 

ปญหา/ความตองการของ
ประชาชนตามประเด็นการ

พัฒนา 

ขอบขายและ 
ปริมาณของปญหา 

พื้นท่ี 
เปาหมาย/

กลุมเปาหมาย 

การคาดการณ 
แนวโนมในอนาคต 

ดานคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูของประชาชนใน
ชุมชน 
1. ปญหาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอย 
 
 
 
 
 
 
 
2 .  ปญหาราษฎรมี ระดับ
การศึกษาต่ําเกณฑมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
3. ปญหาขาดแคลนสนาม
กีฬาและขาดอุปกรณกีฬา 

 
 
 
- ประชาชนบางราย
บางกลุมไมมีการรักษา
ความสะอาดบานเรือน  
ทิ้งขยะไมเปนที่ 
 
 
 
 
 
- ราษฎรในเขต  อบต. 
มีระดับการศึกษาต่ํา 
- อัตราการเขาศึกษา
ภาคบังคับและระดับ
มัธยมศึกษายังอยู ใน
เกณฑต่ํา 
 
- อบต. ไมมีสนามกีฬา
ที่ เปนศูนยกลางของ
ตําบลและไมมีสถานที่
พักผอนหยอนใจ 

 
 
 
หมูที่  1 - 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมูที่  1 - 9 
 
 
 
 
 
 

หมูที่  1 - 9 

 
 
 
แนวโนมปญหานี้จะดี
ขึ้นเนื่องจาก   อบต .  มี
การใหความรูและสราง
จิ ต สํ า นึ ก พ ร อ ม ทั้ ง
รณรงคประชาสัมพันธ
การทิ้งขยะใหเปนที่และ
วิธีการทําลายขยะโดย
ก า ร ฝ ง ก ลบ แล ะ เ ผ า
ทําลาย 
จะดีขึ้น  เพราะนโยบาย
รัฐบาลมีความชัดเจน 
 
 
 
 
 
จะดีขึ้น  เพราะ  อบต. มี
โครงการสร างสนาม
กี ฬ า เ พิ่ ม ขึ้ น แ ล ะ
สนับสนุนอุปกรณกีฬา
ทุกป 
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ปญหา/ความตองการของ
ประชาชนตามประเด็นการ

พัฒนา 

ขอบขายและ 
ปริมาณของปญหา 

พื้นท่ี 
เปาหมาย/

กลุมเปาหมาย 

การคาดการณ 
แนวโนมในอนาคต 

4. ปญหาขาดการอนุ รักษ
ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี
ของทองถ่ิน 
 
 
 
5. ปญหาดานสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
6. ปญหาการระบาดของยา
เสพติด 
 
 
 
 
ดานเศรษฐกิจ 
1 .  ป ยหากลุ มอ าชีพขาด
ความรูและประสบการณ
และขาดวัสดุอุปกรณ 

- ประชาชนบางสวน
ไมใหความสําคัญใน
การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีของทองถ่ิน 
 
- คูสมรสบางสวนไม
นิยมใชบริการวางแผน
ครอบครัว 
- ประชาชนไมมีความรู
ดานการรักษาพยาบาล
และสุขภาพอนามัย 
 
- ราษฎรบางสวนติดยา
เสพติดโดยเฉพาะ ใน
หมู เยาวชน  ซ่ึงจะติด
ป ร ะ เ ภ ท กั ญ ช า  
ย า แ ก ไ อ   เ ฮ โ ร อี น  
ใบกระทอม (4 × 100) 
 
- กลุมอาชีพในตําบล
ข า ด ค ว า ม รู แ ล ะ
ป ร ะ ส บ ก า รณ เ พื่ อ
ประกอบอาชีพและ
ขาดวัสดุอุปกรณ 

หมูที่  1 - 9 
 
 
 
 
 

หมูที่  1 – 9 
 
 
 
 
 
 

หมูที่ 1 – 9 
 
 
 
 
 
 

หมูที่  1 - 9 

จะดีขึ้น  เพราะทางอบต.
ไดฟนฟูและสนับสนุน
ก า ร จั ด กิ จ ก ร รมท า ง
ประเพณีทองถ่ินทุกป 
 
 
แนวโนมจะดีขึ้น เพราะ
สถานี อนามั ยภายใน
ตําบลปะแตมีการรณรงค
และให คํ าปรึ กษาแก
ประชาชน 
 
 
จะดีขึ้น   เพราะ   อบต . 
ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
นโยบายของรัฐบาล 
 
 
 
 
แนวโนมปญหา นี้จะดี
ขึ้นเนื่องจาก   อบต .  มี
โครงการจัดฝกอบรมให
ความรูและจะกอสราง
อ าค ารศู นย ฝ กอ าชี พ  
และศูนยจําหนายสินคา
รวมถึงการสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียน 



ปญหา/ความตองการของ
ประชาชนตามประเด็นการ

พัฒนา 

ขอบขายและ 
ปริมาณของปญหา 

พื้นท่ี 
เปาหมาย/

กลุมเปาหมาย 

การคาดการณ 
แนวโนมในอนาคต 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1. ปญหาการคมนาคมและ
ขนสงระหวางชุมชนและ
หมูบาน 
 
 

2. ปญหาการขยายเขตไฟฟา
ไมทั่วถึง  และมีแสงสวางไม
เพียงพอ 
 
 
 
 

3. ปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อ
ก า ร เ กษตรและ เพื่ อ ก า ร
บริโภค 
 
 
 
 

ดานการเมืองการบริหาร 
1. ปญหาที่ทําการ  อบต.  
คับแคบ 
 
 
2. ปญหาเครื่องมือเครื่องใช
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น มี ไ ม
เพียงพอ 

 
- ถ น น ที่ เ ชื่ อ ม ต อ
ระหวางหมูบานชุมชน
ยั ง มี ไ ม เ พี ย งพอต อ
ความจําเปน 
 

- สืบเนื่องจากเกิด
เหตุการณความไมสงบ
ที่ เกิดขึ้นทําใหตองมี
ไฟฟ า แสงสว า ง ให
เ พี ย ง พ อ ต อ ค ว า ม
ปลอดภัยของประชาชน 
 

- ขาดแคลนน้ํ า เ พื่ อ
การเกษตรในฤดูแลง
ทําใหสวนผลไมไดรับ
ความเสียหาย 
- ขาดแคลนน้ําเพื่อใช
ในการบริโภคที่สะอาด 
 

 
-  ที่ ทํ า ก า ร   อบต .  
คับแคบ 
 
 
- ขาดวัสดุครุภณัฑที่
จําเปนในการ
บริหารงานของ อบต. 
 
 

 
หมูที่ 1 – 9 

 
 
 
 

หมูที่ 1 – 9 
 
 
 
 
 
 

หมูที่ 1 – 9 
 
 
 

 
แนวโนมปญหานี้จะดี
ขึ้ น เ พ ร า ะ ไ ด รั บ ก า ร
แกไขทุกป 
 
 

จะมี ไฟฟ าสาธารณะ
เกิดขึ้นไดเพียงพอเพราะ 
อบต .  และ  กฟภ .  เร ง
ดําเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล 
 
 

จะดีขึ้น  เนื่องจาก  ทุก
สวนราชการที่เกี่ยวของ
ไดเรงดําเนินการ 
 
 
 
 
 

จะดีขึ้นเพราะ  อบต. มี 
โครงการจะกอสรางที่ทํา
การ อบต. หลังใหม 
 
จะดีขึ้น เพราะ อบต. มี
โครงการจัดซื้อจัดหา
วัสดุ  ครุภัณฑ  เพื่อให
เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร
ปฏิบัติงานทุกป 



ปญหา/ความตองการของ
ประชาชนตามประเด็นการ

พัฒนา 

ขอบขายและ 
ปริมาณของปญหา 

พื้นท่ี 
เปาหมาย/

กลุมเปาหมาย 

การคาดการณ 
แนวโนมในอนาคต 

 
3. ปญหาผูบริหารและ
สมาชิก อบต. พนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจาง ขาด
ความรูในระเบียบ  กฎหมาย 

 
 
 
 
 

 
- ผูบริหาร  สมาชิก  
อบต. ยังขาดความรู
ความเขาใจในหลักการ
บริหารและระเบียบ 
กฎหมาย  ทีเ่กีย่วของ 

  
อบรมใหความรูแก
ผูบริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง โดยกรม
สงเสริม การปกครอง
ทองถ่ินไดเรง  
ดาํเนินการจัดอบรมทุก
หลักสูตรทุกป 
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 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสพัฒนาใน
อนาคตของทองถ่ิน  ดวยเทคนิค  SWOT  Analysis 

จุดแข็ง จุดออน โอกาส 
ขอจํากัด / 
 อุปสรรค 

 
1. ประชาชนมกีาร
รวมกลุมอาชีพ 
2. มีถนนสายหลักที่
สามารถสัญจรไป
ถึงตัวเมืองสะดวก 
 
 
 
 
3. มีโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
 
 
 
 
4. มีแหลงตนน้ํา
ธรรมชาติเปนน้ําตก 
 
 
 
 

 
1. ประชาชนขาดความรูดาน
การตลาด 
2. เปนแหลงมัว่สุมของเยาวชน
และวยัรุนทัว่ไปโดยเฉพาะยา
เสพติด 
 
 
 
 
3. ประชาชนมรีะดับ 
การศึกษาต่ํา 
 
 
 
 
4. เปนแหลงน้าํมั่วสุมของกลุม
เยาวชนและวยัรุนทั่วไป 

 
1. จัดตั้งเปนกลุม
อาชีพที่มั่นคงไดด ี
2. เปนชองทาง
ไปสูการคาการ
ลงทุนไดอยาง
สะดวก 
 
 
 
3. สงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็ก
เยาวชนรุนใหมได
ศึกษาตอในระดับ
ที่สูง 
 
4. พัฒนาเปน
สถานที่พักผอน
หยอนใจและเปน
แหลงทองเที่ยวใน
อนาคต 

 
1.ขาดศูนยรวมท่ี
จําหนายสินคาของ
ตําบล 
2. ความไมสงบ
เรียบรอยดวยภา
ลักษณความไม
ปลอดภัยในชวีิตที่
เกินจริงและทาํเลที่
ตั้งอยูหางไกล 
3. เด็กผูหญิงทีม่ี
การศึกษาสูง ๆ มี
ขอจํากัดดานศาสนา 
 
 
 
4. มีน้ํานอย ในชวง
ฤดูแลง และมี
งบประมาณไม
เพียงพอตอการ
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 



-27- 

 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสพัฒนาใน
อนาคตของทองถ่ิน  ดวยเทคนิค  SWOT  Analysis 

จุดแข็ง จุดออน โอกาส 
ขอจํากัด / 
 อุปสรรค 

 
5. ประชาชนอาศัย
อยูกันเปนกลุม 
 
 
 
6. ชุมชนมีความ
เขมแข็งดานการ
รักษาความ
ปลอดภัยดแูล
หมูบานในชวง
สถานการณความ
ไมสงบในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. ประชาชนไมมีความสามัคคี 
ชิงดีชิงเดนกัน 
 
 
 
6. ไมมีปอม ชรบ. ที่แข็งแรง
และมั่นคง 
 

 
5 .  เ ป นหมู บ า น
ตํ าบลที่ เ ข มแข ง  
มีศักยภาพและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
 
สงเสริมและ
สนับสนุนดาน 
การรักษาความ
ปลอดภัยของ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. ขาดการมีสวน
รวมและความ
รวมมือจาก
ประชาชน 
 
งบประมาณลาชา
และไมเพยีงพอ 
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สวนท่ี  4 
วิสัยทัศน  ภารกิจ  วัตถุประสงค  และเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น 

 
4.1 วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่น 

“ ปะแตนาอยู  มีความรู  คูคุณธรรม  กาวลํ้าเศรษฐกิจ ” 
 
4.2 พันธกิจ 

1.  พัฒนาคุณภาพชีวิต  และความเปนอยูของประชาชนในตําบล 
2.  สงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน 
3.  จัดใหมีและบํารุงรักษาดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

1.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  อยูดีมีสุข 
2.  ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพียงพอ 
3.  การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึง 
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4.3  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

 

จุดมุงหมายเพื่อการ 
พัฒนาทองถิ่น 

(Goais) 

ตัวชีวัด 
(KPIs) 

ขอมูลพื้นฐาน 
(Baseine  Data) 

เปาหมาย  (Targets) 

ป 54 - 60 ป  54 ป  55 ป  56 ป  57 ป  58 ป 59 ป 60 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ดีอยูดี  มีสุข 

จํานวนครัวเรือนที่มีคุณภาพชีวิตดี  
อยูดีมีสุข 

1) จํานวนครัวเรือนที่มีคุณภาพ
ชีวิตดี  อยูดีมีสุข  มีจํานวน  
1,012 ครัวเรือน  จากครัวเรือน 
ทั้งหมด 1,252  ครัวเรือน 
-จํานวนครัวเรือนที่มีคุณภาพ
ชีวิตต่ํา  มีจํานวน  240  
ครัวเรือน   
จากครัวเรือนทั้งหมด  1,252  
ครัวเรือน 
 

90% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 
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จุดมุงหมายเพื่อการ 
พัฒนาทองถิ่น 

(Goais) 

ตัวชีวัด 
(KPIs) 

ขอมูลพื้นฐาน 
(Baseine  Data) 

เปาหมาย  (Targets) 

ป 54 - 60 ป  54 ป  55 ป  56 ป  57 ป  58 ป 59 ป 60 

2. ประชาชนมีอาชีพและมี
รายไดเพียงพอ 

1) จํานวนครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ย
ไมต่ํากวา  20,000 บาท/ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  จํานวนประชากรในวัยทํางาน 
(18-60 ป)  ที่มีการประกอบอาชีพ
และมีรายได 
- 
 

1) จํานวนครัวเรือนที่มีรายได
เฉลี่ยไมต่ํากวา  20,000 บาท/ป  
มีจํานวน  950  ครัวเรือน   
จากครัวเรือนทั้งหมด   
1,252  ครัวเรือน 
-จํานวนครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ย
ต่ํากวา  20,000 บาท/ปมีจํานวน  
302  ครัวเรือน  จากครัวเรือน
ทั้งหมด  1,252  ครัวเรือน 
2) จํานวนประชากรในวัยทํางาน 
(18-60) ที่มีการประกอบอาชีพ
และมีรายได  
มีจํานวน 3,450 คน จากประชากร
ในวัยทํางานทั้งหมด  3,560 คน 
-จํานวนประชากรในวัยทํางาน 
(18-60 ป)  ที่ไมมีการประกอบ
อาชีพฯ มีจํานวน  160  คน  จาก
ประชากรในวัยทํางานทั้งหมด  
3,560  คน 
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จุดมุงหมายเพื่อการ 
พัฒนาทองถิ่น 

(Goais) 

ตัวชีวัด 
(KPIs) 

ขอมูลพื้นฐาน 
(Baseine  Data) 

เปาหมาย  (Targets) 

ป 54 - 60 ป  54 ป  55 ป  56 ป  57 ป  58 ป 59 ป 60 

3.  การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็ว  การ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการทั่วถึง 

1)  จํานวนครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก  รวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใช 
 
 

1) จํานวนครัวเรือนที่ 
มีคมนาคมสะดวก  รวดเร็ว  มี
จํานวน  1,183  ครัวเรือน จาก
ทั้งหมด  1,252  ครัวเรือน 
-ครัวเรือนที่การคมนาคมไม
สะดวกมี  69  ครัวเรือนจาก
ครัวเรือนทั้งหมด 1,252 ครัวเรือน 
2) ครัวเรือนที่มีไฟฟาใชมีจํานวน 
1,203  ครัวเรือน  จากครัวเรือน  
ทั้งหมด  1,252  ครัวเรือน 
-จํานวนครัวเรือนที่ไมมีไฟฟาใช
มีจํานวน  49  ครัวเรือน  จาก
ครัวเรอืนทั้งหมด  ครัวเรือน 
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จุดมุงหมายเพื่อการ 
พัฒนาทองถิ่น 

(Goais) 

ตัวชีวัด 
(KPIs) 

ขอมูลพื้นฐาน 
(Baseine  Data) 

เปาหมาย  (Targets) 

ป 54 - 60 ป  54 ป  55 ป  56 ป  57 ป  58 ป 59 ป 60 

 3) จํานวนครัวเรือนที่มีน้ําดื่ม 
น้ําใช  ตลอดทั้งป 

3)ครัวเรือนที่มีน้ําดื่ม – น้ําใช 
ตลอดปมีจํานวน  1,052  
ครัวเรือน  จากครัวเรือน
ทั้งหมด  1,252  ครัวเรือน 
-มีหรือไมมีครัวเรือนที่มีน้ําดื่ม  
น้ําใช  ตลอดปมีจํานวน  200  
ครัวเรือน  จากครัวเรือน
ทั้งหมด  1,252  ครัวเรือน 
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สวนท่ี 5 
5.1  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปะแต 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลปะแต   ประกอบดวย
ยุทธศาสตรการพัฒนาจํานวน  5  ยุทธศาสตร  และมีแนวทางการพัฒนาจํานวน  13  แนวทาง  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น 

 

 

4.2  ยุทธศาสตรการพัฒนา 4.3  แนวทางการพัฒนา 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพัฒนาคนและ 
     สังคม 

1.1 การพัฒนาและสงเสริมใหความรูแกประชาชน 
1.2 การสงเสริมสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 
1.3 การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 2.1 การพัฒนาใหความรูสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน
และเพิ่มรายได 

 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 3.1 การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา  แหลงน้ํา 

3.2 การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
เหล่ียม ทางเทา คูระบายน้ํา ถังเก็บน้ํา 

3.3 การพัฒนาระบบไฟฟา 
3.4 การกอสรางที่พักริมทาง 
 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 4.1  การพัฒนาใหความรูแกสมาชิกสภา พนักงาน/  
เจาหนาที่ 

4.2  การจัดหาครุภัณฑเครื่องใช 
4.3  การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน 
 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดลอม 

 

5.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.2 การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอม 
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สวนท่ี  6 

การนําแผนยุทธศาสตรการพฒันาองคการบริหารสวนตําบลไปสูการปฏิบัติและตดิตามประเมินผล 
6.1  องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6  ขอ 28   กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อันประกอบไปดวย 
 (1)  สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน              
 (2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
 (3)  ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
 (4)  หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
 (5)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน     
 โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีก
ได 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล   ซ่ึงเปนองคกรที่รับผิดชอบในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

(1)  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ินเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   และ
ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยป
ละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป   ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(4)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
      

6.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
ตามวงจรของแผน (Plan cycle)  มีองคประกอบ 3 สวน คือ การวางแผน 

(Planning)  การปฏิบัติตามแผน (Implementation)  และการติดตามประเมินผล (Monitering and 
Evaluation)  ดังนั้นการติดตามและการประเมินผลจึงนับเปนองคประกอบสําคัญตอประสิทธิภาพ
และผลสําเร็จของแผน 
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1.  การติดตามผล   (Monitering)    เปนกระบวนการหนึ่งในการบริหารงานเพื่อ

ตรวจสอบการดําเนินงานที่จะชวยใหระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพ  โดย
รวบรวมขอมูลตามระบบงาน เชน  เปาหมาย วิธีการและผลการปฏิบัติงาน  แลววิเคราะหนํามาใช
ประโยชนในการปรับปรุงแกไขวิธีการปฏิบัติงานในหวงเวลาการดําเนินงาน/โครงการ ตามแผน 
เพื่อใหไดผลงาน (Output) เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  ซ่ึงการติดตามผลมุงเนนขอมูลที่มี
ความสําคัญหลัก ๆ  ของงาน/โครงการ  ดังนี้ 

1.1  ผลการปฏิบัติงาน   หรือกิจกรรมเพื่อตรวจสอบผลวาไดปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาที่ไดกําหนดไวตามแผนหรือไมเพียงใด 

1.2  ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากร (Input) เพื่อตรวจสอบดูวา งาน/โครงการ 
ไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด 

1.3  ผลการดําเนินงานหรือผลผลิต (Output)  เพื่อตรวจสอบดูวาไดผลตรง
เปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง 

2.  การประเมินผล (Evaluation)  เปนกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลของการดําเนินงาน/โครงการ ตามแผน  แลวพิจารณาวิธีใหทราบถึงจุดเดนหรือจุด
ดอยของงาน/โครงการ อยางมีระบบแลวตัดสินใจวาจะปรับปรุงแกไขงาน/โครงการ นั้นเพื่อการ
ดําเนินงานตอไป หรือจะยุติการดําเนินงาน/โครงการ นั้น 

การกําหนดตัวชี้วัด 
เนื่องจากในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมไดยึดหลักการบริหารแบบมุง

ผลสัมฤทธิ์ (Management For Results/Results Based Management:RBM)  โดยใชระบบการ
ประเมินผลงานที่อาศัยตัวช้ีวัด (Indicators) เปนตัวสะทอนผลงานใหออกมาเปนรูปธรรมและตอบ
คําถามถึงความคุมคาในการทํางานเพื่อใชแสดงผลงาน 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators:KPI)  ที่มักใชระบบการ
วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการมี 5 ประเภท  ดังนี้ 

1.  ตัวช้ีวัดปจจัยนําเขา (Input Indicators)  ไดแก ทรัพยากรที่ใชในโครงการ เชน 
จํานวนเงินที่ใชหรือจํานวนบุคลากรที่จําเปนในการใหบริการและจํานวนอุปกรณการผลิต เปนตน 

2.  ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output Indicators)  ตัวช้ีวัดนี้จะแสดงจํานวนสิ่งของที่ผลิตได
หรือจํานวนหนวยที่ไดใหบริการตอผูรับบริการ ตัวช้ีวัดนี้จะรวมตัวช้ีวัดภาระงาน (Workload)  ซ่ึง
เปนตัวสะทอนความพยายามที่ใชเพื่อผลผลิตสิ่งของหรือใหบริการ  ตัวอยางของตัวช้ีวัดผลผลิต
ไดแก จํานวนผูเขาอบรม จํานวนนักเรียนหรือวันที่ทําการสอน จํานวนนักเรียนที่เล่ือนชั้นหรือจบ
การศึกษา หรือจํานวนหลุมบนถนนที่ไดรับการแกไข เปนตน 
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3. ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcome Indicators)  ตัวช้ีวัดนี้จะแสดงผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ ตัวอยางเชน รอยละของผูจบการศึกษามัธยมปลายที่มีงานทํา หรือรอยละของผูจบ
การศึกษาที่เขาตอไดหลังสําเร็จการศึกษาได 2 ป หรือจํานวนกิโลเมตรของทางดวนที่มีสภาพอยูใน
เกณฑเลว พอใชได และดีมาก หรือตัวช้ีวัดผลลัพธอ่ืนที่เกี่ยวของกับคุณภาพของบริการ เชน เวลา
เฉลี่ยในการแกปญหาขอรองเรียนเรื่องถนนชํารุด  เปนตน 

4.  ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพและความคุมคา (Efficiency and Cost-effectiveness 
Indicators) ตัวช้ีวัดเหลานี้จะแสดงคาใชจายตอหนวยผลผลิตและผลลัพธตามลําดับ  ตัวอยาง ไดแก 
คาใชจายตอหัวของนักเรียนที่เล่ือนขั้นและสําเร็จการศึกษา หรือเวลาทํางาน (ช่ัวโมง) ในการปรับ
สภาพพื้นผิวถนน 1 กิโลเมตร เปนตน 

5.  ขอสนเทศเชิงอธิบาย  (Explanatory Information)     ขอมูลเหลานี้จะเกี่ยวกับ
องคประกอบ        ที่มีผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานขององคกร  องคประกอบเหลานี้อาจจะอยู
ภายใตหรืออยูนอกเหนือการควบคุมขององคการก็ได  ตัวอยางขององคประกอบที่ควบคุมได  เชน   
อัตราสวนนักเรียนตอครู    อายุการใชงานของอุปกรณที่ใชในการซอมถนน สวนองคประกอบที่อยู
นอกการควบคุมขององคการ เชน รอยละของนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ เปนตน 

6.3  การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนา จะตองดําเนินการอยาง

เปนระบบและตอเนื่องตลอดหวงเวลาการดําเนินงาน/โครงการ  ซ่ึงอาจติดตามผลเปนประจําทุก
เดือน ทุก 2 เดือน ทุก 3 เดือน หรือตามความเหมาะสมในการเรงรัดงานแลวรายงานคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่ง
คร้ัง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 
 
 
 

 


